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Do Czytelnika

Narodziny �Solidarno�ci� jako idei i jako instytucji ¿ycia publiczne-
go wyzwoli³y w Polakach poczucie w³asnej godno�ci i wolno�ci. Wy-
zwoli³y w spo³eczeñstwie poczucie podmiotowo�ci i potrzebê samorz¹d-
no�ci, a w Narodzie nadzieje na suwerenno�æ i niepodleg³o�æ Ojczyzny.
Wszystkie te obszary, które w przestrzeni demokratycznej s¹ norm¹.

W Polsce lat 1945–1980 niestety nie.
Totalitaryzm komunistyczny, narzucony Polsce i starannie pielêgno-

wany przez rodzimych dogmatyków, zdrajców i kolaborantów przyj¹³
za cel strategiczny opanowanie �wiata i zniszczenie najstarszego z sys-
temów wolnych spo³eczno�ci – demokracji.

Zniszczenie Cz³owieka.
To w �Solidarno�ci� konkretyzowa³y siê nadzieje na wolno�æ nie tyl-

ko Polski i nas Polaków. Co prawda, w pamiêci skrzêtnie przechowywa-
li�my klisze wydarzeñ Poznania, Budapesztu, Bydgoszczy, Pragi, Mar-
ca, Grudnia, Radomia, Lublina – jednak wszystkie te sygna³y alarmowe
nie mog³y unicestwiæ naszych nadziei. Za przewodnika mieli�my Jana
Paw³a II, którego prorocze przes³anie: �Niech zst¹pi Duch Twój i od-
mieni oblicze ziemi. Tej ziemi� nabra³y realnego wymiaru polskiej soli-
darnej odnowy. Na naszych oczach i z naszym udzia³em dobrowolnie
tworzyli�my wspólnotê. Dobro wspólne.

Z³o nie przysz³o z zewn¹trz. Z³o nie przyjê³o formu³y partnerskich
debat czy sporów na p³aszczy�nie walki politycznej. Przysz³o jako zdra-
da, ³ami¹c nawet zasady ówczesnej komunistycznej Konstytucji. To z³o
nie porz¹dkowa³o realiów PRL-u. To z³o przybra³o kszta³t zemsty i od-
wetu bezdusznego systemu. Zemsty decydentów i aparatczyków za to,
¿e to oni nie potrafili przekonaæ ludzi do realizacji doktryn komunizmu,
zaanga¿owaæ do czynu.

Wszystkie metody i narzêdzia zosta³y u¿yte, by zniszczyæ rodz¹c¹ siê
nadziejê. Polakom nie oszczêdzono niczego, by zademonstrowaæ si³ê i
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pogardê. Bezprawne aresztowania, wiêzienia, praca w trybie rozkazów,
inwigilacja, indoktrynacja, represje, tortury, pozbawianie praw rodzi-
cielskich, s¹dy kapturowe, mordy polityczne.

O�rodek internowania w Kwidzynie to odrêbny rozdzia³. Przedsmak
tego, czego nale¿a³o oczekiwaæ od komuny mieli�my w I³awie 25 marca
1982 roku. Bestialstwo wobec  wolnych  ludzi. Przecie¿ oni nie mieli
¿adnych sankcji czy wyroków. Uwiêzieni zostali bezprawnie i bezter-
minowo....

A potem Kwidzyn.
Niniejsza publikacja nie mog³a siê nie ukazaæ, bo sumienie na to nie

pozwala.

Bogus³aw Kazimierz Go³¹b
wiêzieñ Starogardu Gdañskiego,

I³awy i Kwidzyna

Gdañsk, maj 2005 r.

Bogus³aw Kazimierz Go³¹b i W³adys³aw Ka³udziñski
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Od Wydawcy

Wspó³wydawc¹ tej ksi¹¿ki jest Stowarzyszenie Osób Represjonowa-
nych w Stanie Wojennym �Pro Patria�. Jestem wspó³autorem tej ksi¹¿-
ki. Zamiast wstêpu zdecydowa³em siê przedstawiæ krótk¹ historiê na-
szego Stowarzyszenia.

Otó¿ w dniu 14 sierpnia 1998 r. zosta³ powo³any komitet za³o¿yciel-
ski Stowarzyszenia. Stowarzyszenie �Pro Patria� z siedzib¹ w Olsztynie
zosta³o wpisane do rejestru stowarzyszeñ S¹du Okrêgowego w Olszty-
nie w dniu 31 grudnia 1998 roku.

Cz³onkami Stowarzyszenia s¹ osoby represjonowane w stanie wo-
jennym.

Stowarzyszenie �Pro Patria�  zajmuje siê nastêpuj¹cymi sprawami:
udziela pomocy cz³onkom Stowarzyszenia, którzy znajduj¹ siê w trud-
nej sytuacji materialnej i zdrowotnej; organizuje spotkania z ciekawymi
osobami; wspó³pracuje z innymi stowarzyszeniami represjonowanych
na terenie kraju. Stowarzyszenie organizuje tak¿e uroczyste spotkania z
okazji �wi¹t pañstwowych (3 Maja, 31 Sierpnia, 11 Listopada) oraz  13
Grudnia. W programie artystycznym czêsto bior¹ udzia³ aktorzy: Irena
Telesz i Stanis³aw Brodacki. Wystêpowa³y tak¿e siostry Ania i Ula Ru-
ciñskie z Dobrego Miasta, które �piewa³y pie�ni patriotyczne, za� W³a-
dys³aw Walec wykonywa³ w³asne ballady. Uroczysto�ci zawsze s¹ po-
przedzone msz¹ �wiêt¹ w  Ko�ciele Naj�wiêtszego Serca Pana Jezusa.
W tym ko�ciele gromadzili�my siê na mszach �wiêtych za Ojczyznê
tak¿e w czasach, kiedy uroczysto�ci o charakterze religijno-patriotycz-
nym by³y zakazane.

W 2000 r. obchodzili�my 20. rocznicê porozumieñ sierpniowych w
Gdañsku. Starali�my siê wydobyæ z zapomnienia ludzi i wydarzenia z
lat 1980–1981. W tym celu w siedzibie O�rodka Badañ Naukowych im.
Wojciecha Kêtrzyñskiego w Olsztynie odby³o siê sympozjum �Solidar-
ni na Warmii i Mazurach w latach 1980–1981�, którego wspó³organiza-
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torem by³ równie¿ dyrektor O�rodka Badañ Naukowych  prof. Stani-
s³aw Achremczyk. Sympozjum  finansowane by³o przez Sejmik Woje-
wództwa Warmiñsko-Mazurskiego, kiedy marsza³kiem województwa
by³ Jerzy Szmit.

Stowarzyszenie �Pro Patria� og³osi³o konkurs otwarty pn. �Solidarni
z histori¹� na wspomnienia i pamiêtniki dotycz¹ce losów mieszkañców
Warmii i Mazur w latach 1980–1989. Zorganizowano tak¿e wystawê
�¯o³nierze wyklêci� w Warmiñsko-Mazurskim Urzêdzie Wojewódzkim,
nad któr¹ patronat obj¹³ ówczesny wojewoda Zbigniew Babalski. Na
wystawie umieszczono zdjêcia i ¿yciorysy ¿o³nierzy podziemia, którzy
walczyli z utrwalaczami komunistycznej w³adzy w powojennej Polsce.

We wrze�niu 2000 r. Stowarzyszenie �Pro Patria� w 20 rocznicê wpro-
wadzenia stanu wojennego postanowi³o wznie�æ na Placu Solidarno�ci
w Olsztynie Pomnik Wolno�ci Ojczyzny, maj¹cy upamiêtniæ d¹¿enia
i wysi³ki niepodleg³o�ciowe narodu polskiego. Ods³oniêcie Pomnika
Wolno�ci Ojczyzny  odby³o siê w dniu 17 sierpnia 2003 r. Autorem
projektu jest olsztyñski artysta plastyk Janusz Wierzyñski. Pomnik Wol-
no�ci Ojczyzny powsta³ z patriotycznej potrzeby ludzkich serc. Rodzi³
siê on w bólach i trudno�ciach, podobnie jak trudna by³a droga do nie-
podleg³o�ci i wolno�ci Ojczyzny. Mottem Pomnika s¹ s³owa: �Bóg,
Honor, Ojczyzna�.

W dniu 13 grudnia 2001 r. podczas mszy �wiêtej w ko�ciele NSPJ
zosta³a ods³oniêta tablica pami¹tkowa, któr¹ po�wiêci³ metropolita war-
miñski arcybiskup Edmund Piszcz. Zosta³a ona ufundowana przez Sto-
warzyszenia �Pro Patria� i �Ma³a Ojczyzna�. Na tablicy znajduj¹ siê
s³owa ks. Jerzego Popie³uszki: �Z³o dobrem zwyciê¿aj�.

Cz³onkowie Stowarzyszenia ka¿dego roku w maju uczestnicz¹ w
Ogólnopolskiej  Pielgrzymce Represjonowanych na Jasn¹ Górê.

Od roku 2002 zaczêli�my wystêpowaæ do Fundacji Promocji �Soli-
darno�ci� w Gdañsku  z wnioskami o pomoc osobom represjonowanym
w stanie wojennym. Wnioski te po zaopiniowaniu przez Zarz¹d NSZZ
�Solidarno�æ� Regionu Warmiñsko-Mazurskiego rozpatrywane s¹ na bie-
¿¹co. Dora�nie udzielana jest osobom potrzebuj¹cym pomoc finansowa
i duchowa.

Dnia 12 grudnia 2004 r. wspó³uczestniczyli�my w zorganizowaniu
wystawy �S³uga Bo¿y ks. Jerzy Popie³uszko 1947–1984�  oraz sympo-
zjum po�wiêconego ksiêdzu Jerzemu – kapelanowi �Solidarno�ci�, ka-
p³anowi, którego dewiz¹ by³y s³owa �Z³o dobrem zwyciê¿aj�, a który
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w imiê prawdy odda³ swoje ¿ycie. Ksi¹dz Jerzy broni³ krzywdzonych w
stanie wojennym, w tym internowanych, wiêzionych i szykanowanych
cz³onków NSZZ �Solidarno�æ�, nara¿aj¹c siê na represje ze strony re¿i-
mowych s³u¿b specjalnych.

�Pro Patria� wydaje biuletyn informacyjny. Dorobkiem Stowarzysze-
nia s¹ tak¿e ksi¹¿ki, których autorem jest Zenon Z³akowski: �Solidar-
no�æ Olsztyñska w latach 1980–1981� – wydana w 2000 r. oraz �Soli-
darno�æ olsztyñska w stanie wojennym i latach nastêpnych (1981–1989)�
– wydana w 2001 r.

W roku 2005 oddajemy do r¹k czytelników kolejn¹ trzeci¹ ksi¹¿kê
pod tytu³em �Kwidzyn. W niewoli brata mego. Stan wojenny�. Ksi¹¿ka
ta opisuje wydarzenia z dnia 14 sierpnia 1982 r. w obozie internowania
w Kwidzynie. Mia³a tam miejsce najwiêksza masakra internowanych w
stanie wojennym w Polsce. Chcemy, aby te komunistyczne brutalne re-
presje nie uleg³y zapomnieniu.

W³adys³aw Ka³udziñski
Prezes Stowarzyszenia �Pro Patria�

Olsztyn, 23 maja 2005 r.
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Bogus³aw Kazimierz Go³¹b

EUROPA PO II WOJNIE �WIATOWEJ

Jestem w�ród was
na targu niewolników
miêdzy szpalerami
handlarzy
ostatnie 30 srebrników
rozsypa³o siê na bruk
za co kupiê – siebie

Kamil Hasta

W 1945 roku ostatecznie rozstrzygnê³y siê losy II wojny �wiatowej.
Zwyciêstwo przypad³o pañstwom koalicji antyhitlerowskiej. Koalicjanci:
Stany Zjednoczone, Wielka Brytania oraz Zwi¹zek Radziecki przypie-
czêtowali zwyciêstwo decyzjami konferencji w Ja³cie (4–11.02.1945 r.)
oraz w Poczdamie (17.07. – 2.08. 1945 r.), które sankcjonowa³y podzia³
Europy.

Zachodnia czê�æ Niemiec oraz hitlerowski sprzymierzeniec W³ochy
znalaz³y siê w obszarze wp³ywów USA, Wielkiej Brytanii i Francji,
natomiast w strefie wp³ywów Zwi¹zku Radzieckiego znalaz³y siê ob-
szary Europy �rodkowej: czê�æ wschodnia Niemiec, Polska, Czecho-
s³owacja, Austria, Bu³garia, Wêgry, Rumunia, Jugos³awia i Albania.

Wiele lat wcze�niej pod dyktatem Zwi¹zku Radzieckiego znalaz³y
siê pañstwa nadba³tyckie: Estonia, £otwa i Litwa, anektowane w 1940
roku.

Ze szczególn¹ uwag¹ nale¿y analizowaæ sytuacjê Polski. Pocz¹tkiem
dramatu Polski sta³a siê Ja³ta. Otó¿, pomimo ¿e Polska sta³a siê ofiar¹
spisku niemiecko-radzieckiego (pakt Ribbentrop–Mo³otow), pomimo
uczestnictwa w II wojnie �wiatowej po stronie koalicji antyhitlerow-
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skiej oraz olbrzymiego zaanga¿owania ¿o³nierzy polskich, walcz¹cych
na wszystkich frontach tej wojny, Polska – znalaz³szy siê w strefie wp³y-
wów Zwi¹zku Radzieckiego – zosta³a potraktowana jako zdobycz wo-
jenna. Na mocy decyzji Konferencji zadecydowano o formie przysz³e-
go rz¹du Polski, ignoruj¹c istnienie legalnych w³adz Rzeczypospolitej
na emigracji.

Po wtóre, Zwi¹zek Radziecki przej¹³ blisko po³owê terytorium II Rze-
czypospolitej, te obszary, które zosta³y zajête przez Rosjan w wyniku agre-
sji z 17 wrze�nia 1939 roku (realizacja paktu Ribbentrop–Mo³otow).

Podporz¹dkowanie Rosji Radzieckiej przynios³o naszemu pañstwu i
narodowi tragiczne nastêpstwa. Jak podaje Jakub Karpiñski w publika-
cji �Polska w odcinkach 1944–1988�, �Wszelkie dziedziny ¿ycia pañ-
stwowego, spo³ecznego i gospodarczego zosta³y podporz¹dkowane ko-
munistycznej ideologii. Partie komunistyczne – bardzo nieliczne i ma³e
w pañstwach Europy �rodkowej – otrzyma³y w³adzê i stanowiska nad-
rzêdne o wiele przewy¿szaj¹ce ich liczebno�æ i wszêdzie d¹¿y³y do zdo-
bycia wp³ywów totalistycznych.� 1.

Tê �realpolityk� egzekwowano metodami bezwzglêdnych dzia³añ,
krwawo rozprawiaj¹c siê z przeciwnikami politycznymi czy ekonomicz-
nymi, a tak¿e zwyk³ymi obywatelami podejrzanymi o sympatie demo-
kratyczne.

W Polsce bezwzglêdnie realizowano wytyczne �ci�le tajnej (znanej
dzisiaj) instrukcji NK/003/47 Moskwa z 2.06.1947 r., pochodz¹cej
z kancelarii prezydenta Boles³awa Bieruta – przedwojennego agenta
NKWD – nakazuj¹cej ca³kowite podporz¹dkowanie Polski interesom
Zwi¹zku Radzieckiego.

Ta absolutnie precyzyjna instrukcja, sformu³owana w postaci 45 punk-
tów, wytycza³a metody dzia³añ, których nastêpstwem sta³a siê fizyczna
likwidacja pañstwa polskiego, zniszczenie jego gospodarki oraz znie-
wolenie narodu.

Zniesiono system wielopartyjny doprowadzaj¹c do monopolu partii
robotniczej (PZPR). Zniesiono wolno�æ prasy, s³owa i publikacji pod-
porz¹dkowuj¹c je urzêdowi wszechw³adnej cenzury. W³a�cicielem �rod-
ków produkcji sta³o siê pañstwo, pod pozorem spo³ecznej ich w³asno�ci.
W gospodarce wprowadzono system nakazowo-rozdzielczy. W³a�cicielom
ziemskim odebrano ziemiê, realizuj¹c tak zwan¹ reformê gospodarcz¹.

1 J. Karpiñski, Portrety lat – Polska w odcinkach 1944–1988
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W³adza nie omieszka³a bezpo�rednio ingerowaæ w ¿ycie i funkcjono-
wanie Ko�cio³a katolickiego. Postêpowa³o zniewolenie Polski oraz in-
doktrynacja narodu.

Identyczne metody stosowano wobec innych narodów Europy �rod-
kowej, które znalaz³y siê w sferze dominacji Zwi¹zku Radzieckiego.

Diametralnie odmienne uwarunkowania istnia³y w bloku pañstw Eu-
ropy Zachodniej. ¯ycie polityczne oparte na zasadach systemu demo-
kratycznego oraz spo³eczna gospodarka rynkowa wyzwoli³y olbrzymi
potencja³ obywateli, którego wynikiem by³ dynamiczny rozwój gospo-
darczy. Ponadto, uruchomiony przez USA program pomocy finansowej
zwany �Planem Marschala�, adresowany do pañstw odbudowuj¹cej siê
Europy, potêgowa³ dynamik¹ rozwoju gospodarczego. Jednak¿e program
ten zosta³ zbojkotowany przez Zwi¹zek Radziecki, który jednocze�nie
zakaza³ uczestnictwa w nim pañstwom bloku socjalistycznego.

W tym systemie za generaln¹ zasadê przyjêto i konsekwentnie wdra-
¿ano praktykê odseparowania siê od wp³ywów systemu demokratycz-
nego. W konsekwencji postêpowa³a izolacja polityczna pañstw strefy
radzieckiej, co doprowadzi³o do stagnacji w sferze gospodarczej.

Na dziesi¹tki lat utrwali³ siê podzia³ Europy na pañstwa demokra-
tyczne i pañstwa socjalistyczne zmierzaj¹ce do komunizmu.
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Bogus³aw Kazimierz Go³¹b

D¥¯ENIA WOLNO�CIOWE NARODÓW

Mam byæ wolny – tak
nie wiem, sk¹d przysz³a nowina.
Lecz ja znam, co byæ wolnym
z ³aski moskwicina.
£otry, zdejm¹ mi tylko z r¹k
i nóg kajdany,
Ale wt³ocz¹ na duszê –
Ja bêdê wygnany.

Adam Mickiewicz, �Dziady�

Strategia d¹¿enia do komunizmu, �wspomagana� powszechnie sto-
sowanymi metodami instrumentalnego traktowania cz³owieka, poczê³a
rodziæ opór spo³eczny.

Pierwsze masowe protesty o charakterze antykomunistycznym mia³y
miejsce w Berlinie Wschodnim 16 czerwca 1953 roku. Interweniowa³y
radzieckie oddzia³y pancerne zbrojnie pacyfikuj¹c �awantury wywo³a-
ne przez prowokatorów i faszystowskich agentów obcych mocarstw�.

Rok 1956 zaowocowa³ kolejn¹ fal¹ wyst¹pieñ – w Polsce. Robotnicy
poznañskich zak³adów imienia Stalina 28 czerwca wyszli na ulice miasta z
¿¹daniami respektowania ich praw obywatelskich oraz poprawy warun-
ków ¿ycia. Demonstruj¹cy opanowali komitet PZPR, wiêzienie oraz inne
obiekty publiczne. Przeciwko nim u¿yto wojska i milicji. Byli zabici i ran-
ni. Wiêzienia zape³ni³y siê aresztowanymi. S¹dy w trybie dora�nym wyda-
wa³y drakoñskie wyroki w sfingowanych procesach Polaków, którzy od-
wa¿yli siê burzyæ porz¹dek spo³eczny. �Obetniemy te rêce, które podnios³y
siê na w³adzê ludow¹� – tak o�wiadczy³ publicznie Józef Cyrankiewicz,
ówczesny premier rz¹du PRL, otwarcie domagaj¹c siê eskalacji represji.
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Kolejne robotnicze wyst¹pienia pod has³ami niepodleg³o�ciowymi
mia³y miejsca w Bydgoszczy 18 listopada 1956 roku. Interweniowa³o
wojsko. Do zaj�æ ulicznych dosz³o 10 grudnia w Szczecinie. Demon-
stranci wdarli siê na teren konsulatu radzieckiego. W konsekwencji 17
grudnia podpisano w Warszawie umowê �o statusie prawnym wojsk ra-
dzieckich stacjonuj¹cych czasowo w Polsce�. W rzeczywisto�ci kolej-
ny raz usankcjonowano pobyt okupacyjnej armii radzieckiej w Polsce.
Tym samym umocni³ siê – obcy narodowi polskiemu – totalitaryzm
o komunistycznym rodowodzie.

Tego samego roku 23 pa�dziernika mia³a miejsce potê¿na manifesta-
cja studencka w Budapeszcie na Wêgrzech. Wkrótce manifestacja prze-
rodzi³a siê w narodowe powstanie o antykomunistycznym charakterze.
Obalono prosowieckie w³adze. Nowo powsta³y rz¹d og³osi³ 30 pa�dzier-
nika neutralno�æ i suwerenno�æ Wêgier oraz powrót do demokracji.

W dniu 4 listopada nast¹pi³a zbrojna interwencja wojsk radzieckich.
Powstanie wêgierskie utopiono w morzu krwi. Jak powie po latach San-
dor Kopacsi, jeden z reformatorów ówczesnego systemu, powstanie �zo-
sta³o zd³awione law¹, któr¹ wyplu³y sowieckie dzia³a�. W bloku pañstw
komunistycznych sytuacja grozi³a wewnêtrznym konfliktem na niewy-
obra¿aln¹ skalê. Opinia publiczna bra³a w obronê naród wêgierski. Nie-
stety, prawa narodu w zderzeniu z celami systemu musia³y ust¹piæ miej-
sca strategii jedno�ci bloku buduj¹cego �najlepszy z systemów� – ko-
munizm.

Kolejny powszechny bunt, który przerodzi³ siê w powstanie narodo-
we, mia³ miejsce w Czechos³owacji 28 czerwca 1968 roku. W Pradze
opublikowano �Manifest 2000 s³ów�. Podnosi³ on postulaty suweren-
no�ci i niezale¿no�ci Czechos³owacji. W³adze komunistycznego pañ-
stwa – którym obce by³y idee wolno�ci i demokracji – potraktowa³y
demonstracje jako zamach na ustrój oraz zagro¿enie dla bezpieczeñ-
stwa pañstw bloku. Wspólna decyzja przywódców pañstw bloku komu-
nistycznego by³a jednoznaczna. Interweniowa³y wojska piêciu krajów,
sygnatariuszy wojskowego Uk³adu Warszawskiego. Jedynie w³adze Ru-
munii odmówi³y uczestnictwa w pacyfikacji Pragi.

Ponownie nadzieje na wolno�æ zosta³y utopione w morzu bratniej krwi.
W 1968 roku w Polsce na polecenie ministra kultury i sztuki znacznie

ograniczono liczbê przedstawieñ �Dziadów� Adama Mickiewicza w
Teatrze Narodowym, by w ostateczno�ci zdj¹æ sztukê z afisza. Pretek-
stem sta³ siê – jakoby – antyrosyjski klimat dzie³a. Fakt ten wywo³a³
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liczne protesty w �rodowiskach twórczych i akademickich. Uniwersytet
Warszawski sta³ siê widowni¹ wyrafinowanej prowokacji wyre¿ysero-
wanej przez struktury partyjne i s³u¿by bezpieczeñstwa. Otó¿, partyjny
aktyw robotniczy, wyposa¿ony w drewniane pa³ki, brutalnie rozprawi³
siê ze studentami. Reakcj¹ na brutalno�æ represji by³a eskalacja straj-
ków, które swoim zasiêgiem objê³y wiêkszo�æ o�rodków akademickich.
W³adze pañstwowe i partyjne, wspó³dzia³aj¹c z uczelnianymi, dopro-
wadzi³y do relegowania z uczelni setek studentów za dzia³anie przeciw-
ko socjalizmowi.

Rok 1970 w PRL-u by³ obchodzony jako Rok Leninowski. Z tego
tytu³u aktyw partyjny zak³adów pracy podejmowa³ bardzo liczne zobo-
wi¹zania produkcyjne. Dla uatrakcyjnienia roku organizowano liczne
akademie okoliczno�ciowe, gloryfikuj¹ce drogê do nowego, komuni-
stycznego ³adu, oraz braterskie powi¹zania ze Zwi¹zkiem Radzieckim.
Ostentacyjnie fetowano jedno�æ bloku, jakby nie dostrzegaj¹c narasta-
j¹cego kryzysu. W grudniu, tu¿ przed �wiêtami Bo¿ego Narodzenia,
og³oszono – w formie uchwa³y Rady Pañstwa – znaczn¹ podwy¿kê cen
¿ywno�ci. Wobec stale pogarszaj¹cych siê warunków ¿ycia decyzja ta
spotka³a siê z ostrym sprzeciwem ludzi pracy.

Pierwsze wyst¹pienia mia³y miejsce w Stoczni Gdañskiej. Do stocz-
niowców z �Lenina� przy³¹czy³y siê liczne za³ogi pozosta³ych stoczni
oraz portów. Strajk przybiera³ na sile. Za¿¹dano cofniêcia podwy¿ek
cen oraz odsuniêcia rz¹dz¹cej ekipy od w³adzy. Do strajków przy³¹czy-
³y siê zak³ady Szczecina i Elbl¹ga. Zdeterminowani ludzie wyszli na
ulice kieruj¹c swoje kroki do w³adz. W Gdañsku protestuj¹cy udali siê
pod budynek KW PZPR z zamiarem przekazania postulatów, jednak
nikt z ówczesnych w³adz nie wyszed³ do oczekuj¹cych. Zignorowani,
oburzeni ludzie podpalili budynek.

By³em jednym z olbrzymiej rzeszy stoczniowców, którzy z nadziej¹
udali siê do w³adz. Jeszcze mieli�my nadziejê. Niestety, rozpierzch³y
siê one pod zamkniêtymi drzwiami gmachu. Potem ju¿ by³ tylko gniew.
Ludzie wdarli siê do wnêtrz. Z pomieszczeñ partyjnej sto³ówki wyno-
szono na plecach tony miêsa i wêdlin – tych produktów, których tak bra-
kowa³o w sklepach. Przed oczami jeszcze dzisiaj mam groteskowy ob-
raz: w tumanach gryz¹cego dymu id¹ mê¿czy�ni w stoczniowych, po-
dartych kufajkach, nios¹c na plecach olbrzymie po³acie miêsa.

Do akcji wkroczy³y wojsko i milicja. Gdynia sta³a siê miastem szcze-
gólnej prowokacji. Kiedy na osobisty apel ówczesnego wicepremiera
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Stanis³awa Kocio³ka stoczniowcy z �Komuny Paryskiej� udali siê rano
do pracy, drogê zast¹pi³y im oddzia³y wojska i ZOMO. W kierunku id¹-
cych do pracy oddano salwy z broni maszynowej. Byli zabici i ranni.

W Gdañsku i Gdyni, Szczecinie i Elbl¹gu pola³a siê krew. Nikt nie
by³ w stanie policzyæ zabitych. By ukryæ zasiêg bestialstwa, w³adze zde-
cydowa³y siê na nieludzki krok. Zabitych podczas zaj�æ ulicznych naka-
zano chowaæ na cmentarzach w nocy, pod �cis³ym nadzorem s³u¿b bez-
pieczeñstwa. Niekiedy bez obecno�ci najbli¿szych osób. Trumny za-
mkniête. Bez tablicy informacyjnej. Bez krzy¿a� Jedynie palik drew-
niany wbity w ziemiê zakoñczony tabliczk¹ z numerem�

Gdynia 70

Ilekroæ przyje¿d¿am do Gdyni�
to moje miasto
w tamtym dniu
zbudzi³ mnie odg³os salwy...

i krew na perony na bruk�
Czyj to gniew
kto stoi od strony ognia?

i ponie�li go
na marach
przez Kosynierów
przez �wiêtojañsk¹

Nie uko³yszê Ciê do snu
Matko Komunardy
nie zawo³am – synu powstañ z grobu -
Ani ze mnie prorok
ni sêdzia sprawiedliwy
Sêdziowie
w togach z papieru
¿uli paragrafy strachu
wymierzali sprawiedliwo�æ...
a Ty Matko sama
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o zmierzchu
w czerni
I nawet grudniowy wiatr
s³ony
ucich³

Podeszli
uderzyli w bramê
– stró¿ pustkê otworzy³ –
jeszcze tylko w g³êbi
echo nios³o kroki
zstêpuj¹cych

Szukacie usprawiedliwieñ
stoj¹cy od strony ognia?
Ale to nie rozkaz
was usprawiedliwi
– gdyby tak by³o
pró¿ne by³oby wo³anie nasze

Czeka³em
Czekali
a¿ przyjdzie dzieñ
dzielenia ryby
oddawania ludziom
co ludzkie

£zy unoszono nad sto³em
w dniu nadziei
Z tych
które by³y krwawe
powsta³o wino
do mszy ¿a³obnej

Kazimierz Sopuch
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Rok 1976. PZPR przeforsowa³a poprawki do Konstytucji. Znalaz³y
siê w niej zapisy o PRL jako pañstwie socjalistycznym, o PZPR – prze-
wodniej sile politycznej oraz o umacnianiu przyja�ni i wspó³pracy ze
Zwi¹zkiem Radzieckim. ¯o³nierze Wojska Polskiego mieli odt¹d sk³a-
daæ przysiêgê na przyja�ñ z ¿o³nierzem Armii Radzieckiej.

Polacy nie akceptuj¹ zmian w Konstytucji. Narasta bunt. Organizuje
siê opozycja. W maju PPN og³asza deklaracjê polityczn¹, w której za
najistotniejsze i bezwarunkowe uznano odzyskanie przez Polskê nie-
podleg³o�ci i suwerenno�ci.

W czerwcu Sejm przyj¹³ kolejne podwy¿ki cen ¿ywno�ci. Zastrajko-
wa³y liczne zak³ady Radomia. Robotnicy, w uformowanym pochodzie,
ruszyli pod gmach Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Jeszcze wierzyli w
mo¿liwo�æ dialogu. Jeszcze mieli nadzieje. Niestety, ta w³adza – w³adza
�ludowego� pañstwa – nie by³a zorientowana na dialog z w³asnym spo-
³eczeñstwem. Po raz kolejny okaza³o siê, ¿e jedyn¹ alternatyw¹ jest sto-
sowanie rozwi¹zañ si³owych. Ponownie na ulice miast wyprowadzono
wojsko i milicjê. Nast¹pi³y liczne aresztowania. Determinacja ludzi by³a
jednak olbrzymia. Do strajków przyst¹pi³y Zak³ady �Ursus� w Warsza-
wie. Riposta w³adz by³a natychmiastowa. Nast¹pi³y kolejne represje
i aresztowania. Jesieni¹, na sfingowanych procesach politycznych, za-
pad³y skazuj¹ce wyroki. Tych, których potraktowano ³agodniej, wyrzu-
cono z pracy z �wilczym biletem�, bez mo¿liwo�ci podjêcia pracy w
innym zak³adzie (dla przypomnienia: PRL to tak¿e pañstwowy, general-
ny pracodawca).

W takiej atmosferze powstawa³y kolejne organizacje opozycyjne.
KOR podj¹³ siê obrony praw robotników, represjonowanych przez re-
¿im. Dzia³aniom KPN-u przy�wieca³y cele niepodleg³o�ciowe. W Ka-
towicach i Gdañsku powsta³y Komitety Za³o¿ycielskie WZZ-ów. Za-
czê³y masowo pojawiaæ siê biuletyny i ksi¹¿ki �drugiego obiegu� – poza
cenzur¹.

Widocznym stawa³o siê, ¿e podjêty przez komunizm eksperyment bu-
dowania �nowego spo³eczeñstwa� nie jest akceptowany przez ludzi
i natrafiaæ bêdzie na tê¿ej¹cy opór.

W tym miejscu pozwólmy sobie na chwilê refleksji. Otó¿, analizuj¹c
ci¹g wydarzeñ lat 1950–1976 mo¿na – bez obawy o pope³nienie niewy-
baczalnego b³êdu – postawiæ nastêpuj¹c¹ tezê. W relacjach: w³adza
i spo³eczeñstwo, to w³a�nie spo³eczeñstwo wykaza³o siê znacznie wiêk-
sz¹ dojrza³o�ci¹ i odpowiedzialno�ci¹. Pomimo niepodwa¿alnych do-
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wodów arogancji w³adzy, to w³a�nie spo³eczeñstwo sk³onne by³o uzna-
waæ tê w³adzê za partnera, adresuj¹c do niej swoje postulaty i nadzieje
na reformy. Na tej p³aszczy�nie potencjalnych wyborów to w³a�nie w³a-
dza nie potrafi³a wznie�æ siê ponad sformalizowane programy i uprze-
dzenia, stawiaj¹c ka¿dorazowo nowe bariery, a wreszcie stosuj¹c repre-
sje. Postêpowa³a alienacja w³adzy. W. Bieñkowski zauwa¿y³, i¿ �spo³e-
czeñstwo ma dosyæ w³adzy, która nie widzi, ¿e jej w³asny aparat jest
siewc¹ anarchii. Spo³eczeñstwo ma dosyæ ¿ycia w fikcyjnym �wiecie�.

Ta opinia z pewno�ci¹ trafnie oddaje ówczesny klimat funkcjonowa-
nia rz¹dz¹cej partii i aparatu w³adzy.
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Bogus³aw Kazimierz Go³¹b

JAN PAWE£ II
- SUMIEÑ �WIATA PORUSZYCIEL

Ko�ció³ odpowiedzialny
za prawdê.

Jan Pawe³ II

�wiat drugiej po³owy XX wieku to �wiat olbrzymich przeciwieñstw
i dysonansów, podzielony na dwa wrogie sobie obozy – systemy polityczne
i gospodarcze. Toczy³y za¿arty, gro¿¹cy globalnym konfliktem wy�cig.
Potencja³ zbrojeniowy stanowi³ nieod³¹czny element tego wy�cigu, nato-
miast posiadanie arsena³ów broni atomowej sta³o siê elementem perma-
nentnego szanta¿u. Koncepcje polityczne �mami³y� mira¿ami wyzwolenia
pod has³em �wszystko w imiê cz³owieka�, a tak naprawdê przeciwko niemu.

Za miarê zagro¿eñ tego okresu niech �wiadczy ocena Rocco Butti-
glione: �w roku 1978 marksizm (kierunek polityczny, w oparciu o któ-
rego wytyczne, wspólnie z leninizmem, system komunistyczny «organi-
zowa³» przysz³o�æ cz³owieka) by³ olbrzymi¹ potêg¹ ideologiczn¹ o za-
siêgu uniwersalnym, czyni¹c¹ wci¹¿ jeszcze postêpy, si³¹ o pozornie
niepowstrzymanej ekspansji. Zdawa³ siê stanowiæ nowy typ cywilizacji
i kultury, przeznaczony do zast¹pienia chrze�cijañstw�.

Ko�ció³ katolicki, �wiadomy nowych trendów i wyzwañ, stan¹³ przed
dylematem. Dotychczasowe formy jego uczestnictwa w rozwi¹zywaniu
nabrzmia³ych problemów �wiata nie odpowiada³y wymogom czasów.
Niezbêdna by³a nowa formu³a – pe³nego otwarcia siê i dynamicznego
uczestnictwa, nie staj¹c siê jednocze�nie adwokatem ¿adnej ze stron.

Tym, który mia³ poprowadziæ Ko�ció³ now¹ drog¹, by³ Polak kardy-
na³ Karol Wojty³a, obrany papie¿em 16 pa�dziernika 1978 roku. Przy-
bra³ imiona Jan Pawe³ II.

JAN PAWE£ II
– SUMIEÑ �WIATA PORUSZYCIEL
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Papie¿ – Polak przywióz³ ze sob¹ do Rzymu �wiadectwo narodu, w
którym Ko�ció³ pozosta³ nieugiêty w szerzeniu prawdy w zderzeniu z
triumfuj¹cym marksizmem 1. Jan Pawe³ II �wiadomy uwarunkowañ ów-
czesnego �wiata definiuje je nastêpuj¹co: �zarówno kapitalizm jak i so-
cjalizm czyni¹ z ludzi niewolników i obiekt ró¿norodnych, czêsto nie-
dostrzegalnych bezpo�rednio manipulacji ze strony organizacji ¿ycia spo-
³ecznego, systemów produkcji i przekazu informacji�.

Cz³owiek traktowany instrumentalnie, odzierany z godno�ci i przy-
s³uguj¹cych mu praw – to obraz konsekwencji dzia³añ systemów totali-
tarnych, które utrzymuj¹c, ¿e postêpuj¹ w �interesie wy¿szego dobra�,
w rzeczywisto�ci dbaj¹ o dora�ne interesy polityczne okre�lonej partii.
Natomiast systemy liberalizmu indywidualnistycznego wykorzystuj¹ ca³y
swój potnecja³ intelektualny i materialny wy³¹cznie w celu rozwoju spo³e-
czeñstwa konsumpcyjnego.

¯adna z tych tendencji nie jest skierowana ku cz³owiekowi. Nie jest
adekwatna dla pe³nego rozwoju osoby ludzkiej. Bior¹c w obronê cz³o-
wieka, otwieraj¹c siê na jego problemy i lêki, papie¿ stwierdzi³: �stoimy
tu wobec wielkiego dramatu, wobec którego nikt nie mo¿e pozostaæ
obojêtnym. Podmiotem, który z jednaj strony stara siê wydobyæ maksi-
mum korzy�ci – z drugiej strony za� jest tym, który p³aci haracz krzywd
i poni¿eñ – jest zawsze cz³owiek�.

Ustosunkowuj¹c siê do kwestii sensu istnienia i funkcjonowania pañ-
stwa papie¿ otwarcie przedstawi³ swoje stanowisko: �pañstwo, jako
wspólnota polityczna polegaj¹ca na tym, ¿e ca³e spo³eczeñstwo, które
j¹ tworzy – w danym wypadku odno�ny naród – staje siê niejako panem
i w³adc¹ swoich w³asnych losów. Ten sens nie zostaje urzeczywistnio-
ny, gdy na miejsce sprawowania w³adzy z moralnym udzia³em spo³e-
czeñstwa czy narodu, jeste�my �wiadkami narzucania w³adzy przez okre-
�lon¹ grupê wszystkim innym cz³onkom tego spo³eczeñstwa�.

Najwy¿szy zwierzchnik Ko�cio³a katolickiego, zabieraj¹c g³os w kwe-
stiach spo³ecznych, stawa³ siê orêdownikiem tego cz³owieka, który miast
byæ podmiotem ¿ycia w ca³ym jego wymiarze, stawa³ siê faktycznie
instrumentem walki.

Dla nas, Polaków poddawanych ówczesnym uwarunkowaniom, tak
jednoznaczne stanowisko papie¿a – Polaka by³o fundamentalnym ar-

1. Rocco Buttiglione, Jan Pawe³ II a Polska droga do wolno�ci – wyk³ad z okazji

XIX rocznicy wyboru Jana Paw³a II, wyg³oszony w KUL 11.10.1989 r.
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gumentem motywuj¹cym nasze starania. Jan Pawe³ II swoj¹ wizjê �wia-
ta i miejsca w nim cz³owieka przeciwstawia³ wspó³czesno�ci. Podczas
Konferencji Episkopatu Ameryki £aciñskiej w 1979 roku zdefiniowa³
ten problem nastêpuj¹co: �jedn¹ z najwiêkszych s³abo�ci wspó³czesnej
cywilizacji jest zapewne niew³a�ciwa wizja cz³owieka. Epoka nasza jest
z pewno�ci¹ epok¹, w której wiele mówimy i piszemy na temat cz³owie-
ka, jest epok¹ humanizmu i antropocentryzmu. Jednak, paradoksalnie,
jest ona równie¿ epok¹ najwiêkszych rozterek cz³owieka na temat w³a-
snej to¿samo�ci i przeznaczenia, degradacji cz³owieka do nieznanego
przedtem poziomu, epok¹ bezprecedensowego deptania warto�ci ludz-
kich�. W ten sposób Ojciec �wiêty ustosunkowuj¹c siê do rzeczywisto-
�ci pe³nej zagro¿eñ, wytycza³ nowe kierunki.

Papie¿, ze s³owiañsk¹ otwarto�ci¹ ale i stanowczo�ci¹, bra³ w obronê
cz³owieka. ¯aden ze wspó³czesnych przywódców Ko�cio³a – nie mó-
wi¹c ju¿ o przywódcach pañstw czy systemów politycznych – nie wy-
stêpowa³ z tak¹ determinacj¹ w obronie godno�ci osoby ludzkiej. Dla-
tego swoje oceny i zatroskanie kierowa³ tak¿e do rz¹dz¹cych, którzy
maj¹ w swoim rêku instrumenty sprawowania w³adzy, wskazuj¹c im
cele: �ci, na których spoczywa odpowiedzialno�æ za ¿ycie publiczne
pañstw i narodów, bêd¹ musieli zrozumieæ, ¿e pokój wewnêtrzny i miê-
dzynarodowy mo¿e byæ zapewniony jedynie wówczas, gdy dzia³a sys-
tem spo³eczny i gospodarczy oparty na sprawiedliwo�ci�. I kontynuuje
przes³anie: �warunkiem koniecznym do tego, aby system ekonomiczny
by³ sprawiedliwy, jest sprzyjanie rozwojowi i rozbudowie nauczania i
kultury. Wiêcej wart jest cz³owiek z racji tego, czym jest, ni¿ ze wzglê-
du na to, co posiada�.

Przes³anie papie¿a odbierane by³o w Polsce ze szczególn¹ uwag¹ i
nadziej¹. Nie tylko dlatego, ¿e wypowiada³ je polski papie¿, ale przede
wszystkim dlatego, ¿e porusza³ problemy znane nam bezpo�rednio i tak
bolesne w tej czê�ci Europy.

W czerwcu 1979 roku Jan Pawe³ II odby³ swoj¹ pierwsz¹ pielgrzym-
kê do Polski. Miliony rodaków wita³y Go w ojczy�nie. Nie tylko jako
namiestnika Chrystusowego i przywódcê Ko�cio³a. Wita³y Go jako po-
wiernika naszych ziemskich, bolesnych spraw. Ówczesna propaganda
partyjna PRL-u pragnê³a nadaæ tej wizycie charakter postêpuj¹cej wspó³-
pracy miêdzy pañstwem (totalitarnym) a Ko�cio³em. Papie¿ nie ukry-
wa³ jednak, ¿e celem Jego pielgrzymki jest ugruntowanie chrze�cijañ-
skiego dziedzictwa oraz troska o godno�æ cz³owieka.
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List internowanych do Ojca �wiêtego
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Jak wielkie nieprzemijaj¹ce przes³anie do �wiata, zabrzmia³o Jego
wo³anie na Placu Zwyciêstwa (nomen omen, nazwanego na cze�æ inne-
go zwyciêstwa z 1945 roku – a które sta³o siê zwyciêstwem solidarnego
narodu) w Warszawie: �i wo³am ja, syn polskiej ziemi, ja, Jan Pawe³ II
papie¿, wo³am z g³êbi tego tysi¹clecia, wo³am w przeddzieñ �wiêta Ze-
s³ania, wo³am wraz z wami wszystkimi: Niech zst¹pi Duch Twój! Niech
zst¹pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi�.

Ziarno zosta³o rzucone w glebê. To wielkie przes³anie przynios³o
wkrótce owoce w postaci pokojowego zrywu polskich robotników. Ale
zanim przyszed³ lipiec i sierpieñ 1980 roku, papie¿ w orêdziu wyg³oszo-
nym na forum ONZ w Nowym Jorku w pa�dzierniku 1979 roku ponow-
nie wskaza³ na prymat cz³owieczeñstwa nad polityk¹: �racj¹ bytu wszel-
kiej plityki jest s³u¿ba cz³owiekowi, jest pe³ne troski i odpowiedzialno-
�ci przywarcie do istotnych spraw i zadañ jego ziemskiego bytowania w
spo³ecznym tego bytowania wymiarze i zasiêgu – tam, gdzie wa¿¹ siê
sprawy dobra wspólnego, od którego zale¿y równocze�nie w sposób
bardzo istotny dobro ka¿dego�.

Dla nas, Polaków ¿yj¹cych w totalitarnej rzeczywisto�ci, stanowisko
papie¿a dawa³o nie tylko nadziejê, ale i potê¿n¹ broñ w walce z nieludz-
kim systemem. Dopóki idee godno�ci i praw cz³owieka podnosi³ kardy-
na³ Karol Wojty³a, dopóty w³adze pañstwowe i jego urzêdy podejmo-
wa³y ró¿norodne dzia³ania o charakterze represyjnym, od manipulacji
oraz inwigilacji, poprzez wywieranie presji, a¿ po ingerencjê w wewnêtrz-
ne sprawy Ko�cio³a (najdobitniejszymi przyk³adami eskalacji represji
systemu wobec Ko�cio³a w Polsce by³o zamykanie seminariów duchow-
nych i uwiêzienie prymasa Polski kardyna³a Stefana Wyszyñskiego).
Papie¿, realizuj¹c swoje pos³annictwo, zyska³ na forum miêdzynarodo-
wym olbrzymi autorytet. Sta³ siê dla milionów zwyk³ych ludzi auten-
tycznym wzorcem moralnym oraz inspiracj¹ do dzia³ania. W tej sytu-
acji przywódcy systemów totalitarnych zmuszeni zostali do przeorien-
towania swojej polityki spo³ecznej.

Dla nas, ludzi pracy, Papie¿ – Polak sta³ siê jedynym autorytetem w
morzu niegodziwo�ci i zak³amania.

Posiad³ nasze serca.
Pod Jego ojcowskimi wskazaniami podjêli�my siê dzie³a ratowania

ojczyzny.
By³ z nami, gdy stawiali�my pierwsze kroki jako obywatele, uczest-

nicz¹c w tworzeniu programu dla Polski na I Krajowy Zjazd Delegatów
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Niezale¿nego Samorz¹dowego Zwi¹zku Zawodowego �Solidarno�æ�.
By³ z nami, gdy totalitaryzm w obronie zakwestionowanych przywile-
jów komunistycznej w³adzy wyprowadzi³ milicjê i wojsko na ulice miast.

By³ z nami, 12 czerwca 1987 roku, gdy po raz pierwszy móg³ stan¹æ
pod Pomnikiem Poleg³ych Stoczniowców w Gdañsku, gdy w³adze ko-
munistycznego pañstwa podjê³y próbê oddzielenia go murem pracow-
ników SB i milicji od zebranych t³umów.

By³ z nami, gdy na gdañskiej dzielnicy Zaspa, zwracaj¹c siê do nie-
zliczonej rzeszy wiernych, potwierdzi³ nasze prawa mówi¹c: �umowy
gdañskie pozostan¹ w dziejach Polski wyrazem narastaj¹cej �wiadomo-
�ci ludzi pracy odno�nie do ca³ego ³adu spo³eczno-moralnego na pol-
skiej ziemi�.

Gdañsk, 12 czerwca 1987 roku.
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Bogus³aw Kazimierz Go³¹b

NSZZ �SOLIDARNO�Æ� – KU WOLNO�CI

Przestañcie stale nas przepraszaæ
I mówiæ, ¿e b³¹dzicie.
Spójrzcie na nasze zmêczone twarze,
Szare i zmiête, jak nasze ¿ycie.

�Postulat 22�

Pomimo dynamicznie zmieniaj¹cej siê �wiadomo�ci rz¹dzonych,
a zarazem olbrzymiego wzrostu autorytetu Ko�cio³a pod przewodnic-
twem Jana Paw³a II, w³adze PRL-u trwa³y niewzruszenie w pragmatyce
totalitarnego systemu.

Pierwszego lipca 1980 roku – bez konsultacji spo³ecznych – na ob-
szarze ca³ego pañstwa wprowadzono znaczne podwy¿ki cen miêsa i wê-
dlin. Decyzja ta mia³a bezpo�redni wp³yw na radykalizacjê nastrojów
spo³ecznych. Nast¹pi³a fala strajków na Lubelszczy�nie. W Zak³adach
Mechanicznych pad³ zarzut zaniechania dzia³añ zwi¹zków zawodowych
(faktycznie zdominowanych przez PZPR) w obronie interesów ludzi
pracy. W³adze pañstwowe uzna³y takowy zarzut za antysocjalistyczny,
tradycyjnie argumentuj¹c �dzia³aniem wrogich Polsce si³�. Po 15 dniach
strajki wygas³y, gdy strajkuj¹cy uzyskali zapewnienie w³adz o realizacji
strajkowych postulatów.

W Stoczni Gdañskiej im. Lenina 14 sierpnia 1980 roku proklamowa-
ny zosta³ strajk w obronie wyrzuconej z pracy Anny Walentynowicz,
wieloletniej pracownicy stoczni. Zawi¹za³ siê Komitet Strajkowy, który
przed³o¿y³ nastêpuj¹ce postulaty: przywrócenie do pracy Lecha Wa³êsy
i Anny Walentynowicz – cz³onków Komitetu Strajkowego w grudniu
1970 roku, a zarazem cz³onków WZZ Wybrze¿a; wzniesienie pomnika
Ofiar Grudnia 1970 roku; zrównanie zasi³ków rodzinnych z zasi³kami

Bogus³aw Kazimierz Go³¹b

NSZZ �SOLIDARNO�Æ� – KU WOLNO�CI

Przestañcie stale nas przepraszaæ
I mówiæ, ¿e b³¹dzicie.
Spójrzcie na nasze zmêczone twarze,
Szare i zmiête, jak nasze ¿ycie.

�Postulat 22�
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pracowników MO i SB; podwy¿ka p³ac o 2000 z³otych; nierepresjono-
wanie organizatorów i uczestników strajku.

W³adze zwleka³y z odpowiedzi¹. Tymczasem do protestów stoczni
przyst¹pi³y kolejne za³ogi zak³adów Trójmiasta. W tej sytuacji w³adze,
dostrzegaj¹c realne zagro¿enie rozszerzania siê akcji strajkowych, pod-
pisa³y porozumienie – jedynie z Komitetem Strajkowym stoczni – koñ-
cz¹ce strajk. Na takie rozwi¹zanie nie zgodzili siê jednak przedstawi-
ciele pozosta³ych zak³adów uczestnicz¹cych w prote�cie. Ponownie roz-
pocz¹³ siê strajk, tym razem pod przywództwem Miêdzyzak³adowego
Komitetu Strajkowego, który od tego momentu reprezentowa³ interesy
ogó³u zak³adów. Siedzib¹ MKS sta³a siê sala BHP Stoczni Gdañskiej,
gdzie oniemia³y ze zdziwienia Lenin, s¹siaduj¹c z krzy¿em wisz¹cym
ponad sto³em prezydialnym MKS, przygl¹da³ siê, jak ludzie pracy rozli-
czaj¹ partiê robotnicz¹ (pos¹g Lenina by³ stale obecny na sali BHP pod-
czas wydarzeñ sierpniowych).

Nadrzêdnym has³em protestu jest powszechne prawo: �Cz³owiek ro-
dzi siê i ¿yje wolnym�.

MKS przed³o¿y³ 21 postulatów. Na pierwszych miejscach wyartyku-
³owane zosta³y postulaty o charakterze politycznym:
1. Akceptacja niezale¿nych od partii i pracodawców wolnych Zwi¹z-
ków Zawodowych, wynikaj¹ca z ratyfikowanej przez PRL Konwencji
nr 87 Miêdzynarodowej Organizacji Pracy dotycz¹cej wolno�ci zwi¹z-
kowych.
2. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeñstwa strajkuj¹-
cym i osobom wspomagaj¹cym.
3. Przestrzeganie zagwarantowanej w Konstytucji PRL wolno�ci s³owa,
druku i publikacji, a tym samym nierepresjonowanie niezale¿nych wy-
dawnictw, a tak¿e udostêpnienie �rodków masowego przekazu przed-
stawicielom wszystkich wyznañ.
4a. Przywrócenie do poprzednich praw:
- ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w latach 1970 i 1976.
- studentów wydalonych z uczelni za przekonania.
b. Uwolnienie wszystkich wiê�niów politycznych (w tym Edmunda Za-
dro¿yñskiego, Jana Koz³owskiego i Marka Koz³owskiego).
c. Zniesienie represji za przekonania.
5. Podanie w �rodkach masowego przekazu informacji o utworzeniu siê
Miêdzyzak³adowego Komitetu Strajkowego oraz opublikowanie jego
¿¹dañ.

Akceptacja niezale¿nych od partii i pracodawców wolnych Zwi¹z-
ków Zawodowych, wynikaj¹ca z ratyfikowanej przez PRL Kon-
wencji nr 87 Miêdzynarodowej Organizacji Pracy dotycz¹cej wol-
no�ci zwi¹zkowych.
Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeñstwa strajkuj¹-
cym i osobom wspomagaj¹cym.
Przestrzeganie zagwarantowanej w Konstytucji PRL wolno�ci s³o-
wa, druku i publikacji, a tym samym nierepresjonowanie niezale¿-
nych wydawnictw, a tak¿e udostêpnienie �rodków masowego prze-
kazu przedstawicielom wszystkich wyznañ.
Przywrócenie do poprzednich praw:
ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w latach 1970 i 1976;
studentów wydalonych z uczelni za przekonania;
uwolnienie wszystkich wiê�niów politycznych (w tym Edmunda
Zadro¿yñskiego, Jana Koz³owskiego i Marka Koz³owskiego);
zniesienie represji za przekonania.
Podanie w �rodkach masowego przekazu informacji o utworzeniu
siê Miêdzyzak³adowego Komitetu Strajkowego oraz opublikowa-
nie jego ¿¹dañ.

1.

2.

3.

4a.
-
-

b.

c.
5.
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6. Podjêcie realnych dzia³añ maj¹cych na celu wyprowadzenie kraju z
sytuacji kryzysowej poprzez:
a. podawanie do publicznej wiadomo�ci pe³nej informacji o sytuacji
spo³eczno-gospodarczej;
b. umo¿liwienie wszystkim �rodowiskom i warstwom spo³ecznym uczest-
niczenia w dyskusji nad programem reform.

Uwzglêdniaj¹c obowi¹zuj¹cy system polityczny oraz pragmatykê
PRL, które jednocze�nie pe³ni³o rolê pañstwowego pracodawcy, a zara-
zem jedynego mocodawcy mediów, postulaty MKS by³y swoistym wy-
zwaniem rzuconym totalitarnemu systemowi.

Jakby pe³niejszym umocowaniem postulatów w sferze praw i wolno-
�ci stanowi³ zapis postulatu 12:

Wprowadziæ zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifi-
kacji, a nie przynale¿no�ci partyjnej, oraz znie�æ przywileje MO, SB i
aparatu partyjnego poprzez:

- zrównanie zasi³ków rodzinnych,
- zlikwidowanie specjalnych sprzeda¿y i takie inne tym podobne.
Ludzie protestuj¹cy pod has³em �proletariusze wszystkich zak³adów

³¹czcie siê� – parafrazuj¹c leninowskie �proletariusze wszystkich kra-
jów ³¹czcie siê�, zdeterminowani latami zniewolenia, opowiadali siê za
programem daleko id¹cych przemian. To ju¿ nie by³ tylko protest klasy
robotniczej, ale bunt ubezw³asnowolnionych pracowników.

Z dnia na dzieñ strajk przybiera³ na sile. Jednak i tym razem nie od-
by³o siê bez prowokacji. Otó¿, w Gdañsku niezidentyfikowane grupy
m³odych ludzi próbowa³y podpaliæ autobusy PKS, zgrupowane na dwor-
cowym placu. Da³oby to pretekst u¿ycia si³y w obronie �mienia spo-
³ecznego�. Tym aktom sabota¿u zapobieg³y za³ogi autobusowe, uczest-
nicz¹ce w protestach.

Do MKS przystêpowa³y kolejne zak³ady, ju¿ spoza Trójmiasta. Przed II
bram¹ stoczni postawiono krzy¿. Do stoczni przybyli kap³ani. Odprawiono
mszê �wiêt¹, a setki robotników przyst¹pi³y do komunii �w. Obecno�æ ka-
p³anów i msze w zak³adach pracy sta³y siê codzienn¹ rzeczywisto�ci¹.

Pomimo pe³nego embarga na³o¿onego na wszelkie informacje o straj-
kach na Wybrze¿u, wie�ci te b³yskawicznie dociera³y w g³¹b Polski.
Kurierami byli pracownicy zak³adów transportowych, kolejarze, kie-
rowcy, a tak¿e urlopowicze, którzy spêdzali urlop nad morzem.

Powsta³y kolejne Miedzyzak³adowe Komisje Strajkowe w Jastrzêbiu
na �l¹sku oraz w Szczecinie. Tysi¹ce zak³adów podejmowa³y akcje straj-

Podjêcie realnych dzia³añ maj¹cych na celu wyprowadzenie kraju
z sytuacji kryzysowej poprzez:
podawanie do publicznej wiadomo�ci pe³nej informacji o sytuacji
spo³eczno-gospodarczej;
umo¿liwienie wszystkim �rodowiskom i warstwom spo³ecznym
uczestniczenia w dyskusji nad programem reform.

6.

a.

b.
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kowe opowiadaj¹c siê przeciwko zniewoleniu. Wobec faktu, ¿e pañ-
stwowe media przedstawia³y fa³szywy obraz strajkowej rzeczywisto�ci,
mury oraz ogrodzenia zak³adów pracy sta³y siê �codzienn¹ gazet¹�. Na
nich malowano has³a, wywieszano komunikaty i odezwy.

Robotnicy pomni do�wiadczeñ i reakcji w³adz – gdy protestuj¹cy ze
swoimi postulatami kierowali kroki do siedzib rz¹dz¹cych i na tej dro-
dze byli bici i szykanowani, o�mieszani, prowokowani i filmowani, ob-
rzucani petardami i gazami ³zawi¹cymi, skrytobójczo mordowani, ostrze-
liwani z broni maszynowej i czo³gowej – tym razem zamknêli bramy
zak³adów, �okopali siê� i tam, w �rodowisku w³asnej pracy, oczekiwali
odpowiedzi.

Masowo poczê³y ukazywaæ siê biuletyny zak³adowe, w których straj-
kuj¹cy publikowali swoje o�wiadczenia i komunikaty. W tej atmosferze
powsta³y urocze �pere³ki� poezji strajkowej, jak pe³na liryzmu �Piosen-
ka dla córki�.

Piosenka dla córki

Nie mam teraz czasu dla ciebie,
nie widzia³a ciê d³ugo matka.
Jeszcze trochê poczekaj, doro�nij,
opowiemy ci o tych wypadkach.
O tych dniach pe³nych nadziei,
pe³nych rozmów i sporów gor¹cych,
o tych nocach kiepsko przespanych,
naszych sercach mocno bij¹cych;
O tych ludziach, którzy poczuli,
¿e s¹ wreszcie teraz u siebie,
solidarnie walcz¹ o dzisiaj
i o przysz³o�æ tak¿e dla ciebie.
Wiêc siê nie smuæ i czekaj cierpliwie,
a¿ powrócisz w nasze objêcia
w naszym domu, który nie istnia³,
bo w nim brak by³o� prawdziwego szczê�cia.

Ludzi z determinacj¹ trwali pod zamkniêtymi bramami zak³adów pra-
cy, swoj¹ obecno�ci¹ wspieraj¹c protesty. Samorzutnie organizowali do-
starczanie ¿ywno�ci, przesy³anie informacji oraz zbiórki pieniêdzy. Na
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wyra�ne ¿¹dania MKS wprowadzono w miastach w czasie protestów
zakaz sprzeda¿y alkoholu dla unikniêcia prowokacji.

Pomimo wielu utrudnieñ, które wyst¹pi³y w zwi¹zku z przystêpowa-
niem do strajku kolejnych zak³adów pracy, mieszkañcy nie okazywali
zniecierpliwienia czy wrogo�ci. Panowa³o powszechne zrozumienie i
akceptacja strajkowej rzeczywisto�ci.

Swoje nadzieje uto¿samiano z postulatami.
Niewyobra¿alnym wsparciem dla uczestników protestów by³o orê-

dzie Jana Paw³a II skierowane do prymasa Polski kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego:

�Najczcigodniejszy i Umi³owany Ksiê¿e Kardynale Prymasie!
Piszê tych kilka s³ów, aby zapewniæ Wasz¹ Eminencjê, ¿e w ci¹gu

ostatnich trudnych dni jestem szczególnie blisko, modlitw¹ i sercem
uczestnicz¹c w tych do�wiadczeniach, przez jakie przechodzi raz jesz-
cze moja ojczyzna i moi Rodacy.

Wiadomo�ci na te tematy nie schodz¹ z pierwszych stron prasy i z
programów telewizji i radia. Modlê siê, aby Episkopat Polski ze swym
Prymasem na czele, zapatrzony w Tê, która dana jest ku obronie nasze-
go Narodu, móg³ równie¿ i tym razem dopomóc temu Narodowi w ciê¿-
kim zmaganiu siê o chleb powszedni, o sprawiedliwo�æ spo³eczn¹ i za-
bezpieczenie jego nienaruszalnych praw do w³asnego ¿ycia i rozwoju.

Przekazujê tych kilka zdañ podyktowanych potrzeb¹ wewnêtrzn¹.
Jestem z Wami u stóp Jasnogórskiej Pani przez troskê, modlitwê i

b³ogos³awieñstwo.
Z wyrazami najwiêkszej czci�.

Ojciec �wiêty rozumia³ nasze rozterki, wspiera³ nadzieje i udziela³
b³ogos³awieñstwa. By³ z nami. Duchowo i fizycznie. Jego podobizny
zdobi³y �ciany oraz bramy zak³adów, obok podobizn Matki Boskiej Czê-
stochowskiej ozdabianych kwiatami.

Swojego wsparcia udzielili protestuj¹cym ludzie kultury i sztuki: pi-
sarze, dziennikarze, aktorzy, malarze, publicy�ci.

Partia traci³a rz¹d dusz. W dniach 30 sierpnia w Szczecinie, 31 sierp-
nia w Gdañsku i 2 wrze�nia w Jastrzêbiu przedstawiciele rz¹du PRL
podpisali porozumienie z MKS, koñcz¹ce wielodniowe negocjacje, pro-
wadzone w �wietle kamer przy �podniesionej kurtynie�.

Po raz pierwszy – w historii totalitaryzmów komunistycznych – w³a-
dze zosta³y zmuszone ust¹piæ przed ¿¹daniami w³asnego spo³eczeñstwa.
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Zgodnie z tre�ci¹ pierwszego �gdañskiego� postulatu powsta³ Niezale¿-
ny (od partii i pracodawców) Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy �Soli-
darno�æ�.

Dla nas by³a to lekcja obywatelskiej odpowiedzialno�ci, dla w³adz
taktyczne ustêpstwo. Znane dzisiaj dokumenty g³osz¹, ¿e ju¿ z chwil¹
podpisania umów spo³ecznych w³adze poczê³y rozpatrywaæ problem
likwidacji nowo powsta³ej, niezale¿nej instytucji ¿ycia publicznego.

Niemniej, mieli�my swój zwi¹zek �Solidarno�æ�. Ta solidarno�æ za-
kotwiczy³a siê tak¿e w�ród nas. Prze³ama³a istniej¹ce od lat bariery, sku-
tecznie dziel¹ce ludzi pracy na �roboli� oraz inteligencjê. Budowali�my
jedno�æ. Po latach represji i rygorów licznie powstawa³y niezale¿ne or-
ganizacje. Studenci stworzyli NZS. Funkcjonuj¹ca ju¿ �Solidarno�æ� –
mocno zakotwiczona w zak³adach pracy – aktywnie wspiera³a dzia³ania
rolników na rzecz powo³ania �Solidarno�ci� wiejskiej. Pomimo oporu
w³adz, rolnicy powo³ali w³asn¹ organizacjê zawodow¹. W ich �lady poszli
tak¿e rzemie�lnicy zak³adaj¹c w³asn¹ organizacjê NSZZ Izb Rzemie�l-
niczych. Sytuacja spo³eczna zmieni³a siê diametralnie. Naród, zorgani-
zowany w niezale¿nych instytucjach, par³ do przemian. Partia (mono-
polistyczna PZPR) odpowiada³a prowokacjami. Pierwsza mia³a miej-
sce podczas rejestracji statutu NSZZ �Solidarno�æ�, kiedy s¹d samo-
wolnie wpisa³ do statutu niezale¿nej �Solidarno�ci� zapis o przewod-
niej roli partii. Kolejna mia³a miejsce w trakcie posiedzenia Rady Naro-
dowej w Bydgoszczy, gdzie milicja brutalnie pobi³a dzia³aczy �Solidar-
no�ci�. Grozi³o strajkiem generalnym w ca³ym kraju.

W³adze inspirowa³y wiele pomniejszych lokalnych konfliktów, by zde-
stabilizowaæ sytuacjê i �pchn¹æ� zwi¹zek w akcje protestacyjne. Sytu-
acja komplikowa³a siê tym bardziej, ¿e na granicach Polski nast¹pi³a
koncentracja wojsk Uk³adu Warszawskiego, a na Ba³tyku flota radziec-
ka przeprowadza³a morskie manewry. Spo³eczeñstwo by³o stron¹, która
wykaza³a zdyscyplinowanie i obywatelsk¹ odpowiedzialno�æ, �gasz¹c�
lokalne strajki. Zorganizowane w niezale¿nych zwi¹zkach zawodowych,
konsekwentnie przygotowa³o siê do I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ.

We wrze�niu 1981 roku w Gdañsku nast¹pi³a inauguracja Zjazdu. Za-
interesowanie przekroczy³o wszelkie oczekiwania. Przy zje�dzie akre-
dytowano setki dziennikarzy z kraju i zagranicy. Tysi¹ce telegramów
oraz listów z ¿yczeniami pomy�lnych obrad zasypa³o sekretariaty.

W atmosferze oczekiwañ i nadziei, w poczuciu autentycznej odpo-
wiedzialno�ci Zjazd podj¹³ istotne decyzje. Przewodnicz¹cym Zwi¹zku
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zosta³ Lech Wa³êsa. Dyskusja programowa ukaz³a olbrzymie spektrum
problemów, pocz¹wszy od zagadnieñ czysto zwi¹zkowych, a¿ do kon-
cepcji ustrojowych pañstwa. Nie by³o tematów �tabu�. Pe³na jawno�æ
i demokracja.

W toku emocjonalnej niekiedy atmosfery debat i niemniej emocjo-
nalnej krytyki konkretyzuje siê program dla Polski niepodleg³ej i suwe-
rennej, demokratycznej i samorz¹dowej (z samorz¹dami terytorialnymi
i gospodarczymi). �Celem nadrzêdnym NSZZ «Solidarno�æ» jest two-
rzenie godnych warunków ¿ycia w gospodarczo i politycznie suweren-
nej Polsce. Chodzi tu o ¿ycie wolne od ubóstwa, wyzysku, strachu
i k³amstwa w spo³eczeñstwie zorganizowanym demokratycznie i samo-
rz¹dnie�.

W kwestii w³asno�ci �rodków produkcji zwi¹zek przyj¹³ stanowisko,
¿e �to nie nomenklatura partyjna i pañstwowa, dotychczasowi w³a�ci-
ciele �rodków produkcji broni¹cy swoich egoistycznych interesów,
a pracownicy tworz¹c autentyczne i demokratyczne struktury samorz¹-
dowe, winni byæ wspó³zarz¹dzaj¹cymi�.

Szczególne miejsce w programie przyznano zagadnieniom o�wiaty
i edukacji, zdrowia i ochrony �rodowiska, kultury oraz wolno�ci oby-
watelskich.

W podsumowaniu programu Zwi¹zek uznawa³, ¿e �droga ku samo-
rz¹dnej Rzeczypospolitej jest jedyn¹ drog¹, by Polska, silna wewnêtrz-
nie, sta³a siê wiarygodna jako równorzêdny partner dla innych naro-
dów�.

Zwi¹zkowcy przeg³osowali i opublikowali niebywa³ej rangi doku-
ment: Pos³anie I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ �Solidarno�æ� do
Ludzi Pracy Europy Wschodniej. Czytamy w nim: �My delegaci zebra-
ni w Gdañsku na I Zje�dzie Delegatów Niezale¿nego Samorz¹dnego
Zwi¹zku Zawodowego «Solidarno�æ», przesy³amy robotnikom Albanii,
Bu³garii, Czechos³owacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Ru-
munii, Wêgier i wszystkich narodów Zwi¹zku Radzieckiego – pozdro-
wienia i wyrazy poparcia.

Jako pierwszy niezale¿ny zwi¹zek zawodowy w naszej powojennej
historii g³êboko czujemy wspólnotê naszych losów. Zapewniamy, ¿e
wbrew k³amstwom szerzonym w waszych krajach, jeste�my autentycz-
n¹, 10-milionow¹ organizacj¹ pracowników, powo³an¹ w wyniku robot-
niczych strajków. Naszym celem jest walka o poprawê bytu wszystkich
ludzi pracy. Popieramy tych z was, którzy zdecydowali siê wej�æ na
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trudn¹ drogê walki o wolny ruch zwi¹zkowy. Wierzymy, ¿e ju¿ nied³ugo
wasi i nasi przedstawiciele bêd¹ mogli siê spotkaæ celem wymiany zwi¹z-
kowych do�wiadczeñ�.

Tym pos³aniem dali�my wyraz troski o wspóln¹ przysz³o�æ, wspólno-
tê bratnich narodów poddawanych gorzkim do�wiadczeniom, jakie sta-
³y siê udzia³em tak¿e nas, Polaków.

�Solidarno�æ� swoim programem otwiera³a now¹ kartê w dziejach
ojczyzny. Stawiali�my zrêby nowej Polski.

Po raz pierwszy w historii totalitarnego pañstwa (i systemu) wolni
ludzie, zorganizowani w oficjalnej i niezale¿nej, autentycznie demokra-
tycznej formacji spo³ecznej – zwi¹zek zawodowy – podjêli próbê prze-
budowy pañstwa na drodze pokojowych reform.

To �Solidarno�æ� zainspirowa³a powszechn¹, publicznie jawn¹ i ni-
czym nie ograniczon¹ debatê na temat Polski. Dyskutowano w miastach
i na wsi, w fabrykach oraz instytucjach – otwarcie i szczerze, po raz
pierwszy od 35 lat istnienia PRL.

Debatowano w duchu odpowiedzialno�ci i zaanga¿owania godnego
prawych obywateli.

Zjazd przyj¹³ tekst przysiêgi, która sta³a siê przysiêg¹ zwi¹zkow¹:

PRZYSIÊGA

Przysiêgam na honor, na tradycje Narodu Polskiego byæ godnym
kontynuatorem sierpniowej idei SOLIDARNO�CI. Bêdê broni³
praw i godno�ci cz³owieka bez wzglêdu na konsekwencje, jakie bêdê
ponosi³. Bêdê przestrzega³ postanowieñ zawartych w Statucie Nie-
zale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego �SOLIDARNO�Æ�
i dzia³a³ w interesie ludzi pracy.

Bêdê s³u¿y³ Ojczy�nie i Zwi¹zkowi poprzez umacnianie demo-
kracji i kole¿eñskiej idei SOLIDARNO�CI, bêdê strzeg³ ich nieza-
wis³o�ci i suwerenno�ci.

Przysiêgam. Tak mi dopomó¿ Bóg.
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Bogus³aw Kazimierz Go³¹b

STAN WOJENNY – WOJNA Z NARODEM

Andrzej Gwiazda: – My tu podpisujemy porozumienie z przedstawi-
cielami rz¹du i w³adzy, ale jak¹ mamy gwarancjê, ¿e strajkuj¹cy i pre-
zydium za rok nie bêd¹ uznani za kryminalistów?

Mieczys³aw Jagielski: – Pan Gwiazda u¿y³ stwierdzenia, które – po-
wiem Panu – mnie ubod³o; jak¹ mamy gwarancjê, ¿e strajkuj¹cy i pre-
zydium nie bêd¹ uznani za� nie chcê nawet powtórzyæ. Jak by³o mo¿na
tak powiedzieæ? S³owo kryminali�ci mnie nawet ubod³o osobi�cie. Prze-
cie¿ ja rozmawiam z jak najbardziej uczciwymi lud�mi. Jak jest mo¿li-
we, ¿eby kto� tak potraktowa³ dzia³aczy tutaj zebranych?

Fragment dialogu podczas podpisywania Porozumieñ Gdañskich
w sierpniu 1980

S³owa Andrzeja Gwiazdy wypowiedziane podczas podpisywania Po-
rozumieñ Gdañskich w sierpniu 1980 roku brzmia³y wówczas jak prze-
powiednia, dzi� wiemy, ¿e by³y dalekosiê¿n¹ prognoz¹, któr¹ powinni-
�my potraktowaæ jako przestrogê na przysz³o�æ.

Okres od momentu zakoñczenia I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ
�Solidarno�æ� charakteryzowa³ siê ogromn¹ dynamik¹ zdarzeñ. Zwi¹z-
kowcy, na podstawie wytycznych programowych, realizowali przedsiê-
wziêcia organizacyjne oraz kontynuowali debatê publiczn¹, przenosz¹c
oczekiwania i nadzieje �na dó³�, na poziomy regionów i zak³adów pracy.

W³adza natomiast kontynuowa³a politykê prowokacji. Funkcjonariu-
sze lokalnych organizacji partyjnych, dyrektorzy i kierownicy zak³adów
pracy – z nadania partyjnego – podejmowali wielop³aszczyznowe akcje
inspiruj¹ce �niepokoje spo³eczne�, w³¹cznie ze zwolnieniami z pracy
aktywnych zwi¹zkowców. Sytuacja �wymyka³a siê spod kontroli�. Pu-
bliczne media uczestniczy³y w eskalacji napiêæ, tworz¹c atmosferê  za-

Fragment dialogu podczas podpisywania
Porozumieñ Gdañskich w sierpniu 1980 r.
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gro¿enia. W tej sytuacji w grudniu 1981 roku nast¹pi³o spotkanie na
najwy¿szym szczeblu: Józefa Glempa – prymasa Polski, Lecha Wa³êsy
– przewodnicz¹cego �Solidarno�ci� oraz Wojciecha Jaruzelskiego – fak-
tycznego dyktatora PRL, który w tym czasie skupia³ w swoim rêku naj-
wy¿sze funkcje partyjne i pañstwowe (I sekretarz PZPR, premier, do-
wódca si³ zbrojnych oraz przewodnicz¹cy Wojskowej Rady Ocalenia
Narodowego). Niestety, spotkanie by³o jedynie swoist¹ �gr¹ pozorów�,
gdy¿ w³adza zamierza³a �wygraæ je medialnie�, jedynie deklaruj¹c wolê
porozumienia.

Spotkanie nie przynios³o ¿adnych rozstrzygniêæ. Nastêpuje kilka ko-
lejnych, lokalnych prowokacji, zamach na autonomiê Wy¿szej Szko³y
Po¿arniczej w Warszawie.

Na plenum KC PZPR W. Jaruzelski ostro atakuje �Solidarno�æ� i za-
powiada postawienie na forum Sejmu projektu ustawy o nadzwyczaj-
nych �rodkach dzia³ania w interesie ochrony obywateli i pañstwa. W
odpowiedzi prezydium Komisji Krajowej NSZZ �Solidarno�æ� zapo-
wiada 24-godzinny strajk protestacyjny w wypadku przyjêcia przez Sejm
ustawy. Jednocze�nie okre�lono radomskie �brzegowe warunki� poro-
zumienia z w³adz¹. Niestety, ale nie znajduje ono odd�wiêku.

W tej atmosferze 11 grudnia 1981 roku zainaugurowano obrady �ro-
dowisk twórczych na Kongresie Kultury Polskiej w Warszawie. Jan Bia-
³ostocki otwieraj¹c kongres powiedzia³: �Tak, jak autonomiczne i sa-
morz¹dne bêdzie ca³e spo³eczeñstwo, tak¿e jego kultura rozwijaæ siê
bêdzie w warunkach wspó³kszta³towanych samorz¹dnie przez stowa-
rzyszenia twórcze�.

Komisja Krajowa �Solidarno�ci� 12 grudnia 1981 roku obradowa³a
w Stoczni Gdañskiej. Zaprotestowano przeciwko polityce narzucania
podwy¿ek cen bez uzgodnieñ dotycz¹cych reformy gospodarczej, a tak-
¿e wobec niekonsultowanego projektu ustawy o zwi¹zkach zawodowych.
Ponownie podkre�lono, ¿e do rozmów z rz¹dem mo¿e doj�æ w sytuacji,
gdy w³adza wyrzeknie siê metod konfrontacji i przyjmie za podstawê
negocjacji �brzegowe warunki� wytyczone w uchwale radomskiej. Jed-
nocze�nie zwi¹zek potwierdzi³ decyzjê o strajku generalnym w sytuacji
eskalacji konfrontacji.

W trakcie obrad zwi¹zkowcy zostali poinformowani o �tajemniczym
ruchu wojsk�. Nast¹pi³y pierwsze, w obecno�ci s³u¿b bezpieczeñstwa,
aresztowania cz³onków �Solidarno�ci� oraz organizacji niezale¿nych.
W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. w³adzê w Polsce przejê³a WRON-a.
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Rada Pañstwa 12 grudnia 1981 r. podpisa³a uchwa³ê o wprowadzeniu
stanu wojennego, opublikowan¹ w Dz. U. Nr 29 z 14 grudnia 1981 roku.
Zawieszono dzia³alno�æ wszelkich organizacji, stowarzyszeñ i zwi¹z-
ków zawodowych. Zakaz dotyczy³ organizowania strajków oraz akcji
protestacyjnych, a tak¿e zwo³ywania zgromadzeñ. Wprowadzono go-
dzinê milicyjn¹ obowi¹zuj¹c¹ od 22.00 do 6.00 rano.

Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce nast¹pi³o z naruszeniem
porz¹dku konstytucyjnego obowi¹zuj¹cego w PRL. W powa¿nym za-
kresie mamy do czynienia z brakiem legalno�ci dzia³ania naczelnego
organu w³adzy, jakim jest Rada Pañstwa, co w konsekwencji jest dowo-
dem braku legalno�ci ustawodawstwa wojennego i bezprawno�ci dzia-
³ania instytucji i organów pañstwa stosuj¹cych owo ustawodawstwo czy
te¿ dzia³aj¹cych z mocy tego prawa.

W szczególno�ci dotyczy to powo³ania WRON, która – jako forma-
cja pozakonstytucyjna, stoj¹ca ponad prawem, a tym samym nie podle-
gaj¹ca w za³o¿eniu i w praktyce niczemu, by³a struktur¹ nielegaln¹, za�
jej decyzje by³y bezprawne.

Zag³êbiaj¹c siê w ówczesne prawodawstwo:
Art. 33 ust. 2 Konstytucji PRL upowa¿nia Radê Pañstwa do powziê-

cia takiej uchwa³y jedynie w sytuacji, gdy wymaga tego wzgl¹d na obron-
no�æ lub bezpieczeñstwo pañstwa, tj. w sytuacji zewnêtrznego zagro¿e-
nia pañstwa. Konstytucja PRL nie przewidywa³a znanego konstytucjom
innych pañstw oraz poprzednim konstytucjom Polski stanu wyj¹tkowe-
go oraz mo¿liwo�ci ograniczenia praw politycznych czy obywatelskich
na wypadek niepokojów wewnêtrznych.

Art. 1 ust. 2 dekretu z 12 grudnia 1981 roku o stanie wojennym g³o-
sz¹cy, ¿e �stan wojenny wprowadza siê ze wzglêdu na bezpieczeñstwo
pañstwa w razie powa¿nego nara¿enia lub naruszenia spokoju, ³adu i
porz¹dku publicznego w kraju�, stanowi bezprawne i ca³kowicie do-
wolne rozszerzenie konstytucyjnego pojêcia �bezpieczeñstwa pañstwa�.
Teoria polskiego prawa konstytucyjnego definiuje pojêcie pañstwa jako:
w³adzê, ludno�æ oraz terytorium. Jedynie, gdy te trzy elementy sk³ado-
we pañstwa s¹ zagro¿one jednocze�nie, wtedy mo¿na by mówiæ o za-
gro¿eniu pañstwa jako ca³o�ci. A wiêc, zagro¿enie jednego lub dwu z
trzech wymienionych elementów sk³adowych pañstwa, z prawno-kon-
stytucyjnego punktu widzenia nie usprawiedliwia wprowadzenia stanu
wojennego w Polsce. Co prawda, mo¿na wykazywaæ, ¿e w³adza w PRL
(jako jeden z elementów pañstwa) mog³a czuæ siê zagro¿ona, ale jedy-

42



nie subiektywnie, a nie obiektywnie i poza tym wewnêtrznie (np. przez
NSZZ �Solidarno�æ�), ale nie zewnêtrznie przez interwencjê zbrojn¹
pañstw (np. Uk³adu Warszawskiego czy ZSRR). Jedynie przy zagro¿e-
niu zewnêtrznym przes³anka o zagro¿eniu w³adzy mog³aby byæ spe³nio-
na i w tym wypadku stan wojenny wprowadzony.

Podobne rozumowanie nale¿y odnie�æ do kolejnego elementu sk³a-
dowego, czyli ludno�ci, ale z zastrze¿eniem, i¿ zagro¿enie dotyczy je-
dynie tej jego czê�ci, któr¹ stanowi³ aparat – partyjny, pañstwowy i mi-
litarny – w³adzy, bêd¹cy zdecydowan¹ mniejszo�ci¹.

Je�li rozpatrzymy kolejny element pañstwa, tj. jego terytorium, to
nale¿y zauwa¿yæ brak faktycznych podstaw do uznania zagro¿enia z
zewn¹trz. W pewnym sensie istnia³ zewnêtrzny czynnik zagro¿enia, który
móg³ usprawiedliwiaæ wprowadzenie stanu wojennego, jednak wów-
czas merytoryczne uzasadnienie wprowadzenia stanu wojennego nie
powinno brzmieæ: �ze wzglêdu na nara¿enie lub naruszenie spokoju,
³adu i porz¹dku publicznego�, ale powinno brzmieæ: �ze wzglêdu na
mo¿liwo�æ interwencji zbrojnej ZSRR oraz innych pañstw Uk³adu War-
szawskiego w Polsce�.

Te przes³anki usuwaj¹ merytoryczn¹ zasadno�æ uchwa³y Rady Pañ-
stwa z 12 grudnia 1981 roku w sprawie wprowadzenia stanu wojennego
ze wzglêdu na bezpieczeñstwo pañstwa.

Ponadto Rada Pañstwa nie ma³a konstytucyjnego uprawnienia do wy-
dawania jakichkolwiek dekretów w okresie trwaj¹cej sesji Sejmu PRL
(art. 31 ust. 1 Konstytucji PRL), jako ¿e sesja Sejmu trwa³a nieprzerwa-
nie od kwietnia 1981 do 21 lipca 1982 roku (zamkniêcie sesji Sejmu
wymaga uchwa³y). Reasumuj¹c: uprawnienia Rady Pañstwa do wyda-
wania dekretów przys³uguj¹ jej jedynie miêdzy sesjami Sejmu. Dekret
taki zachowuje moc obowi¹zuj¹c¹ od chwili wydania do najbli¿szej se-
sji Sejmu, gdy zostanie zatwierdzony. Natomiast dekret wydany w trak-
cie trwaj¹cej sesji Sejmu nigdy nie uzyskuje mocy obowi¹zuj¹cej, jako
¿e wydany z naruszeniem Konstytucji jest niewa¿ny.

Nie po raz pierwszy komuni�ci ³amali ustanowione przez siebie pra-
wa, w obronie w³asnych przywilejów i w obronie w³adzy.

Znaczn¹ czê�æ zak³adów pracy, w tym: stocznie, porty, huty, kopalnie,
rafinerie oraz zak³ady o szczególnym znaczeniu, jak np. zbrojeniowe – zmi-
litaryzowano, wprowadzaj¹c w nich rygor wojskowy. Komisarze wojsko-
wi przejêli zarz¹d nad gospodark¹. Poleceniom s³u¿bowym przydano ran-
gê rozkazów, których negowanie grozi³o surowymi konsekwencjami.
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Dla przyk³adu:

WYCI¥G Z ROZKAZU NR 1
Komendanta Stoczni Gdañskiej im. Lenina w Gdañsku

w sprawie: ca³kowitej militaryzacji Stoczni.

Zgodnie z Zarz¹dzeniem Ministra Hutnictwa i Przemys³u Maszyno-
wego w sprawie militaryzacji – Stocznia Gdañska im. Lenina sta³a siê
jednostk¹ w pe³ni zmilitaryzowan¹.

Stosunek pracy wszystkich zatrudnionych pracowników ulega zawie-
szeniu i równocze�nie powstaje z mocy prawa stosunek s³u¿bowy na
zasadach powo³ania do s³u¿by w jednostce zmilitaryzowanej (Dz. U. Nr
18, poz. 111, dzia³ VII 1979 r.).

Osoby pe³ni¹ce s³u¿bê w Stoczni nie mog¹ jednostronnie rozwi¹zaæ
stosunku s³u¿bowego ze Stoczni¹.

W zwi¹zku z militaryzacj¹ Stoczni na podstawie Dekretu Rady Pañ-
stwa z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym oraz Ustawy z dnia
21.11.1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony PRL – wprowadzam,
co nastêpuje:
Bezwzglêdny zakaz strajków i akcji protestacyjnych.
Bezwzglêdny zakaz rozpowszechniania wszelkich informacji za pomo-
c¹ radiowêz³a, ulotek, plakatów i innych publikacji bez mojej pisemnej
zgody.
Polecenia wydawane przez prze³o¿onych w stosunku do podleg³ych im
bezpo�rednio lub funkcjonalnie podw³adnych, nale¿y wykonywaæ tak,
jak rozkaz w wojsku, z pe³nymi konsekwencjami ich niewykonania.

Odwo³anie od wydanego polecenia nie przys³uguje.
Jednocze�nie przestrzegam, ¿e osoby pe³ni¹ce s³u¿bê w jednostkach

zmilitaryzowanych zgodnie z art. 234 u. 1 ustawy o powszechnym obo-
wi¹zku obrony PRL, podlegaj¹ odpowiedzialno�ci karnej wg przepisów
odnosz¹cych siê do ¿o³nierzy w czynnej s³u¿bie wojskowej, i tak:
Kto w czasie stanu wojennego powo³any do czynnej s³u¿by wojskowej
nie zg³asza siê do tej s³u¿by podlega karze pozbawienia wolno�ci na
czas nie krótszy od lat 2 (art. 230 u. 1).
¯o³nierz, który nie wykonuje lub odmawia wykonania rozkazu, albo
wykonuje rozkaz niezgodnie z jego tre�ci¹, podlega karze pozbawienia
wolno�ci do lat 5 (Kk art. 309 § 1).

Bezwzglêdny zakaz strajków i akcji protestacyjnych.
Bezwzglêdny zakaz rozpowszechniania wszelkich informacji za po-
moc¹ radiowêz³a, ulotek, plakatów i innych publikacji bez mojej
pisemnej zgody.
Polecenia wydawane przez prze³o¿onych w stosunku do podleg³ych
im bezpo�rednio lub funkcjonalnie podw³adnych, nale¿y wykony-
waæ tak, jak rozkaz w wojsku, z pe³nymi konsekwencjami ich nie-
wykonania.

1.
2.

3.

Kto w czasie stanu wojennego powo³any do czynnej s³u¿by woj-
skowej nie zg³asza siê do tej s³u¿by podlega karze pozbawienia wol-
no�ci na czas nie krótszy od lat 2 (art. 230 u. 1).
¯o³nierz, który nie wykonuje lub odmawia wykonania rozkazu, albo
wykonuje rozkaz niezgodnie z jego tre�ci¹, podlega karze pozba-
wienia wolno�ci do lat 5 (Kk art. 309 § 1).

1.

2.
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¯o³nierz, który odmawia pe³nienia s³u¿by, albo obowi¹zku wynikaj¹ce-
go z tej s³u¿by podlega karze pozbawienia wolno�ci od sze�ciu miesiêcy
do lat 5 (Kk art. 305).
¯o³nierz, który samowolnie opuszcza swoj¹ jednostkê, albo wyznaczo-
ne miejsce przebywania, na czas powy¿ej 2 dni kalendarzowych podle-
ga karze pozbawienia wolno�ci do lat 2 (Kk art. 303 § 1).
¯o³nierz, który u¿ywa przemocy lub gro�by bezprawnej w celu prze-
szkodzenia prze³o¿onemu czynno�ci s³u¿bowej, albo w celu zmuszenia
prze³o¿onego do przedsiêwziêcia lub zaniechania czynno�ci s³u¿bowej,
podlega karze pozbawienia wolno�ci od 6 miesiêcy do lat 5 (Kk art.
312).
Kto organizuje, albo kieruje strajkiem lub akcj¹ protestacyjn¹ podlega
karze pozbawienia wolno�ci do lat 5 (Dekret art. 46, pkt 2).
Kto zabiera lub u¿ywa pojazd mechaniczny w celu wykorzystania go
dla przeprowadzenia strajku podlega karze pozbawienia wolno�ci do lat
3 (Dekret art. 46, pkt 3).

Kto w celu rozpowszechniania sporz¹dza, gromadzi, przechowuje, prze-
wozi, przenosi lub przesy³a pismo, druk, nagrania lub film zawieraj¹ce
wiadomo�ci wywo³uj¹ce niepokój publiczny lub godz¹ce w gotowo�æ
obrony PRL, podlega karze pozbawienia wolno�ci do lat 5 (Dekret art.
48, pkt 3).

Ustalenia niniejszego rozkazu wchodz¹ w ¿ycie natychmiast. Nadzór
nad realizacj¹ pe³ni¹ moi zastêpcy – ka¿dy w swoim obszarze dzia³ania.

Komendant Stoczni
mgr in¿. Stanis³aw Zaczek

Rozporz¹dzeniem Ministra Spraw Wewnêtrznych (nr 50/81 Central-
nego Zarz¹du Zak³adów Karnych z 13.XII.81 r.) utworzono o�rodki od-
osobnienia (tzw. obozy internowañ) w miejscowo�ciach: Bia³a Podla-
ska, Bia³ystok, Bydgoszcz, Bytom, Cieszyn, Gdañsk, Gêbarzewo, G³o-
gów, Goleniów, Go³dap, Gorzów Wielkopolski, Grodków, Che³m, I³a-
wa, Jastrzêbie Zdrój, Kamienna Góra, Kamieñ Pomorski, Kielce, Kra-
ków, Krasnystaw, Lubliniec, £êczyca, £ód�, £owicz, Nisko, Nowy Win-
nicz, Opole, Ostróda, Ostrów Wielkopolski, Potulice, Poznañ, Racibórz,
Radom, Rzeszów-Za³ê¿e, Sieradz, Sosnowiec, Strzebielinek, Strzelce
Opolskie, Suwa³ki, �widnica, Uherce, Warszawa, Wierzchowo Pomor-

3.

4.

5.

6.

7.

8. Kto w celu rozpowszechniania sporz¹dza, gromadzi, przechowuje,
przewozi, przenosi lub przesy³a pismo, druk, nagrania lub film za-
wieraj¹ce wiadomo�ci wywo³uj¹ce niepokój publiczny lub godz¹-
ce w gotowo�æ obrony PRL, podlega karze pozbawienia wolno�ci
do lat 5 (Dekret art. 48, pkt 3).

¯o³nierz, który odmawia pe³nienia s³u¿by, albo obowi¹zku wynika-
j¹cego z tej s³u¿by podlega karze pozbawienia wolno�ci od sze�ciu
miesiêcy do lat 5 (Kk art. 305).
¯o³nierz, który samowolnie opuszcza swoj¹ jednostkê, albo wy-
znaczone miejsce przebywania, na czas powy¿ej 2 dni kalendarzo-
wych podlega karze pozbawienia wolno�ci do lat 2 (Kk art. 303 §
1).
¯o³nierz, który u¿ywa przemocy lub gro�by bezprawnej w celu prze-
szkodzenia prze³o¿onemu czynno�ci s³u¿bowej, albo w celu zmu-
szenia prze³o¿onego do przedsiêwziêcia lub zaniechania czynno�ci
s³u¿bowej, podlega karze pozbawienia wolno�ci od 6 miesiêcy do
lat 5 (Kk art. 312).
Kto organizuje, albo kieruje strajkiem lub akcj¹ protestacyjn¹ pod-
lega karze pozbawienia wolno�ci do lat 5 (Dekret art. 46, pkt 2).
Kto zabiera lub u¿ywa pojazd mechaniczny w celu wykorzystania
go dla przeprowadzenia strajku podlega karze pozbawienia wolno-
�ci do lat 3 (Dekret art. 46, pkt 3).
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skie, W³oc³awek, W³odawa, Wroc³aw, Wronki, Zielona Góra, Zabrze,
Kwidzyn (od kwietnia 1982 roku). O�rodki odosobnienia zosta³y utwo-
rzone jako samodzielne jednostki organizacyjne, lub jako odrêbne od-
dzia³y w zak³adach karnych, aresztach �ledczych i o�rodkach przystoso-
wania spo³ecznego.

Zadania w zakresie internowania w o�rodkach odosobnienia spe³nia-
³a s³u¿ba wiêzienna.

Niestety, wówczas spo³eczeñstwo nie ma³o niezbêdnej wiedzy o wpro-
wadzonych regulacjach prawnych i rygorach stanu wojennego.

W niedzielê 13 grudnia Polacy dowiedzieli siê o wprowadzonym sta-
nie wojennym z radia i telewizji. Zdezorientowani ludzie zaczêli gro-
madziæ siê wokó³ komisji zak³adowych oraz regionalnych o�rodków �So-
lidarno�ci�.

Niestety, znacznie wcze�niej zosta³y one zajête przez s³u¿bê bezpie-
czeñstwa oraz milicjê. W wielu wypadkach, wobec znacznej przewagi
sympatyków �Solidarno�ci�, uda³o siê uratowaæ przed konfiskat¹ mie-
nie zwi¹zkowe: archiwa, maszyny do pisania, papier, farby, sprzêt na-
g³a�niaj¹cy, przekazuj¹c owo mienie za³ogom zak³adów przekszta³ca-
nych w o�rodki oporu.

W Stoczni Gdañskiej zawi¹za³ siê Krajowy Komitet Strajku General-
nego pod przewodnictwem Miros³awa Krupiñskiego oraz Regionalny
Komitet, który tworzyli: S. Fudakowski, K. Dowgia³³o, B. Go³¹b, Sz.
Pawlicki, R. Jung, a tak¿e Zak³adowy Komitet Stoczni w sk³adzie: A.
Szablewski oraz T. Moszczak. Pod bramy stoczni przyby³y tysi¹ce
gdañszczan oczekuj¹cych na aktualne informacje oraz organizacyjne
decyzje zwi¹zkowe.

Przyby³y tak¿e pierwsze czo³gi, których zmêczone i zdezorientowane
za³ogi szybko nawi¹za³y bezpo�redni kontakt ze zgromadzonymi lud�mi.
Porównanie do sytuacji z grudnia 1970 roku jest oczywiste, z t¹ ró¿nic¹, i¿
w roku 1981 w czo³gowych lufach b³yskawicznie wyrasta³y kwiaty.

Na �l¹sku górnicy zagrozili wysadzeniem kopalni w wypadku pacy-
fikacji. Ponownie �zamknê³y siê bramy� zak³adów pracy, zawi¹za³y siê
regionalne komitety strajku generalnego.

Równolegle w ca³ej Polsce nast¹pi³a fala aresztowañ. Ka¿dy, kto by³
ujêty na znacznie wcze�niej przygotowanej li�cie proskrypcyjnej, a nie
zd¹¿y³ uciec siê pod ochronê o�rodków oporu, zosta³ aresztowany.

W mocy prawa, a w³a�ciwie bezprawia tysi¹ce zwi¹zkowców oraz
dzia³aczy opozycyjnych zosta³o osadzonych w wiêzieniach. Byli w�ród
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nich dzia³acze kultury i naukowcy, arty�ci i górnicy, hutnicy i rolnicy.
Ci, którym marzy³a siê inna, sprawiedliwsza Polska.

Pomimo przeprowadzonych na olbrzymi¹ skalê represji, pomimo na-
chalnej propagandy zmilitaryzowanych mediów, naród zdecydowanie
opowiedzia³ siê przeciwko w³adzy. Przeciwko metodom stanu wojenne-
go. W³adza, nie bacz¹c na powszechno�æ oporu spo³ecznego, przepro-
wadzi³a pacyfikacje kolejnych zak³adów pracy przy u¿yciu czo³gów oraz
technik wojennych.

W kopalni �Wujek� na skutek salw oddanych z broni palnej zabito
dziewiêciu górników, za� setki zosta³o rannych. O bestialstwie atakuj¹-
cych mo¿e �wiadczyæ fakt, ¿e do osób poszkodowanych, do rannych nie
dopuszczano s³u¿by zdrowia dla udzielenia pierwszej pomocy.

Za³ogi czo³gów stacjonuj¹cych pod Stoczni¹ Gdañsk¹ zosta³y wy-
mienione, gdy¿ swoj¹ postaw¹ nie gwarantowa³y bezwarunkowego wy-
konania ka¿dego rozkazu.

Nad ranem 16 grudnia 1981 roku � dok³adnie w rocznicê tragicznych
wydarzeñ grudnia 1970 roku � nast¹pi³a zbrojna pacyfikacja Stoczni
Gdañskiej, a nastêpnie s¹siaduj¹cej z ni¹ Stoczni Remontowej. Na zbroj-
ny atak stoczniowcy odpowiedzieli jedynie biernym oporem. Wynik by³
z góry przes¹dzony. Tysi¹ce stoczniowców w obstawie �zbrojnych po
zêby� oddzia³ów konwojowano do sali BHP. Tam, ustawiani twarz¹ do
�ciany, z rêkami podniesionymi do góry, z nogami w szerokim rozkroku
oczekiwali identyfikacji przeprowadzonych przez s³u¿bê bezpieczeñstwa.
Uznanych za jedynie uczestników protestu wypuszczano. Wymaga³o to
przej�cia przez szpalery milicjantów uzbrojonych w tzw. �ludowe� pa³y.
Niejedni otrzymali na odchodne �razy� milicyjnych pa³. Natomiast tych,
których uznano za aktywnych organizatorów strajku, aresztowano.

Identyfikacja przeprowadzana na sali BHP mia³a szczególny charak-
ter – bezwzglêdnego odwetu za upokorzenie w³adzy zmuszonej do pod-
pisania umów spo³ecznych w sierpniu 1980 roku.

Zidentyfikowani jako przywódcy czy organizatorzy strajków, zakuci
w kajdanki, zostali odtransportowani do miejsc odosobnienia. Tam przej-
mowa³y ich s³u¿by wiêzienne oraz s¹dy dora�ne. Po wielogodzinnych
przes³uchaniach zapada³y drakoñskie wyroki lub decyzje beztermino-
wego internowania.

Pomimo szeroko i bezwzglêdnie stosowanych represji spo³eczeñstwo
nie da³o siê zastraszyæ. Funkcjonowa³y podziemne struktury opozycyj-
ne, tajne komisje zak³adowe, drukarnie, w których produkowano na
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masow¹ skalê bezdebitowe wydawnictwa, karty pocztowe, znaczki fila-
telistyczne, a nawet banknoty z podobiznami patriotów.

Funkcjonowa³y niezale¿ne rozg³o�nie radiowe oraz (w okresie pó�-
niejszym) TV �Solidarno�æ�. Kurierzy i kolporterzy przemierzali kraj
nie bacz¹c na ryzyko zdemaskowania.

Ka¿dego trzynastego dnia miesi¹ca wieczorami zapalano �wiece w
oknach na znak solidarno�ci. Bardzo czêsto o�wietlone w wielopiêtro-
wych blokach okna uk³ada³y siê w znak zwyciêstwa V. Wieczorami, w
czasie emisji dziennika telewizyjnego, ludzie wychodzili na ulice miast
na znak protestu przeciwko polityce wojennej indoktrynacji.

Odmienn¹ form¹ protestu stanowi³o noszenie w klapie p³aszcza czy
marynarki opornika, elementu elektronicznego stosowanego w urz¹dze-
niach radiowo-telewizyjnych. Wobec masowej skali tej formy protestu
w³adze stosowa³y represje w³¹cznie do zwolnieñ z pracy �za noszenie
opornika jako wyrazu sprzeciwu, a nawet i buntu przeciwko wprowa-
dzeniu stanu wojennego, co wywo³uje negatywne skutki spo³eczne�.

Odrêbnym problemem by³ zakres represji wobec cz³onków �Solidar-
no�ci� nosz¹cych oficjalnie znaczki zwi¹zkowe. Wobec masowo�ci tego
zjawiska dyrektor departamentu MSW wyda³ rozporz¹dzenie Nr D25/
K/O/82 z dnia 8 lutego 1982 roku stanowi¹ce �podstawê do �cigania
osób nosz¹cych odznakê «Solidarno�æ»�.

Nasila³y siê represje dosiêgaj¹ce ju¿ nie tylko �nieprawomy�lnych�,
ale tak¿e zwyk³ych ludzi. Wzrasta³a uci¹¿liwo�æ zwyk³ego codziennego
¿ycia. Wszystko musia³o byæ pod kontrol¹. Ju¿ nie tylko osobista kore-
spondencja podlega³a cenzurze, ale tak¿e objêto ni¹ czêsto bardzo oso-
biste informacje, przekazywane telegramem.

Kontroli podlega³y wszelkie po³¹czenia telefoniczne. Weryfikacjami
objêto szerok¹ rzeszê urzêdników instytucji publicznych, urzêdów, s¹-
dów, szkó³ wszelkich szczebli, o�rodków spo³eczno-wychowawczych,
a nawet przedszkoli. Pod pozorem weryfikacji przeprowadzano maso-
we �czystki� oraz rugowanie z funkcji kierowniczych. Wkrótce zwery-
fikowani zostaj¹ pracownicy dydaktyczno-naukowi ciesz¹cych siê au-
tonomi¹ uczelni wy¿szych.

Zweryfikowani (to znaczy zwolnieni) zostali tak¿e rektorzy wy¿szych
uczelni. Weryfikacja swoim zasiêgiem objê³a prasê, radio i telewizjê.
Re¿im i terror sta³y siê nieod³¹cznym elementem codzienno�ci.

Podczas Konferencji KBWE 12 lutego 1982 roku w Madrycie Stolica
Apostolska przedstawi³a deklaracjê w sprawie Polski. Napisano w niej m.in.:
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�Przejêcie, z jakim Europa i �wiat �ledz¹ wydarzenia w Polsce, wyprze-
dza 13 grudnia i siêga momentu, w którym ruch robotniczy i ludowy
rozpocz¹³ proces odnowy, to jest sierpnia 1980 roku. Z kolei niæ prze-
wodnia zmian zapocz¹tkowanych tamtego lata wywodzi siê z ostatnich
czterdziestu lat historii Polski, a nawet dalej, z historii dwóch ostatnich
stuleci. S¹ narody, którym historia zgotowa³a wspania³y, lecz jak¿e trudny
los odzyskiwania wci¹¿ na nowo, za cenê walk i nieustannych wysi³ków,
podstawowych dóbr w³asnej egzystencji: bezpieczeñstwa terytorium, su-
werenno�ci, swobodnego wyboru sposobu organizacji w³asnego ¿ycia.

Jest rzecz¹ naturaln¹, ¿e w dyskusjach na temat tych wydarzeñ do
g³osu dochodz¹ uczucia i namiêtno�ci, ¿e w grê wchodz¹ interesy miê-
dzynarodowe, co prowadzi do zajmowania stanowisk przeciwstawnych
i polemicznych. Owe ró¿nice stanowisk s¹ nie do unikniêcia, lecz ³atwo
mog¹ pozostaæ ja³owe i sprowadziæ idealny i realny przedmiot sporu, to
jest ¿ycie i wolno�æ narodu polskiego, do roli narzêdzia [�]

Korzystanie z praw cz³owieka jest czynnikiem decyduj¹cym o poko-
ju spo³ecznym. Wreszcie, bior¹c za podstawê godno�æ osób w ich pra-
wach i obowi¹zkach, przyczynia siê do formowania obywateli wolnych
w sumieniu i �wiadomych odpowiedzialno�ci, której musz¹ podporz¹d-
kowaæ siê, aby osi¹gn¹æ dobro wszystkich.

W ka¿dym kraju Ko�ció³ ¿yje razem z poszczególnymi osobami, z
rodzinami, z narodem; jest w³¹czony w ich uczucia, dzieli ich lêki i
oczekiwania, rado�ci i cierpienia. Szczególnie silna wiê� – dziejowa i
rzeczywista – ³¹czy Ko�ció³ z narodem polskim [�]

S¹ pytania, przed którymi nie sposób uciec i które musz¹ stawiaæ
sobie tak¿e rz¹dz¹cy� Czy jest sprawiedliwe, a¿eby naród po tym, jak
usi³owa³ podj¹æ do�wiadczenie bardziej wolnych instytucji w dziedzi-
nie gospodarki i pracy, który wszystko to przeprowadza³ w³asn¹ si³¹
moraln¹, nigdy nie uciekaj¹c siê do gwa³tu, musia³ widzieæ, jak nakazu-
je siê w³asnym jego synom s³u¿yæ ojczy�nie ze szkod¹ dla swobód ludu,
do którego sami nale¿¹?

Historia uczy, ¿e m³odzie¿ ma prawo oczekiwaæ s³usznych perspek-
tyw tak¿e dla swojego ¿ycia spo³ecznego, tak ¿e je�li ta odpowiedzial-
no�æ zostaje zawiedziona albo zaprzeczona, nastêpne pokolenia trosz-
cz¹ siê – z nowym zapa³em, jaki ka¿de niesie ze sob¹ – o przywrócenie
naruszonej sprawiedliwo�ci [�]

Stolica Apostolska nie przestanie zajmowaæ siê s³usznymi racjami
narodu polskiego!�.
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Tym – przed³o¿onym oficjalnie na forum miêdzynarodowej Konfe-
rencji – dokumentem Stolica Apostolska i papie¿ opowiedzieli siê za
nadziejami ka¿dego cz³owieka w imiê godno�ci osoby ludzkiej, za pra-
wem narodu do samostanowienia.

Sytuacja, która zaistnia³a na forum KBWE, w ¿adnym stopniu nie
przyczyni³a siê do zmiany polityki wewnêtrznej w³adz PRL. Na znak
protestu wobec sytuacji w Polsce pañstwa demokratyczne zerwa³y sto-
sunki polityczne i gospodarcze.

Spo³eczeñstwo, wspó³uczestnicz¹c w dzia³alno�ci �podziemnych� nie-
zale¿nych struktur, budowa³o niezale¿ne formacje ¿ycia publicznego.
Nastêpowa³a izolacja w³adzy w Polsce, a wobec dzia³aczy �Solidarno-
�ci� wzmaga³y siê represje.

W Lubinie, podczas manifestacji 31 sierpnia 1982 roku – w rocznicê
podpisania umów spo³ecznych – milicja otworzy³a ogieñ do zgroma-
dzonego t³umu, zabijaj¹c troje ludzi.

W niewyja�nionych okoliczno�ciach zginêli dzia³acze zwi¹zkowi oraz
ch³opscy. Umarli ludzie pobici podczas przes³uchañ na komisariatach,
w aresztach �ledczych oraz o�rodkach internowañ. Stracili ¿ycie postrze-
leni z broni palnej i pobici podczas demonstracji ulicznych.

Zginêli tak¿e ksiê¿a katoliccy, którzy stanêli otwarcie po stronie cie-
miê¿onego narodu. Zginêli za to, ¿e w swoich kazaniach napiêtnowali
bestialstwo systemu. Zamordowani zostali ksiê¿a: Jerzy Popie³uszko,
Stefan Niedzielak, Stanis³aw Suchowolec, Sylwester Zych.

Formalnie stan wojenny trwa³ jedynie 586 dni, od 13 grudnia 1981
roku do 22 lipca 1983 roku. Faktycznie represje stanu wojennego trwa-
³y do 1989 roku. Nawet w przeddzieñ rozmów pomiêdzy totalitarn¹ w³a-
dz¹ a �Solidarno�ci¹� i opozycj¹, które przesz³y do historii jako rozmo-
wy Okr¹g³ego Sto³u, zginêli niewygodni dla totalitarnej w³adzy ludzie.

Jak pisa³ Andrzej Gelberg, redaktor naczelny tygodnika �Solidarno�æ�
w numerze z 11 lipca 1989 roku: �Zginêli za «Solidarno�æ». Od strza-
³ów w g³owê, w plecy – jak górnicy z «Wujka» 16 grudnia 1981 r. czy
uczestnicy manifestacji w Lubinie 31 sierpnia 1982 r. Wskutek pobicia
– jak Grzegorz Przemyk, czy z kamieniem u szyi w odmêtach Wis³y
ko³o tamy we W³oc³awku – jak ksi¹dz Jerzy Popie³uszko. Z r¹k funk-
cjonariuszy w mundurach i z orze³kiem na czapce. Z r¹k «nieznanych
sprawców». Niektórzy umierali �mierci¹ gwa³town¹, ale byli i tacy, któ-
rych przedtem torturowano. Umierali w samotno�ci, a ostatnimi lud�mi,
których widzieli, byli oprawcy. Jak oni – mówi¹cy po polsku�.
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Oto lista 92 osób (wed³ug tygodnika �Solidarno�æ� nr 50/691
z 2001 r.), które utraci³y ¿ycie od chwili wprowadzenia stanu wojenne-
go, czyli od 13 grudnia 1981 roku do faktycznego koñca PRL. Okolicz-
no�ci ich �mierci w wiêkszo�ci do dzisiaj nie s¹ wyja�nione. Nieznane
s¹ tak¿e – z wyj¹tkiem morderców ksiêdza Jerzego – nazwiska ludzi,
którzy przyczynili siê do �mierci tych osób.

Józef Czekalski, l. 48, Katowice, zm. 16 grudnia 1981;
Józef Giza, l. 24, Przedmie�cie Bukowe, zm. 16 grudnia 1981;
Ryszard Gzik, l. 35, Katowice-Piotrowice, zm. 16 grudnia 1981;
Bogus³aw Kupczak, l. 28, Katowice, zm. 16 grudnia 1981;
Andrzej Pe³ka, l. 20, Niedo�pielin, zm. 16 grudnia 1981;
Zbigniew Wilk, l. 20, Katowice, zm. 16 grudnia 1981;
Zenon Zaj¹c, l. 22, Cegielska, zm. 16 grudnia 1981;
Antoni Browarczyk, l. 23, Gdañsk, zm. 17 grudnia 1981 (podana przyczy-
na zgonu: rana postrza³owa odniesiona podczas demonstracji w Gdañsku);
Tadeusz Kosecki, Wroc³aw, zm. 17 grudnia 1981 (zawa³ serca, zosta³
wcze�niej pobity w czasie pacyfikacji strajku w Politechnice Wroc³awskiej);
Joachim Gnida, l. 28, Tychy, zm. 2 stycznia 1982;
Wanda Ko³odziejczyk, l. 59, Warszawa, zm. 4 stycznia 1982 (ciê¿kie
pobicie w areszcie �ledczym);
Jan Stawisiñski, l. 22, Stary Koszalin, zm. 25 stycznia 1982;
Franciszek Zdunek, l. 49, Sobolewo, zm. 2 lutego 1982 (rana od kuli
milicyjnej);
Wojciech Cie�lewicz, l. 29, Poznañ, zm. 2 marca 1982 (ciê¿kie pobicie
podczas demonstracji ulicznej);
Wojciech Cielecki, l. 19, Bia³a Podlaska, zm. 2 kwietnia 1982 (rana
postrza³owa);
Stanis³aw Kot, Rzeszów, zm. 3 kwietnia 1982 (ciê¿kie pobicie podczas
demonstracji ulicznej);
Mieczys³aw Rokitowski, l. 47, Przemy�l, zm. 3 kwietnia 1982 (obra¿e-
nia odniesione w areszcie �ledczym);
Mieczys³aw Radomski, l. 56, Warszawa, zm. 3 maja 1982 (obra¿enia
odniesione podczas zamieszek ulicznych);
W³adys³aw Durda, Szczecin, zm. 4 maja 1982 (zatrucie gazami ³za-
wi¹cymi u¿ytymi przy rozpêdzaniu demonstracji);
Joanna Lenartowicz, l. 19, Warszawa, zm. 5 maja 1982 (ciê¿kie pobi-
cie podczas demonstracji ulicznej);
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Adam Szulecki, l. 32, Warszawa, zm. 9 maja 1982 (ciê¿kie pobicie pod-
czas demonstracji ulicznej);
Piotr Majchrzak, l. 19, Poznañ, zm. 18 maja 1982 (ciê¿ko pobity przez
nieznanych sprawców);
Emil Barchañski, l. 17, Warszawa, zagin¹³ 16 czerwca 1982 (cia³o wy-
³owiono z Wis³y, mia³ byæ �wiadkiem na rozprawie kolegów);
W³odzimierz Lisowski, l. 67, Kraków, zm. 13 lipca 1982 (ciê¿kie pobi-
cie podczas demonstracji ulicznej);
Piotr Sadowski, l. 32, Gdañsk, zm. 31 sierpnia 1982 (obra¿enia odnie-
sione po wybuchu petardy podczas zamieszek ulicznych);
Mieczys³aw Pó�niak, l. 26, Lubin, zm. 31 sierpnia 1982 (rana postrza-
³owa odniesiona podczas demonstracji ulicznej);
Andrzej Trajkowski, l. 32, Lubin, zm. 31 sierpnia 1982 (rana postrza-
³owa odniesiona podczas demonstracji ulicznej);
Tadeusz Wo�niak, l. 49, Wroc³aw, zm. 1 wrze�nia 1982 (ciê¿kie pobi-
cie podczas demonstracji ulicznej);
Kazimierz Michalczyk, l. 27, Wroc³aw, zm. 2 wrze�nia 1982 (obra¿e-
nia odniesione podczas rozpêdzania demonstracji ulicznej);
Eugeniusz Wi³komirski, l. 52, Czêstochowa, zm. 3 wrze�nia 1982 (ciê¿-
kie pobicie podczas demonstracji ulicznej);
Micha³ Adamowicz, l. 28, Lubin, zm. 5 wrze�nia 1982 (rana postrza³o-
wa odniesiona podczas demonstracji ulicznej);
Stanis³aw Raczek, l. 35, Kielce, zm. 7 wrze�nia 1982 (ciê¿kie pobicie
podczas demonstracji ulicznej);
Zdzis³aw Jurgielewicz, l. 29, Wilkosy, zm. 21 wrze�nia 1982 (ciê¿kie
pobicie w komisariacie milicji);
Bogdan W³osik, l. 30, Nowa Huta, zm. 13 pa�dziernika 1982 (rana od
kuli odniesiona podczas zamieszek ulicznych);
Adam Grudziñski, l. 36, Kraków, zm. w pa�dzierniku 1982 (ciê¿kie
pobicie w obozie dla internowanych);
Kazimierz Majewski, l. 46, Jelenia Góra, zm. 29 pa�dziernika 1982
(samobójstwo na skutek szykan SB);
Stanis³aw Królik, l. 39, Warszawa, zm. 16 listopada 1982 (ciê¿kie po-
bicie podczas demonstracji ulicznej);
Wac³aw Kamiñski, l. 32, Gdañsk, zm. 28 listopada 1982 (obra¿enia
odniesione po wybuchu petardy podczas demonstracji ulicznej);
Zbigniew Symoniuk, l. 33, Bia³ystok, zm. 8 stycznia 1983 (rzekome
samobójstwo w wiêzieniu);
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Zenon B³eszczyñski, l. 24, Bydgoszcz, zm. 14 stycznia 1983 (pobicie
w areszcie �ledczym);
Ryszard Kowalski, l. 44, Katowice, zagin¹³ 7 lutego 1983 (cia³o wy³o-
wiono z rzeki);
Jan Zió³kowski, l. 56, Poznañ, zm. 5 marca 1983 (pobicie na komisa-
riacie milicyjnym);
Józef Larysz, l. 41, Pszczyna, zm. 7 marca 1983 (obra¿enia odniesione
podczas przes³uchania na komendzie milicji);
Bogus³aw Podboraczyñski, l. 21, Nysa, zgin¹³ 14 marca 1983 (cia³o
wydobyto z rzeki);
Zbigniew Szymañski, l. 29, Hanna, zm. kwiecieñ 1983 (pobicie przez
funkcjonariuszy ZOMO);
Ryszard Smagura, l. 29, Kraków, zm. 1 maja 1983 (obra¿enia odnie-
sione po wybuchu petardy podczas rozpraszania demonstracji ulicznej);
Bernard £yskawa, l. 56, Kraków, zm. 1 maja 1983 (zawa³ serca pod-
czas rozpraszania przez ZOMO demonstracji ulicznej);
Grzegorz Przemyk, l. 19, Warszawa, zm. 14 maja 1983 (pobicie na
komisariacie MO);
Zdzis³aw Mi¹sko, l. 29, Okuniewo, zm. 3 czerwca 1983 (pobicie na
posterunku milicji);
Jerzy Marzec, l. 21, Wroc³aw, zgin¹³ 21 czerwca 1983 (cia³o znalezio-
no nad Odr¹);
Jacek Stefañski, l. 25, Gdañsk, zm. 9 sierpnia 1983 (pobity przez nie-
znanych sprawców);
Andrzej Grzywna, l. 62, Gdañsk, zm. 30 sierpnia 1983 (pobicie w aresz-
cie milicyjnym);
W³odzimierz Witkowski, l. 31, Wroc³aw, zgin¹³ 31 sierpnia 1983 (zw³o-
ki znaleziono wisz¹ce na drzewie);
Janina Drabowska, l. 63, Nowa Huta, zm. we wrze�niu 1983 (skutki
dzia³ania gazów u¿ytych podczas rozpêdzania demonstracji ulicznej);
Henryk Wasiluk, l. 28, Gorzów Wielkopolski, zm. 25 listopada 1983
(demonstracyjne samospalenie po opuszczeniu wiêzienia – przed eks-
misj¹ z zajmowanego mieszkania);
Piotr Bartoszcze, l. 34, S³awêcin k. Inowroc³awia, zm. 8 lutego 1984
(cia³o znaleziono w studzience melioracyjnej na polu);
Zbigniew Tokarczyk, l. 31, Stalowa Wola, zm. 23 – 24 lutego 1984
(cia³o ze �ladami obra¿eñ znaleziono w pobli¿u jego domu);
Lech Fr¹czak, Moglielnica, zm. 25 maja 1984 (pobicie w komisariacie);
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Tadeusz Fr¹�, l. 33, Zabierzów Bocheñski, zm. 7 wrze�nia 1984 (cia³o
znaleziono na peryferiach Krakowa, wed³ug oficjalnej wersji – wysko-
czy³ z drugiego piêtra);
Aleksander Haæ, l. 44, Lublin, zm. 18 pa�dziernika 1984 (znaleziony
w piwnicy w stanie agonalnym, z ciê¿kimi obra¿eniami g³owy);
Andrzej Gêbosz, l. 31, £ód�, zm. 26 pa�dziernika 1984 (pobicie pod-
czas przes³uchania w komendzie milicji);
Edyta Hnat, l. 8, Jaros³aw, zm. 29 marca 1984 (rana postrza³owa);
Stanis³aw Kulka, l. 47, Oborzany, zm. 15 listopada 1984 (rana postrza³owa);
Henryk £awrynowicz, l. 42, Rzepin, zm. 9 listopada 1984 (obra¿enia
odniesione po zatrzymaniu w komisariacie MO);
Kazimierz £azarski, l. 58, Wobienice, zm. 24 wrze�nia 1984 (pobicie
we w³asnym mieszkaniu przez funkcjonariuszy MO);
Ks. Jerzy Popie³uszko, l. 37, zm. 19 pa�dziernika 1984 (zamordowany
przez oficerów SB);
Jaros³aw Romanowski, l. 23, Suwa³ki, zm. 12 maja 1984 (wed³ug ofi-
cjalnej wersji: samobójstwo przez powieszenie w areszcie);
Krzysztof Jasiñski, l. 25, Olsztyn, zm. 10 listopada 1984 (zmaltreto-
wane zw³oki znaleziono na przystanku PKS);
Krzysztof Struski, l. 28, Kra�nik, zm. 14 listopada 1984 (zmar³ w ta-
jemniczych okoliczno�ciach po zatrzymaniu przez patrol MO);
Pawe³ Sztencel, l. 19, £ód�, zm. 22 grudnia 1984 (atak astmy oskrzelo-
wej w areszcie �ledczym, po odmówieniu pomocy lekarskiej);
Bogus³aw Walczak, l. 57, Wroc³aw, zm. W marcu 1984 (zatrzymany
przez patrol MO, ¿onie oddano zw³oki twierdz¹c, ¿e znaleziono je na
ulicy);
Les³aw Martin, l. 37, Wroc³aw, zm. 23 stycznia 1985 (zrzucony przez
nieznanych sprawców z k³adki dla pieszych nad ulic¹);
Witold Przepiórzyñski, Gdañsk, zagin¹³ 9 maja 1985 (zw³oki znale-
ziono w kanale portowym ze �ladami ciê¿kich obra¿eñ);
Piotr Pop³awski, Narew, zagin¹³ 15 czerwca 1985 (wed³ug wersji ofi-
cjalnej – pope³ni³ samobójstwo przez powieszenie);
Marcin Antonowicz, l. 19, Olsztyn, zm. 2 listopada 1985 (obra¿enia
odniesione po zatrzymaniu przez patrol MO);
Jan Budny, Grajewo, zm. 14 lutego 1985 (pobity podczas przes³uchania);
Miko³aj Czarny, l. 56, Ole�nica, zm. 29 sierpnia 1985  (urazy czaszki
odniesione podczas pobytu w areszcie �ledczym; wed³ug wersji oficjal-
nej – spad³ ze schodów);
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Roman Franz, l. 32 Gliwice, zm. 8 stycznia 1985 (zatrzymany przez
milicjê w komisariacie kolejowym, znaleziony martwy na ³awce ko³o
dworca z obra¿eniami mózgu);
Jan Krawiec, l. 22, Kaliny k. Miechowa, zm. 30 pa�dziernika 1985
(wed³ug wersji oficjalnej - samobójstwo w areszcie przez powieszenie);
Jacek Krzywda, l. 37, Kraków, zm. 26 czerwca 1985 (ciê¿kie pobicie
przez patrol MO);
Dariusz Kasprowski, l. 23, Czêstochowa, zm. 26 czerwca 1985 (we-
d³ug wersji oficjalnej – samobójstwo przez powieszenie w wiêzieniu);
Zdzis³aw Bulko, l. 30, Zamo�æ, zm. 17 grudnia 1985 (znaleziony w
przydro¿nym rowie z ciê¿kimi obra¿eniami);
Aleksander Szuster, l. 25, �widnik, zm. 30 stycznia 1985 (pobicie w
komisariacie);
Ryszard �lusarski, Chojnowo, zm. 4 marca 1985 (ciê¿kie pobicie przez
funkcjonariuszy MO);
Zbigniew Szkar³at, l. 43, Nowy S¹cz, zm. 9 lutego 1986 (znaleziony na
ulicy w stanie agonalnym, stwierdzono urazy czaszki);
Marian Bednarek, l. 35, P³ock, zm. 27 grudnia 1986 (pobicie w komi-
sariacie MO);
Grzegorz Luks, l. 19, Goleniów, zm. 14 stycznia 1987 (pobicie przez
patrol MO);
Wac³aw Kalinowski, Inowroc³aw, zm. 27 marca 1987 (pobicie w sa-
mochodzie milicyjnym);
Jan Strzelecki, l. 69, Warszawa, zm. 11 lipca 1988 (znaleziony ciê¿ko
pobity nad Wis³¹);
ks. Stefan Niedzielak, zm. 20 stycznia 1989 (zamordowany we w³a-
snym mieszkaniu);
ks. Stanis³aw Suchowolec, l. 31, zm. 30 stycznia 1989 (�mieræ w wyni-
ku podpalenia plebanii);
ks. Sylwester Zych, l. 39, zm. 11 lipca 1989 (�zapity� na �mieræ).

Istnieje prze�wiadczenie, ¿e lista ofiar jest znacznie ograniczona jako
¿e znane s¹ przypadki niewyja�nionej �mierci osób wielokrotnie podda-
wanych represjom. Dzisiaj jeszcze wiele archiwów jest wci¹¿ niedo-
stêpnych broni¹c spokojnego snu zbrodniarzy
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Mniejsze z³o

Mogliby przecie¿ zabiæ stokroæ wiêcej
Pojemno�æ wiêzieñ zwiêkszyæ parê razy,
Ciesz siê narodzie i skowycz w podziêce
Za oszczêdzone ci sro¿sze ukazy.
Czy¿ uczyniono co� ponad konieczno�æ,
Nad nieuchronno�æ zdrady, ³garstwa, ka�ni?
W¹tpisz – lat siedem za my�l niedorzeczn¹,
O niewdziêczniku, brak ci wyobra�ni.
Mogliby przecie¿ i do snu twojego
Wedrzeæ siê noc¹ przez drzwi wyr¹bane,
Jeszcze po¿yjesz – nie ma tego z³ego
Póki i ciebie nie stawi¹ pod �cianê.
Có¿ im wzbrania³o rozmia¿d¿yæ czo³gami
Nie tylko bramy hut, kopalñ i stoczni,
Mniej dobrotliwie biæ pa³k¹, szczuæ psami,
Gorliwiej s³uchaæ moskiewskiej wyroczni.

Autor NN
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Teresa Ka³udziñska

REGLAMENTACJA

W lipcu 1976 roku wprowadzono w Polsce kartki reglamentacyjne.
Najpierw na cukier. Oficjalnie uzasadniono to �z³ym przebiegiem kam-
panii cukrowniczej�. Mia³y obowi¹zywaæ tymczasowo, a zosta³y do upad-
ku komunizmu. W kwietniu 1981 roku pojawi³y siê kartki na miêso, w
maju na mas³o, t³uszcze, m¹kê i ry¿, w sierpniu na alkohol, papierosy,
s³odycze i �rodki czysto-
�ci. W stanie wojennym
dosz³y kartki na benzy-
nê i obuwie. W³adze
wprowadzi³y te¿ mo¿li-
wo�æ zamiany jednych
kartek na drugie – na
przyk³ad zamiast papie-
rosów mo¿na by³o kupiæ
porcjê s³odyczy.

Inne kartki wydawa-
no inteligentom, a inne
robotnikom. Inteligent
otrzymywa³ np. na miê-
so kartkê M-1, a robot-
nik M-2, która upraw-
nia³a do wiêkszego przy-
dzia³u. Wiêksze przy-
dzia³y kartkowe otrzy-
mali na przyk³ad górni-
cy. Matki ciê¿arne i wy-
chowuj¹ce ma³e dzieci
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równie¿ otrzymywa³y zwiêkszone przydzia³y. Na niektóre uroczysto�ci
rodzinne (wesela, chrzciny) rozdawano dodatkowe przydzia³y napojów
alkoholowych.
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Ostatnie kartki na miêso z serii M-1 i M-2 wydano w lipcu 1989 r.
Kartki te nie zosta³y zrealizowane, nagle sklepy zape³ni³y siê towarami.

W kartkach reglamentacyjnych jest zapisana polska bieda.
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CZÊ�Æ II





Bogus³aw Kazimierz Go³¹b

KWIDZYN – O�RODEK ODOSOBNIENIA
DLA NIEPRAWOMY�LNYCH

Byæ zwyciê¿onym i nie ulec – to zwyciêstwo.
J. Pi³sudski

Zak³ad Karny w Kwidzynie, usytuowany przy ulicy Lotniczej 1, funk-
cjonowa³ od wielu lat jako tzw. pó³wolno�ciówka – o�rodek resocjaliza-
cyjny, przej�ciowy – dla wiê�niów zatrudnionych w pobliskich zak³a-
dach przemys³u celulozowego. ZK to kompleks czterech parterowych

Interna w Kwidzynie. Górny rz¹d: Zygmunt Go³awski i Rados³aw Sarnicki; �rodko-
wy rz¹d: Jerzy Woroñ, Leszek Szaw³owski, Miros³aw Duszak; dolny rz¹d: Andrzej
Go³awski; id¹cy, ty³em � osoba nie rozpoznana.
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pawilonów, po³¹czonych tzw. ³¹cznikami, i otoczony odpowiednim ogro-
dzeniem.

O Kwidzynie jako przysz³ym o�rodku odosobnienia poczê³y kr¹¿yæ po
i³awskim wiêzieniu informacje o bestialskim, wrêcz sadystycznym pobiciu
przez s³u¿bê wiêzienn¹ osadzonych tu internowanych, które wydarzy³o siê
25 marca 1982 roku. Informacja o ewentualnej �przeprowadzce� znalaz³a
siê w biuletynie �Nasza Krata� (nr 3 na stronie 2), który stanowi³ cenne
�ród³o informacji przekazywanych równie¿ poza mury wiêzienia.

Zak³ad Karny Kwidzynie z dniem 5 kwietnia 1982 roku uznany zo-
sta³ przez w³adze stanu wojennego tak¿e jako miejsce internowania dzia-
³aczy solidarno�ciowych.

Pierwsz¹ grupê 58 dzia³aczy osadzonych w Kwidzynie stanowili in-
ternowani z innych o�rodków: Suwa³k, W³odawy oraz Krasnegostawu.
Ulokowani zostali w pawilonie I.

Nastêpn¹ grupê 25 osób stanowili internowani w ZK I³awa, przewie-
zieni do Kwidzyna 15 czerwca i ulokowani w pawilonie II. Pawilon III
by³ nie obsadzony, natomiast w pawilonie IV przebywa³o ok. 400 wiê�-
niów kryminalnych.

Kolejnych 28 internowanych przetransportowano z I³awy 21 czerwca
i rozlokowano tak¿e w pawilonie II (w�ród nich znalaz³em siê tak¿e ja).

Jedn¹ z pierwszych czynno�ci by³o �rozpoznanie siê� w nowej rze-
czywisto�ci i zagospodarowanie �pod cel¹�. Zagêszczenie by³o niema-
³e. £ó¿ka jedno- i dwupiêtrowe, taborety metalowe, stó³, umywalka i
WC, a pomiêdzy nimi niewiele miejsca. Jednak¿e jeden istotny fakt zde-
cydowanie ³agodzi³ wszelkie niedogodno�ci. Drzwi cel by³y stale otwarte
w godz. 8.00 – 22.00. Ponadto w oknach nie by³o blind, czyli ciem-
nych, nieprzejrzystych szyb, uniemo¿liwiaj¹cych widoczno�æ.

Przestrzeñ za oknem oraz ³adna pogoda kusi³a do opalania siê. Mo¿-
na by³o spróbowaæ si³ w grze w siatkówkê. Inni siadali do bryd¿a.

Nastêpne rozeznanie: gdzie kogo ulokowano? Co dalej? Regulamin.
Najistotniejsz¹ z czynno�ci by³o poinformowanie najbli¿szych o zmia-
nie miejsca zasiedlenia. Dla przypomnienia: obowi¹zywa³y wci¹¿ rygo-
ry stanu wojennego i niezbêdne by³o posiadanie odpowiedniego za�wiad-
czenia dla tych, którzy wybierali siê z odwiedzinami, czyli dla rodzin.
Jakby mieli za ma³o k³opotów.

Trzeci¹ grupê 27 internowanych z I³awy przetransportowano do Kwi-
dzyna 23 czerwca, natomiast 25 czerwca grupê 17 �i³awiaków� tranzy-
tem przez Kielce i tarnowskie wiêzienie przetransportowano do o�rod-
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ka w £upkowie w Bieszczadach. Ostatnia grupa 26 internowanych
z I³awy dotar³a do Kwidzyna 28 czerwca.

W ten sposób o�rodek internowania w ZK I³awie, który utrwali³ siê w
naszej pamiêci jako ponure wiêzienie, gdzie 25 marca atanda bestialsko
pobi³a naszych kolegów, internowanych z Gdañska: Henryka Cze�nika,
Henryka Ossowskiego-Mechliñskiego, Krzysztofa Paw³owskiego oraz
Tomasza Bednarczyka, a wcze�niej pobito rolnika z Ciechanowa
S. Adamczyka, zosta³ zlikwidowany. W ZK I³awa pozostali jedynie wiê�-
niowie kryminalni.

A w Kwidzynie zastali�my warunki ca³kowicie odmienne. Posi³ki o
niebo lepsze ni�li i³awski wikt. Klawisze tak¿e nie byli wszêdobylscy.
Nast¹pi³o wewnêtrzne rozlu�nienie. Jeden z internowanych, W³adek
Ka³udziñski wspomina, ¿e �w Kwidzynie by³y luzy. Wychodzi³o siê na
korytarz, kiedy siê chcia³o. Trzynastego wci¹gnêli�my flagê na maszt,
to znaczy na s³up o�wietleniowy. Klawisze nie mogli jej sami �ci¹gn¹æ.
Trzeba by³o wzywaæ stra¿ po¿arn¹�.

W ka¿dej celi na �cianie ponad ³ó¿kami widnia³ namalowany przez
internowanych i rzucaj¹cy siê w oczy niema³ej wielko�ci napis �Soli-
darno�æ�. Wisia³y tak¿e flagi odrêcznie malowane, obrazki z podobizn¹
Matki Boskiej i papie¿a oraz obowi¹zkowo krzy¿. Powrócili�my do �knu-
cia�. Wykonywali�my zadania. Druk bibu³y, znaczków filatelistycznych
i plakatów, czarno-bia³ych oraz kolorowych. Gazeta wiêzienna �Nasza
Krata� drukowana by³a metod¹ sitos¹czkow¹. Na czystej kartce papieru
formatu A4 lub A5 pisano odrêcznie, wyra�nie, tre�æ artyku³ów, komu-
nikatów, o�wiadczeñ, niekiedy okraszaj¹c odpowiednim rysunkiem,
karykatur¹ lub innym ozdobnikiem. Wa¿ne by³o, by zachowaæ odstêpy
w pionie i poziomie �dla czytelno�ci� gazety ze wzglêdu na metodê dru-
ku. Nastêpnie nak³adano na gotowy tekst prze�roczyst¹ foliê plastyko-
w¹ (np. z torebki) lub pergamin, je�li brakowa³o folii, i zamocowywano
ta�m¹ samoprzylepn¹, zabezpieczaj¹c przed przesuniêciami. Kolejn¹
czynno�ci¹ by³o misterne nak³uwanie folii szpilk¹, miejsce po miejscu
wzd³u¿ liter lub rysunku. Tak przygotowan¹ matrycê nastêpnie przymo-
cowywano do ramki wykonanej najczê�ciej z tektury. Oczywiste by³o,
aby tekst (wyk³uty) znajdowa³ siê wewn¹trz ramki, w jej pustej prze-
strzeni. Foliê naci¹gano delikatnie i jej brzegi przyklejano do brzegów
ramki. Matryca by³a gotowa.

Teraz trzeba by³o przygotowaæ farbê drukarsk¹. Wype³nienie wk³a-
dów  do  d³ugopisów,  niekiedy w kilku kolorach: czarnym, niebieskim
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Gazetka wiêzienna �Nasza Krata� ukazuj¹ca siê w I³awie, a nastêpnie w Kwidzy-
nie. Wydrukowano 24 numery
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czy zielonym – rozpuszczano w wodzie koloñskiej lub �po goleniu� i
uzyskiwano farbê. Mazak, to skrawek bawe³ny lub watka maczana w
farbie. Jeszcze tylko na palce rêki trzeba by³o na³o¿yæ os³onê, na przy-
k³ad torebkê z folii, by zabrudzenia od mokrego mazaka nie wskaza³y
jednoznacznie na drukarza i mo¿na zacz¹æ drukowaæ.

Na czyst¹ kartkê papieru nak³adano matrycê foliow¹, rozci¹gniêt¹ na
�ramce� i pocieraj¹c delikatnie miejsce po miejscu umoczonym w far-
bie mazakiem uzyskiwano wydruk: gazetê, plakat, og³oszenie. Kilka lub
kilkadziesi¹t egzemplarzy. Korzystaj¹c z kilku matryc nak³adanych ko-
lejno na przygotowany podk³ad papierowy oraz u¿ywaj¹c kilku kolo-
rów farb, mo¿na by³o uzyskaæ wydruk wielokolorowy. Wydawca by³
anonimowy, albo podpisany �InterNowa I³awa�, a nastêpnie �InterNo-
wa I³awa – Kwidzyn�.

By zabezpieczyæ matrycê nale¿a³o j¹ zdj¹æ z ramki, z³o¿yæ lub zwi-
n¹æ i schowaæ, a najlepiej zniszczyæ, by nie wpad³a na �kipiszu�.

Metod¹ sitos¹czkow¹ wykonano plakat obrazuj¹cy polsk¹ drogê do
wolno�ci, wydawany jeszcze w I³awie, a nastêpnie w Kwidzynie. By³
dwukolorowy: napisy – czarne, natomiast s³owo POZNAÑ i plama krwi
– czerwono-buraczkowe, ze wzglêdu na dostêpno�æ w ZK Kwidzyn do
�palety barw�.

Podobnie drukowano rozporz¹dzenia i regulaminy wspólnych przed-
siêwziêæ, np. z okazji wa¿nej rocznicy, miesiêcznicy itp.

T¹ sam¹ technik¹ wykonano gazetê wiêzienn¹ �Nasza Krata� nr 10 z
28.VI.1982, kolorystyka: tre�æ gazety – fiolet, tytu³: NASZA KRATA –
zieleñ, stempel oraz nazwa wydawcy – czerñ.

Identycznie wykonano plakat �Uwolniæ� z podobizn¹ Lecha Wa³êsy, w
kolorach czarnym i czerwonym. Ten plakat przeszed³ do historii ju¿ w I³a-
wie, gdzie wykonano go w ok. 200 egzemplarzach. Plakat przyklejano na
drzwiach wiêziennych od wewnêtrznej strony (tj. od strony cel) przed �nia-
daniem, aby podczas rozdawania posi³ków by³ ujawniony. Oczywi�cie, kla-
wisze go wówczas zrywali. Teraz dopiero nastêpowa³o w³a�ciwe usytu-
owanie plakatu na drzwiach. Przyklejony ponownie nowy egzemplarz mia³
wystarczaj¹co du¿o czasu, by trwale zwi¹zaæ siê ze struktur¹ drzwi. Do
nastêpnych odwiedzin klawiszy podczas roznoszenia obiadów pokryty wie-
loma warstwami lakieru plakat stawa³ siê wystarczaj¹co trwa³y, by wytrzy-
maæ przez d³u¿szy czas próby zniszczenia go przez s³u¿by wiêzienne. W
niektórych celach plakat przetrwa³ do czasu likwidacji o�rodka w I³awie.
Matryca by³a ju¿ tak sfatygowana, ¿e w Kwidzynie wykonano now¹.
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Podobn¹ metod¹ wykonano znaczek filatelistyczny �Nie szukamy
odwetu. Polska – Kwidzyn�.

Odmienn¹ technikê stosowano do produkcji stempli, znaczków fila-
telistycznych i kopert pocztowych o mniejszych gabarytach. Surowcem
wyj�ciowym by³ PCW (polichlorek winylu) z p³ytek pod³ogowych. Na-
le¿a³o misternie (lewostronnie), metod¹ rytownicz¹ wyci¹æ rysunek od-
cisku, a nastêpnie papierem �ciernym zmatowiæ powierzchniê dla lep-
szej przyczepno�ci farby drukarskiej. Po naniesieniu farby na rytowni-
czym odcisku i przy³o¿eniu z odpowiedni¹ si³¹ na czyst¹ kartê uzyski-
wano odbitkê okoliczno�ciowego stempla, karty pocztowej, znaczka fi-
latelistycznego czy pozdrowienia z o�rodka odosobnienia.

W ZK Kwidzyn wykonywano tak¿e kolorowe miniaturowe znaczki or-
ganizacyjne �Solidarno�æ Kwidzyn�. Tu stosowano metodê sklejania �na
lakier� kolejnych warstw tekturek wyciêtych z pude³ek po papierosach
i naniesieniu farb¹ miniaturowych symboli: krzy¿, S i nazwa K lub Kwidzyn.

Nie nale¿y jednak s¹dziæ, ¿e wszelkie te dzia³ania i czynno�ci odby-
wa³y siê za przyzwoleniem w³adz wiêziennych i s³u¿b bezpieczeñstwa.
W dalszym ci¹gu istnia³a �wiadomo�æ, ¿e jeste�my osadzeni w wiêzie-
niu, ¿e istniej¹ ró¿norodne mo¿liwo�ci represji, np.: zakaz widzeñ, ogra-
niczenie wypiski, spacernika, �ledztwo �uszatków�, a tak¿e poprzez nie-
uwagê mo¿liwo�æ wsypy.

Dlatego, pomimo pozornego ba³aganu i niefrasobliwo�ci, istnia³y re-
gu³y wczesnego informowania. Nawet ci, którzy grali w siatê czy bry-
d¿a uwa¿nie obserwowali wszelkie ruchy klawiszy. Najmniejsze za-
gro¿enie powodowa³o przerwê w produkcji i po�pieszn¹ ewakuacjê su-
rowca oraz koñcowego produktu, który przy najbli¿szej nadarzaj¹cej
siê okazji mia³ byæ wyekspediowany �na zewn¹trz�. Oczywi�cie pod-
czas czynno�ci pospiesznego zabezpieczania pozostali koledzy podej-
mowali ró¿norodne czynno�ci maskuj¹ce, maj¹ce utrudniæ �kipisz�, a
przez to utratê cennego materia³u informacyjnego.

Ten¿e materia³: gazety, ulotki, znaczki filatelistyczne, bibu³a, koper-
ty podczas widzeñ z rodzinami by³ ukradkiem przekazywany najbli¿-
szym – trafia³ na zewn¹trz do obiegu, struktur zwi¹zkowych i przyja-
ció³. W zamian otrzymywali�my bibu³ê z Gdañska, Krakowa, Warsza-
wy oraz listy i pozdrowienia od kolegów zwi¹zkowców i nieznanych
osobi�cie sympatyków. Powszechne by³y wyrazy sympatii w postaci
ró¿nych wiktua³ów, na przyk³ad ciast, sa³atek przekazywanych od s¹-
siadów oraz wspó³pracowników z zak³adów pracy.
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Przekazuj¹c podczas widzeñ wszelkie informacje nale¿a³o zachowaæ
najdalej id¹c¹ ostro¿no�æ, jako ¿e widzenia te odbywa³y siê pod nadzo-
rem s³u¿b wiêziennych, które bezwzglêdnie konfiskowa³y ka¿dy podej-
rzany pakiet czy ³adunek. Dlatego przeprowadzono ró¿norodne dzia³a-
nia, aby odwróciæ uwagê klawiszy. Dzieci w tym wypadku by³y szcze-
gólnie przydatne. Wszêdobylskie i ruchliwe czyni³y wiele rozgardiaszu
i wrzawy, zawieraj¹c rozliczne znajomo�ci z innymi równie aktywnymi
dzieæmi.

Gor¹czkowa atmosfera widzeñ, harmider czy p³acz czyniony przez
dzieci, które widzia³y ojców czy braci w niecodziennej dla nich, wiê-
ziennej atmosferze, powodowa³ dezorientacjê w�ród stra¿ników. Odbi-
jali sobie ten brak uwagi podczas rewizji, które nastêpowa³y bezpo�red-
nio przed i po zakoñczeniu widzeñ. Z wielk¹ skrupulatno�ci¹ kontrolo-
wano ka¿d¹ paczkê ¿ywno�ciow¹ czy przesy³kê. Dopuszczalne 2 kg brut-
to nie podlega³o ¿adnym odstêpstwom czy negocjacjom. W wielu wy-
padkach funkcjonariusze kontroluj¹cy paczki czy dary próbowali przy-
w³aszczyæ sobie produkty, które sta³y siê przyczyn¹ przekroczenia obo-
wi¹zuj¹cej wagi. Dopiero nasze nieprzejednane ¿¹dania oraz sk³adane ofi-
cjalnie skargi ukróci³y te praktyki �zapobiegliwych� funkcjonariuszy.

Nie ukrywali oni swojej niechêci, wrêcz z³o�ci w zwi¹zku z faktem,
¿e otrzymywali�my zagraniczne papierosy czy �rodki higieniczne. Wy-
tykali internowanym to wielokrotnie, nazywaj¹c nas pacho³kami Re-
agana, którzy za swoj¹ �zdradê� otrzymywali rekompensatê w postaci
zagranicznych produktów. To im dawa³o prawo do �odgrywania siê�!

Z tymi �rodkami higienicznymi to niekiedy by³y humorystyczne wpad-
ki. Otó¿, w I³awie otrzymali�my od szwedzkiego Czerwonego Krzy¿a
paczki, w których by³y m.in. pasta do zêbów, wata i� podpaski higie-
niczne. Konsternacja. Zwróciæ? �zdematerializuj¹ siê�, bo przekazuj¹-
cy ju¿ odjechali, a my znali�my z autopsji praktyki s³u¿b wiêziennych.
W efekcie podpaski trafi³y do rodzin na najbli¿szym widzeniu.

Przekazywali�my tak¿e smalec oraz margarynê, które  mogli�my wy-
kupiæ w wiêziennej kantynie w ramach przys³uguj¹cej nam �wypiski�,
a których nie by³o w nadmiarze na zewn¹trz, jako ¿e by³y to czasy dys-
trybucji na kartki (dla przypomnienia: kartki obowi¹zywa³y na mleko i
mas³o, miêso i wêdliny, cukier, cukierki i czekoladê, m¹kê i kaszê, na
wódkê i papierosy, a nawet na buty).

Alternatywnym �kana³em� przesy³ania wszelkich informacji poza ob-
rêb ZK by³a czêsta obecno�æ ksiê¿y katolickich, odwiedzaj¹cych o�ro-
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dek w celu odprawiania Mszy �w. oraz udzielania pos³ugi kap³añskiej
uwiêzionym. Najczê�ciej przybywa³ do nas ks. Leszek Kuczyñski, któ-
ry z oddaniem wspiera³ nas w staraniach o zachowanie godnej postawy.
Swoj¹ osob¹ wspierali nas tak¿e ks. biskup Jan Ob³¹k oraz biskupi z
innych diecezji Polski.

Czêstokroæ przywo³ywane by³y s³owa Jezusa: �by³em w wiêzieniu, a
odwiedzali�cie mnie�. To dodawa³o nam otuchy. Nie byli�my ca³kowi-
cie osamotnieni.

Pewnej niedzieli nie wpuszczono na teren o�rodka ks. biskupa Jana
Ob³¹ka, bo nie mia³ przy sobie dowodu osobistego!

Mieli�my �wiadomo�æ, ¿e kap³ani mog¹ byæ nara¿eni na nieprzyjem-
ne sytuacje ze strony s³u¿b wiêziennych i dlatego nie eksploatowali�my
nadmiernie tego �kana³u�. Niejednokrotnie te¿ s³u¿bi�ci wiêzienni po-
dejmowali próby wywierania presji na osobach duchownych oraz próby
rewizji kap³añskiego wyposa¿enia. Jednak¿e ka¿dorazowo tak wa¿ne
dla nas i naszych bliskich przesy³ki trafia³y w nienaruszonym stanie do
adresatów.

Natomiast w korespondencji przesy³anej oficjalnie drog¹ pocztow¹
ka¿dorazowo odnajdowali�my dowody ingerencji wszechobecnej cen-
zury. Z tre�ci listów wykre�lano lub wycinano s³owa, ca³e zdania, a na-

Plakat... Pamiêtamy...

70



wet likwidowano strony. Cenzorzy nie omieszkali tak¿e wykre�laæ przy-
wo³ywane cytaty z Pisma �wiêtego. Jednak myli³by siê ten, kto s¹dzi³-
by, ¿e dzia³aniom w³adzy przy�wieca³ cel maksymalnego ograniczenia
przep³ywu informacji. Otó¿, ingerencja cenzury czêsto w bardzo osobi-
st¹ korespondencjê mia³a jednocze�nie charakter represji, bolesnej re-
presji, bo wymierzonej w przestrzeñ osobistych relacji najbli¿szych so-
bie, acz rozdzielonych bezprawnie osób. Wkurza³o nas to czêsto, ale nie
mogli�my okazywaæ irytacji, bo stawa³a siê ona swoist¹ satysfakcj¹ dla
funkcjonariuszy.

Wieczorami odbywa³y siê wspólne �piewy, które jednocze�nie coraz
mocniej ³¹czy³y nas duchowo. Najczê�ciej �piewali�my hymn �Jeszcze
Polska nie zginê³a, póki my ¿yjemy...�, nastêpnie �Pie�ñ konfederatów�:

Nigdy z królami nie bêdziem w aliansach,
Nigdy przed moc¹ nie ugniemy szyi,
Bo u Chrystusa my na ordynansach
S³udzy Maryi.

Wiêc choæ siê spêka �wiat i zadr¿y s³oñce
Chocia¿ siê chmury i morza nasro¿¹,
Choæby na smokach wojska lataj¹ce
Nas nie zatrwo¿¹.

Bóg jest obron¹ i nadziej¹ nasz¹.
Póki On z nami ca³e piek³a pêkn¹,
Ani ogniste smoki nie strasz¹,
Ani ulêkn¹.

Niech przed Twym ludem wrogi siê strasz¹.
W m³odzieñców serca tchnij rycerzy mêstwo.
Za Twoj¹ chwa³ê i za wolno�æ nasz¹
Daj nam zwyciêstwo.

Potem kto� na ochotnika g³o�no deklamowa³ wiersze, na przyk³ad
Adama Mickiewicza:

Tylko pod tym krzy¿em,
Tylko pod tym znakiem
Polska jest Polsk¹,
A Polak Polakiem.
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Kto� inny intonowa³ kolejn¹ pie�ñ patriotyczn¹. Reszta w³¹cza³a siê
bez wahania. Wspólny �piew dodawa³ si³ i otuchy. Dawa³ poczucie soli-
darno�ci.

�piewali�my od serca i g³o�no, tak, by s³yszano nas w mie�cie. Oni
te¿ potrzebowali wsparcia. Dla przetrwania. Na zakoñczenie jeszcze
krótki okrzyk: �My nie, my nie, my nigdy nie poddamy siê komunie!�,
a tak¿e: �Niech ¿yje Solidarno�æ�. Na koniec: �Dobranoc, dobranoc,
dobranoc� rozlega³o siê ze wszystkich cel.

Pod koniec dnia czeka³ nas jeszcze wieczorny apel. Niekiedy nawet o
pó³nocy. �Pakowali siê� do cel: na przedzie uzbrojeni po zêby funkcjo-
nariusze, za nimi porucznik lub komendant, za nimi nastêpni uzbrojeni,
niekiedy z psem, czasami profilaktycznie atanda. Byli to specjalnie do-
brani klawisze do t³umienia wiêziennych buntów, bezwzglêdni i sku-
teczni, co okaza³o siê wkrótce�

Cela internowanych w Kwidzynie � 1982 r. Nad transparentem: Marian Moæko; od
lewej: I rz¹d: osoba nie rozpoznana, Zbigniew Trafalski, Dariusz Brzozowski, Anto-
ni Stawikowski; II rz¹d: Miros³aw Górski, Miros³aw Duszak, Adam Golik, Stanis³aw
Kwiatkowski, Piotr B¹czyk, Ryszard Ku³akowski, Jerzy Zacharow, Zbigniew Tysz-
ko; III rz¹d: Leszek Damps, Jerzy Szmit
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Cela internowanych w Kwidzynie � 1982 r. Od lewej: dwie osoby nie rozpoznane,
Jerzy Woroñ, Miros³aw Duszak

Cela obozu dla internowanych � 1982 r. Stoi: Miros³aw Duszak; siedzi: Stanis³aw
Adamczyk
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Cela internowanych w Kwidzynie � 1982 r. Rz¹d górny: Zbigniew Kaczorek, Leszek
Damps, Adam Golik, Dariusz Brzozowski, Miros³aw Górski; dolny rz¹d od lewej:
Miros³aw Duszak, osoba nie rozpoznana, Stanis³aw Romañski

Cela internowanych � 1982 r. Miros³aw Duszak, Jerzy Woroñ, osoba nie rozpoznana
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W �rodku Jan Jankowiak

Miros³aw Duszak
na terenie obozu
dla internowa-
nych w Kwidzynie
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Miros³aw Andrzejewski
Siedlce, 8 marca 2005 r.

GRYPSY

W O�rodku Odosobnienia dla Internowanych w Kwidzynie przeby-
wa³em od 6 kwietnia 1982 roku do dnia ucieczki, czyli 7 sierpnia 1982
roku. Wcze�niej, od 13 grudnia 1981 roku, przebywa³em w wiêzieniach
w Bia³ej Podlaskiej i W³odawie, sk¹d zosta³em przewieziony z czê�ci¹
grupy siedleckiej w³a�nie do Kwidzyna.

W wiêzieniu w Kwidzynie przebywa³a grupa internowanych z pó³-
nocno-wschodniej Polski. Na  pewno byli  tam ludzie z dawnych woje-
wództw: suwalskiego i ³om¿yñskiego i najprawdopodobniej z bia³ostoc-
kiego. Po pewnym czasie zostali dowiezieni do nas internowani z woje-
wództw: zamojskiego i che³mskiego, z którymi siedzieli�my wcze�niej
we W³odawie. Warunki w porównaniu z poprzednimi wiêzieniami by³y
du¿o lepsze. Du¿e cele, z parterowymi ³ó¿kami (w poprzednich wiêzie-
niach by³y piêtrowe), toaleta w celi by³a ca³kowicie zabudowana (w
poprzednich wiêzieniach by³o tylko ma³e przepierzenie). Na posi³ki
mieli�my wyznaczon¹ oddzieln¹ celê. Spacerniaki du¿e, a do tego asfal-
towe boiska do gry w siatkówkê i tenisa ziemnego.

Cele w ci¹gu dnia by³y otwarte. Spacery pocz¹tkowo trwa³y krótko
(chyba ok. 1 godziny), pó�niej, w miarê up³ywu czasu by³y wyd³u¿ane.
Pod koniec mogli�my praktycznie przez ca³y czas (od apelu porannego
do apelu wieczornego) poruszaæ siê po terenie ca³ego o�rodka, tzn. tej
czê�ci, która by³a dla nas udostêpniona. Podobnie by³o z widzeniami.
Pocz¹tkowo by³a to jedna godzina w miesi¹cu. Aby otrzymaæ dodatko-
we widzenie lub otrzymaæ d³u¿sze, trzeba by³o sk³adaæ pisemn¹ pro�bê
do komendanta O�rodka.

Do�æ intensywnie rozwija³o siê podziemne ¿ycie internowanych. Dzia-
³a³a poczta, która wydawa³a okoliczno�ciowe znaczki, stemple i koper-
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ty. W pó�niejszym czasie by³y organizowane okoliczno�ciowe wieczor-
nice, kursy jêzyków obcych, odczyty historyczne, nabo¿eñstwa (majo-
we i czerwcowe) oraz ró¿nego rodzaju rozgrywki sportowe (tenis ziem-
ny i sto³owy, pi³ka no¿na i siatkówka). Prze³omem by³ chyba okres, kie-
dy dowieziono do nas internowanych z wiêzienia w I³awie. Na �cianach
pojawi³y siê napisy �Solidarno�æ�. Zaczê³a wychodziæ podziemna gaze-
ta �Nasza Krata�. Wieczorami zbierali�my siê, by �piewaæ antykomuni-
styczne piosenki, które by³y nagrywane na kasety magnetofonowe i po-
wielane po drugiej stronie murów.

Czasem dochodzi³o do spiêæ miêdzy internowanymi a s³u¿b¹ wiê-
zienn¹. Pamiêtam, ¿e by³ jaki� incydent dotycz¹cy higieny podczas przy-
noszenia posi³ków. Domagali�my siê, by gor¹ce posi³ki by³y przynoszo-
ne w termosach, chleb nie by³ k³adziony w koszach bezpo�rednio na
pod³ogê, aby wiê�niowie przynosz¹cy jedzenie mieli na sobie fartuchy
itp. Dosz³o wtedy do krótkiego strajku polegaj¹cego na tym, ¿e odmó-
wili�my przyjmowania wiêziennego jedzenia i wyrzucili�my swoje mi-
ski pod pokój �wychowawcy�. Starali�my siê pokazaæ, ¿e nie obowi¹-
zuj¹ nas regulaminy wiêzienne. Regu³¹ by³o niewstawanie na apele, igno-
rowanie pobudek itp. W³adze pocz¹tkowo nas kara³y (np. za nieprzestrze-
ganie porz¹dku dnia odmówiono mi przed³u¿enia widzenia z jednej godzi-
ny do dwóch). Po pewnym czasie w³adze da³y sobie spokój z karaniem.

Próbowali�my równie¿ ró¿nych sztuczek. Kto� zauwa¿y³, ¿e mo¿na
wydostaæ siê na zewn¹trz budynku wiêziennego przez ma³e nieokrato-
wane okienko w ubikacji na korytarzu. Gdy kilku naszych kolegów sko-
rzysta³o z tego wyj�cia, funkcjonariusze czym prêdzej przyst¹pili do
wzmocnienia zabezpieczeñ tego okna, a przy okazji wzmocnili miêdzy
innymi zabezpieczenie awaryjnych drzwi od budynku (tê historiê pa-
miêtam jak przez mg³ê, mog³em tu co� namieszaæ, warto zapytaæ dla
pewno�ci kogo� innego, kto by³ w tamtym czasie w Kwidzynie). Kiedy
indziej sprawdzali�my, czy uda siê przecisn¹æ przez okienne kraty naj-
drobniejszego z internowanych Radka Sarnickiego z Zamo�cia. Kilku
kolegów ci¹gnê³o go za rêce stoj¹c na zewn¹trz budynku, inni popycha-
li go od �rodka. Radek zablokowa³ siê w biodrach. Z budynku admini-
stracji nadbieg³a atanda i trzeba by³o szybko koñczyæ zabawê.

Najgro�niejszy incydent przydarzy³ siê jednak Adamowi Kozaczyñ-
skiemu z Tomaszowa Lubelskiego. W czasie gry w pi³kê no¿n¹ kto�
kopn¹³ tak mocno pi³kê, ¿e upad³a na tzw. pas �mierci, czyli na teren
pomiêdzy murem zewnêtrznym a wewnêtrznym ogrodzeniem z siatki i
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drutu kolczastego. Adam bez zastanowienia podbieg³ do siatki i zacz¹³
siê na ni¹ wdrapywaæ. W tym momencie z wie¿yczki stra¿niczej wysko-
czy³ funkcjonariusz, odbezpieczy³ karabin i odda³ strza³ w powietrze.
Mecz oczywi�cie zosta³ przerwany. Na boisku zrobi³o siê granatowo od
funkcjonariuszy s³u¿by wiêziennej. Zostali�my zawróceni do cel. Kto�
z w³adz wiêziennych powiedzia³ nam, ¿e na przysz³o�æ w takich sytu-
acjach powinni�my zwracaæ siê do stra¿nika i, jak zajdzie taka potrzeba,
to on nam pi³kê przyniesie.

Dosyæ du¿¹ uci¹¿liwo�ci¹ by³y czêste rewizje. Zazwyczaj odbywa³o
siê to z �pokazem si³y�. Do cel wchodzi³a atanda funkcjonariuszy uzbro-
jona w pa³ki, tarcze i he³my. Rewidowani byli�my przed i po ka¿dym
widzeniu. Mimo to udawa³o siê nam przemycaæ na zewn¹trz wiele gryp-
sów, kaset i innych zakazanych przez w³adze rzeczy. Ja na przyk³ad
oprócz grypsów przekazywa³em rodzinie swoje wiêzienne rysunki.

Warto te¿ wspomnieæ o pomocy (zarówno materialnej, jak i ducho-
wej), która nap³ywa³a do nas ze wszystkich stron. Co tydzieñ by³a od-
prawiana na terenie wiêzienia msza �w. przez miejscowego ksiêdza Lesz-
ka Kuczyñskiego. Przyje¿d¿ali biskupi z Olsztyna i z Siedlec. Otrzymy-
wali�my dary z Ko�cio³a, EWG i MCK. Czas niestety zatar³ w pamiêci
wiele szczegó³ów. Nie zachowa³y siê równie¿ ¿adne moje grypsy z tego
okresu. Pozosta³o kilka listów, w których stara³em siê opisaæ to, co siê u
nas dzieje. W oficjalnych listach nie mog³em oczywi�cie pisaæ wszyst-
kiego, bo by³y cenzurowane. Czê�æ listów zreszt¹ nigdy nie dotar³a do
adresatów. W pó�niejszym czasie zacz¹³em numerowaæ swoje listy, aby
zorientowaæ siê, ile z nich �ginie� po drodze. Z tego, co pamiêtam, do-
ciera³ mniej wiêcej co drugi.

Oto fragmenty zachowanych listów:

    Kwidzyn, 7.IV.82 r.
    116 dzieñ internowania

Kochani! 1

List ten piszê ju¿ z nowego miejsca. We wtorek przewieziono nas do
Kwidzyna. Na mapie szukajcie go miêdzy Grudzi¹dzem a Malborkiem.
Cholernie daleko. Ale co zrobiæ. Ja sobie tego miejsca nie wybiera³em.

1. List do rodziców i rodzeñstwa.
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Podró¿ trwa³a ponad 10 godzin. Na miejsce dojecha³em zupe³nie wy-
koñczony (wymiotowa³em ze 4 razy). Z W³odawy zabrano nas 10 osób
(w tym 3 osoby z Siedlec: Wo³osz Stanis³aw, Do³êgowski Jan i ja). Oko³o
godz. 11.00 przeje¿d¿ali�my przez Siedlce. W naszej wiê�niarce by³o ma³e
okienko, tak ¿e mo¿na by³o trochê popatrzeæ na miasto. Jechali�my uli-
c¹ £ukowsk¹ niedaleko domu Iwony, pó�niej Floriañsk¹ ko³o Prusa i
�wierczewskiego ko³o mojego domu. Przez ca³e Siedlce jechali�my na
sygnale: 1 wiê�niarka i 2 gaziki. Spor¹ sensacjê zrobili�my w Warsza-
wie. Przeje¿d¿ali�my przez centrum miasta. Potem drog¹ na Elbl¹g do
samego Kwidzyna. Porównuj¹c warunki w Bia³ej, W³odawie i tu, to tu
jest bez porównania lepiej. Cele (na 8 osób) s¹ 4 razy wiêksze ni¿ cele
we W³odawie. £ó¿ka s¹ parterowe. Ka¿dy ma swoj¹ szafkê. Mamy rów-
nie¿ dwie szafy. Ubikacja jest ca³kowicie zabudowana. Cele mamy po-
otwierane. Mo¿emy chodziæ kiedy chcemy na telewizjê. £a�nia i biblio-
teka s¹ na miejscu. Jak na razie nie ma sto³u do tenisa, ale mam nadzie-
jê, ¿e pó�niej co� wykombinuj¹. Spacerniak jest du¿o wiêkszy ni¿ we
W³odawie i nie jest ogrodzony. Ponadto s¹ boiska do tenisa ziemnego
i do siatkówki, z których bêdzie mo¿na korzystaæ. W³adze wiêzienne maj¹
za³atwiæ nam pi³ki. Jak na razie ich nie dostali�my. Widzenia s¹ w sobo-
ty. Zdajê sobie sprawê, ¿e bêd¹ k³opoty z dojazdem. Z tego, co siê do-
wiedzia³em, najszybciej by³oby jechaæ przez Warszawê do Malborka i z
Malborka przesi¹�æ siê na poci¹g do Kwidzyna. To by by³o na tyle. Trzy-
majcie siê!

Mirek

P.S. Napiszcie, co dzieje siê u Leszka2. Czy wróci³ ju¿ do domu. Je¿eli
jeszcze nie, to podajcie jego adres.

2. Leszek Andrzejewski – mój brat, którego stan wojenny zasta³ podczas odbywania
zasadniczej s³u¿by wojskowej. Po wyj�ciu z wojska odwiedza³ mnie w Kwidzynie i
pomóg³ w zorganizowaniu ucieczki.
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    Kwidzyn, 21.IV.82 r.
    130 dzieñ internowania

Cze�æ Agnieszka! 3

List doszed³! Dosta³em go wczoraj (20.IV.) po po³udniu. Dziêkujê za
wszystkie pozdrowienia [�] 4

A teraz w najwiêkszym skrócie, co siê u nas dzia³o:
Wielkanoc: nie by³o Mszy �w.; na �wietlicy zjedli�my wszyscy wspólne
�niadanie.
Poniedzia³ek Wielkanocny: zgodnie z tradycj¹.
16.IV. Pi¹tek: Odwiedzi³ nas miejscowy ksi¹dz, obieca³ Mszê �w. na
niedzielê.
17.IV. Sobota: otrzymali�my paczki z Episkopatu, a w nich ogromne ilo-
�ci jedzenia, artyku³y higieniczne, sprzêt sportowy, gry stolikowe, odzie¿;
kilka dni wcze�niej otrzymali�my paczki ¿ywno�ciowe od Europejskiej
Wspólnoty Gospodarczej (jeszcze przed �wiêtami) i paczki higieniczne
od Austriackiego Czerwonego Krzy¿a (ju¿ po �wiêtach). Poni¿ej zamiesz-
czam tre�æ ulotki, jak¹ znalaz³em w paczce z Czerwonego Krzy¿a (za-
chowa³em oryginaln¹ pisowniê):
AWSTRYJACKI NACJONALNY KOMITET POMOCY POLSCE
(dla POMOCY POLAKOM)
DARUNKI AWSTRYJACKIEGO CZERWONEGO KRZYZA
HYGIENICZNY PAKUNEK DLA MEZCZYZN
1 mydeko
1 pasta do zebow
1 mydo do golenia
1 proszek do prania
1 szampo
1 zyletki

18.IV. Niedziela: Pierwsza w O�rodku dla Internowanych w Kwidzynie
Msza �w. Odprawi³ j¹ miejscowy ksi¹dz. Zamiast kazania by³y odczyta-
ne �wi¹teczne ¿yczenia Prymasa.
19.IV. Poniedzia³ek: Co kilka dni zwalniani s¹ kolejni internowani. Tego

3. List do kole¿anki, z któr¹ nieca³e trzy lata pó�niej wzi¹³em �lub. List zosta³ ozna-
czony numerem 1. Od tego czasu wszystkie listy zacz¹³em numerowaæ.

4. Pomin¹³em prywatn¹ czê�æ listu.

81



dnia zwolniono np. 4 osoby z Che³ma. Zosta³a nas ma³a grupka. Nikogo
nie dowo¿¹.
20.IV. Wtorek: �ni³o mi siê, ¿e prowadzê rejs ¿eglarski. Jak do tej pory
sny mi siê sprawdza³y. Rano – rewizja. Wieczorem – dosta³em list od
Ciebie.
21.IV. �roda: Dzi� mam i�æ do dentysty. Bojê siê panicznie. Tydzieñ temu
dentysta wyrwa³ mi ju¿ czwarty z¹b.
I jeszcze dwie ciekawostki:
1) Jeden z naszych kolegów o¿eni³ siê w wiêzieniu. Na �lubie nie by³em,
poniewa¿ rzecz mia³a miejsce kilka miesiêcy temu w O�rodku Odosob-
nienia dla Internowanych w Suwa³kach.
2) Mamy w celi ma³ego kotka (prawdziwy!). Nazywa siê dosyæ go�nie -
Pinochet.

To by by³o na tyle.
Pozdrów brata i Rodziców.

Mirek

P.S. O ile ten list dojdzie jeszcze w kwietniu, to poinformuj wszystkich zain-
teresowanych, aby zjawili siê u mnie w dniu �wiêta Klasy Robotniczej.

    Kwidzyn, 5-6.V.1982 r.
    145 dzieñ internowania

Agnieszko 5

List ten zaczynam pisaæ w �rodê 5.V o godz.16.20.[�] Zacznê od
sprawy najwa¿niejszej. Postanowi³em nie pisaæ pro�by o dodatkowe wi-
dzenie.

Po pierwsze – szkoda zabieraæ Wam ca³¹ sobotê i niedzielê. Wiem, ile
trzeba siê namêczyæ w poci¹gu po to tylko, aby przez godzinê mo¿na
by³o na siebie popatrzeæ. Bo na rozmowê zwykle nie starcza ju¿ czasu.
Po drugie – nie mam zamiaru o nic wiêcej prosiæ komendanta (pisa³em
wcze�niej podanie o d³u¿sze widzenie – bez rezultatu).[�]

Teraz kilka s³ów o tym, co dzia³o siê u nas od widzenia: w niedzielê
trochê siê przeziêbi³em. Jeden dzieñ le¿a³em nawet w ³ó¿ku. Ale teraz

5. Ten list zosta³ oznaczony numerem 2.
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czujê siê bardzo dobrze. Pogoda jest wspania³a. Na spacerze mo¿na siê
opalaæ. Od 1 do 3 maja rozegrali�my turniej w tenisie sto³owym. Ucie-
chy by³o co niemiara. Do turnieju przyst¹pi³o 21 internowanych. Do
fina³u awansowa³o trzech: dwie osoby z Zamo�cia i jedna z Suwa³k. Za
pierwsze miejsce by³ wspania³y puchar z� kubka wiêziennego. Oprócz
tego ka¿dy dosta³ lizaka na pocieszenie i dyplom mojego wyrobu [�].
Nie nagrali�my siê natomiast w tenisa ziemnego. Kort (asfaltowy) znaj-
duje siê kilka metrów od muru. Wystarczy³o jedno mocne uderzenie i
pi³ka wyl¹dowa³a po drugiej stronie. Od soboty (1.V) zwolniono od nas
2 osoby (z Bia³ej Podl. i z Suwa³k), a czterech urlopowano (wszyscy z
Suwa³k). W �rodê 5.V. dostali�my paczki ¿ywno�ciowo-higieniczne [�].
Dotar³ do nas grudniowy numer L'OSSERVATORE ROMANO. Po³owa
gazety to artyku³y zwi¹zane z og³oszeniem stanu wojennego w Polsce.
Mo¿na by³o wreszcie przeczytaæ nie okrojone przemówienia Papie¿a i
Prymasa.[�]

Co do ostatnich wydarzeñ w Warszawie, Gdañsku, Szczecinie i in-
nych miastach wiemy tylko tyle, ile podaje oficjalna prasa. A co podaje
prasa najlepiej chyba przedstawiaj¹ poni¿sze zdania zaczerpniête z �G³o-
su Wybrze¿a�: �Smarkateria ma pstro w g³owie, ³atwo j¹ wykorzystaæ
do swoich celów�, �Popatrzmy na siebie: gdzie byli rodzice tych dzie-
siêciolatków biegaj¹cych po ulicach z kamieniami?�. Wybra³em tylko
dwa, te bardziej skrajne zdania. Tytu³ z tej samej gazety: �Posiew nie-
nawi�ci�.[�]

Z OSTATNIEJ CHWILI! Postanowili�my uruchomiæ ligê tenisa sto-
³owego dla internowanych. Do rozgrywek zg³osi³o siê a¿ 29 osób (na
ogóln¹ liczbê 51 internowanych). Komisja klasyfikacyjna rozpisa³a
wszystkich kandydatów. Powsta³y 3 ligi. Ja znalaz³em siê w drugiej li-
dze. Tak du¿a liczba graj¹cych – jest to wynik udanej poprzedniej im-
prezy: �Pucharu Tenisa Sto³owego dla Internowanych�[�]

Trzeba ju¿ koñczyæ, bo nied³ugo zabraknie mi miejsca. Jak zwykle
gar�æ pozdrowieñ dla przyjació³ i nieprzyjació³.[�]
Mirek

List skoñczy³em pisaæ w dniu 6.V o godz. 18.16. Wy�lê go dopiero
jutro.

P.S. List tej tre�ci wys³a³em poczt¹ oficjaln¹6.

6. Ten dopisek znajduje siê na kopii listu, któr¹ przemyci³em w czasie widzenia z
rodzin¹. List oficjalny �zagin¹³�. Kopia na szczê�cie siê zachowa³a.
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    Kwidzyn, 19.V.1982 r.
    145 dzieñ internowania

Ahoj Agnieszka! 7

Jest �roda, 19 V, 158 dzieñ internowania, godzina 16.12.
Dziêkujê za list. Dosta³em go do�æ szybko, bo ju¿ 18. V (na stemplu

pocztowym by³a data 15. V). List by³ z numerem 3, a wiêc brakuje dru-
giego.

Je¿eli chodzi o bibliotekê, to rzeczywi�cie mo¿na co� wybraæ, choæ
we W³odawie by³a du¿o, du¿o lepsza. Obecnie czytam �Samotny rejs
OPTY� L. Teligi. Jestem w tej chwili na wyspach Galapagos. Pogoda
wspania³a - jakby nie by³o to prawie równik! [�]

Je¿eli chodzi o lekarstwa i jedzenie, to leków i �rodków higienicznych
nie brakuje mi ¿adnych. Mniej wiêcej raz w tygodniu dostajemy paczki
higieniczno-spo¿ywcze z Czerwonego Krzy¿a albo z Ko�cio³a. [�] Je-
dzenie mamy dobre, a zw³aszcza obiady. Ostatnio s¹ jednak jakie� k³o-
poty z ziemniakami i na co drugi obiad dostajemy w zamian ry¿, kaszê
albo makaron. Prawie wszystkie obiady s¹ miêsne. Jest to miêso na-
prawdê, a nie jak we W³odawie podroby. Na �niadanie mamy codzien-
nie zupê mleczn¹ - dwa rodzaje do wyboru! (czasami tylko bywa, ¿e jest
co� innego). Najgorzej jest z kolacj¹. Kawa z �mlekiem� nie nadaje siê
do picia, po prostu sama woda czym� zabarwiona. Je¿eli trafi siê czarna
kawa zbo¿owa (najlepiej je¿eli jest ma³o s³odzona), to wtedy biorê i pijê
ze smakiem. Na kolacjê mamy zazwyczaj marmoladê albo mielon¹ s³o-
ninê z papryk¹, albo smalec. Do tego dochodzi jeszcze margaryna. Die-
tetycy (do których siê nie zaliczam) dostaj¹ od czasu do czasu dosyæ
smaczne nale�niki z marmolad¹. Tak wygl¹da³oby nasze �pañstwowe
menu�. �niadanie (je¿eli zd¹¿ê wstaæ) i obiad biorê zawsze. Kolacjê
robimy sobie sami z w³asnych zapasów (mamy wystarczaj¹ce ilo�ci kon-
serw, kie³basy, cukru, herbaty, mleka w proszku i cebuli). Dostajemy
równie¿ w paczkach MCK-owsko-ko�cielnych margarynê RFN-owsk¹,
której smak przypomina nasze mas³o ro�linne. Jest nawet nieco lepsza.

Maciek (ten, który bra³ �lub w wiêzieniu) zgodnie z Twoimi ¿yczenia-
mi móg³ u�ciskaæ swoj¹ ¿onê do woli i to bez obserwatorów. Wróci³
w³a�nie z czterodniowej przepustki.

7. List oznaczony numerem 4.
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Pinocheta niestety u nas ju¿ nie ma. Poszed³ sobie jak tylko na dwo-
rze przygrza³o s³oñce (takiemu to dobrze!).

Staszek dziêkuje Wam za kartkê z ¿yczeniami. By³ bardzo zdziwiony, a
zarazem zadowolony, jak mu j¹ da³em. Dosta³ ju¿ pozwolenie na rze�-
bienie i zabra³ siê wreszcie do roboty. Ja te¿ próbowa³em swoich si³, ale
oprócz b¹bla na palcu nic mi nie wysz³o.[�]

Trzymajcie siê!
Mirek

[�]

P.S. 2. Pogoda jest wspania³a nie tylko na Galapagos. U nas w Kwidzy-
nie te¿.
P.S. 3. Zêby bol¹ tylko czasami i to tak od niechcenia. W najbli¿szym
czasie nie zamierzam i�æ do dentysty.

    Kwidzyn, 14.VII.1982 r.
    214 dzieñ internowania

Ahoj Agnieszko! 8

Dziêkujê za kartkê. Nie spodziewa³em siê, ¿e tak szybko dotrze.[�]
Rozpoczê³y siê kursy z jêzyka angielskiego, francuskiego i niemiec-

kiego9.  By³em na jednej lekcji jêzyka angielskiego i� przesta³em cho-
dziæ. Nie wiem dlaczego, ale nie mam teraz nastroju do nauki. Byæ mo¿e
w specyficzny sposób oddzia³ywuje na nas to s³oñce, które �wieci niemi-
³osiernie.

Ostatnio jak ma³e dzieci latamy za pi³k¹. Kontuzji wiêkszych nie za-
notowano. Zaledwie 2 osoby maj¹ zabanda¿owane nogi (nic powa¿ne-
go). Ja dosta³em raz w kostkê i raz w kolano.

Pi³ka no¿na nie jest naszym jedynym sportem. Gramy równie¿ w siat-
kówkê na betonowym boisku. Ka¿dy upadek, to zdarcie naskórka. Oprócz
naskórków zdzieraj¹ siê nam buty. [�]

Zajêli�my siê ju¿ projektowaniem chodaków. Materia³u mamy od gro-
ma! Kumpel z Zamojskiej Fabryki Mebli twierdzi, ¿e doskonale nadaj¹

8. List oznaczony numerem 11.
9. Organizowane oczywiscie przez internowanych.
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siê do tego celu p³yty pa�dzierzowe. Z takich w³a�nie p³yt mamy wyko-
nane szafy i szafki. Póki co s¹siednia cela zajê³a siê produkcja ³apci ze
szmat.

Ju¿ nied³ugo nastêpna relacja ze zmagañ sportowych w Kwidzynie!
[�]

Cze�æ!
Mirek

By³ to jeden z ostatnich moich listów, jaki siê zachowa³, z Kwidzyna.
Dziewiêtna�cie dni pó�niej, wykorzystuj¹c nieuwagê stra¿y wiêziennej,
uciek³em z wiêzienia podczas odwiedzin. Jak wygl¹da³o to od strony
w³adz, doskonale ilustruj¹ do³¹czone do wspomnieñ telefonogramy na-
czelnika wiêzienia do swoich zwierzchników w Olsztynie10. Bêd¹c ju¿
po drugiej stronie murów, kilka tygodni pó�niej, dowiedzia³em siê o
brutalnym pobiciu moich kolegów z internowania. Ukrywa³em siê przez
pó³ roku. Pomagali mi koledzy z internowania, którzy ju¿ wcze�niej
zostali zwolnieni: z Gdañska, Pisza i Zamo�cia, ksiê¿a, znajomi i rodzi-
na. Ujawni³em siê dopiero po zawieszeniu stanu wojennego i zlikwido-
waniu instytucji internowania. Za ucieczkê by³em s¹dzony przez s¹d w
Kwidzynie. Prokurator domaga³ siê pó³ roku wiêzienia (mo¿liwa mak-
symalna kara to 1 rok), ale s¹d warunkowo umorzy³ postêpowanie.
Mog³em wróciæ na studia. Dwa lata pó�niej zosta³em ponownie areszto-
wany (za rozrzucanie ulotek). Zwiedzi³em kolejne zak³ady karne: Siedl-
ce, Braniewo i £êczycê, ale to ju¿ inna historia.

10. Telefonogramy pochodz¹ z teczki, któr¹ otrzyma³em w IPN.
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N.N.

WIDZENIE

Czekasz tygodniami. Z listów budujesz sobie obraz ¿ycia tam – w
domu. Z niewielu s³ów tak wiele niepokoju. Wreszcie sobota – dzieñ
twego widzenia. Przyjad¹, czy co� ich zatrzyma? Od rana próbujesz do-
prowadziæ do jakiego takiego porz¹dku siebie i wiêzienne ³achy. Wy-
chodzisz w podnios³ym nastroju na spacer. Niektórych wywo³uj¹ ju¿ ze
spaceru. Ich rodziny s¹ w okolicy albo przyjecha³y z daleka i nocowa³y
w� Wracasz do celi. Próbujesz czytaæ – nie za bardzo rozumiesz sens
s³ów. Czekasz. Wiêc retusz wygl¹du – w¹sy, paznokcie. Dzwoni¹ do
drzwi pawilonu – po ciebie? Nie, otwieraj¹ drzwi s¹siedniej celi. G³o-
�nik odmierza czas melodiami. Nie tkniesz ani szarej zupy, ani t³uczo-
nych �le obranych kartofli, ani nawet podejrzanej substancji zbitej w
kulkê, w której jest równie¿ miêso. Czekasz na �wolno�ciowe� smako-
³yki. Czy¿by jednak nie przyjechali? Wkrótce koniec widzeñ.

Wreszcie twoja kolej. Czapka, buty. Na dy¿urce – macaj¹. Wycho-
dzisz z innymi przed pawilon. Parami, z pustymi torebkami w rêkach
idziemy. Z boku klawisz. Kryminalni patrz¹. Nie ma na co patrzeæ, pa-
nowie. A tym bardziej zazdro�ciæ. Rodziny przywioz¹ nam czê�æ da-
rów, które otrzyma³y mo¿e od przyjació³, czy z zagranicy. Te puszki
maj¹ gorzki dla nas smak. O ile w ogóle da siê je przenie�æ.

Idziesz – furtka, dzwonek, dzwonek, krata, drzwi, poczekalnia. Cze-
kasz, wywo³uj¹, macaj¹. Sala widzeñ. D³ugie sto³y, ³awy, ludzie pochy-
leni ku sobie. Rozmawiaj¹. My po jednej, rodziny po drugiej stronie.
Dzieci. Te nie przestrzegaj¹ podzia³u. Tul¹ siê do ojców, siadaj¹ na ko-
lanach, wchodz¹ na ramiona, biegaj¹ w�ród ³awek, zawieraj¹ ze sob¹
znajomo�ci. Matki wpatruj¹ siê w twarze synów, dziewczyny trzymaj¹
za rêce swoich ch³opców, ¿ony rzeczowo podtykaj¹ mê¿om jedzenie.
Bracia, szwagrowie, ojcowie – politykuj¹. Gwar. Na �cianie napis: �Ro-
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dzina podstawow¹ komórk¹ spo³eczeñstwa�. Miêdzy sto³ami przecha-
dzaj¹ siê klawisze. Czuj¹ siê tu obco. Nikt na nich nie zwraca uwagi.
Pozornie. I do czasu.

Siadasz przy stole. Wpatrujesz siê w drzwi. Miêtosisz gryps. Otwie-
raj¹ drzwi. Za nimi krata. Nisko w okienku kraty twarz twojego dziecka.
S¹, ju¿ biegn¹ ku tobie. Inni ni¿ w snach. Trzymasz ich w nienawyk³ych
ramionach. Niezrêcznie ca³ujesz. Sadowisz. Rozbierasz dzieci. Jeste�
o¿ywiony. Oni te¿. Pytania. Odpowiedzi. Stereotyp. U nas wszystko
dobrze. Nad u�miechniêtymi ustami – oczy pe³ne niepokoju. Po pierw-
szej wymianie zdañ zalega milczenie. Trzeba przepakowaæ wiktua³y do
swojej torby, ukryæ herbatê, przekazaæ gryps. Daæ szeptem instrukcjê. I
znowu o tym i owym. Przynie�li odmierzone dok³adnie przez klawiszy
dwa kilo. I trochê przemycili w kieszeniach. Dzieci z dum¹ pokazuj¹
przemycon¹ dla ojca czekoladê, jab³ko, orzech. Recytuj¹ wierszyki.
K³óc¹ siê o twoj¹ czapkê. Dostaj¹ od matki klapsa. £zy – ca³ujesz mo-
kr¹ buziê. Nie mogê ju¿ daæ sobie z nimi rady, mówi ¿ona. A ci, a tamci,
pytasz. A ty jak siê czujesz? Dobrze wygl¹dasz. Pewnie, jem i �piê.
Tylko to zmêczenie. Powiedzia³e� prawdê, bo ju¿ masz dosyæ ancla.
Odpowiedzia³a ci zwierzeniem, skarg¹. Za chwilê najwa¿niejsze zosta-
nie wypowiedziane. Koniec widzenia. Rwie siê tok my�li. Jeszcze kilka
s³ów. �Koñczyæ, koñczyæ� wo³a nadcz³owiek. �Dosyæ siê nagadali�cie�
– mówi do ¿ony, ciebie, dzieci. Po¿egnanie byle jakie pod ironicznym
wzrokiem �gada�. Krata. Wychodz¹. Odwracaj¹ siê st³oczeni w ciem-
nym korytarzyku. Podnosz¹ rêce w znaku zwyciêstwa. Ty te¿. Tyle.
Drzwi.

Klawisze znów s¹ u siebie. Ty za� chcesz ocaliæ jak najwiêcej tego,
co pochodzi �od twoich�. Grzebi¹, wa¿¹. Oficer zabiera ci cukier, kie³-
basê – w torbie zosta³o niewiele. Wyjmuj¹ jeszcze pomidora. Teraz waga
siê zgadza. To, co zabrali, oddadz¹ rodzinie. S¹ uczciwi i dok³adni. Za-
bieranie sprawia im satysfakcjê. Ano, ka¿dy bawi siê jak umie. Maca-
nie, kurtka, czapka. Krata. Idziemy. Za p³otem jesienne drzewa. Dymi
komin kot³owni. Ze spacernika patrz¹ kryminalni, stra¿nik, pies, z kogutka
– kogutkowy z pistoletem maszynowym. W oczach oficera – niechêæ.

Powy¿sza refleksja, pomimo ¿e wywodzi siê z rzeczywisto�ci Potulic,
jednak¿e bez obawy o manipulacjê, mo¿e opisywaæ atmosferê widzeñ w
I³awie, Kwidzynie, £owiczu, Strzebielinku, Rzeszowie, Uhercach czy dzie-
si¹tkach innych o�rodków wiêziennych oraz internowania.
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Bogus³aw Kazimierz Go³¹b

DWA EPIZODY

Epizod pierwszy

Którego� popo³udnia poczu³em siê �le. Bardzo �le. Choroba wdar³a
siê zdradliwie jak koñ trojañski i czyni³a spustoszenia. Najpierw dziw-
ne dreszcze i zawroty g³owy. Gor¹czka gwa³townie ros³a. �Rwa³o� ze
mnie wodospadami. Ju¿ nie by³o czym, a ja wci¹¿� �flaki mia³em wy-
wrócone na drug¹ stronê�. Na ciele wyst¹pi³a dziwna wysypka. W nocy
ponoæ majaczy³em i gada³em �od rzeczy�.

Wezwano pogotowie. Jeden raz, drugi� Przyjechali rano. Decyzja:
do szpitala. Do karetki pakuje siê tak¿e uzbrojony stra¿nik wiêzienny.
Bez jego obecno�ci nie ma wyjazdu! Jedziemy. Kwidzyn. W szpitalu
dwuosobowa salka. Krz¹tanina personelu. Wywiad: Co jad³em? Co
mog³o zaszkodziæ? Z kim mia³em kontakt?

Uzbrojony stra¿nik spokojnie siedzi na krze�le przy drzwiach. Siedzi
i co� tam mruczy pod nosem.

– A pan tu co? – pyta pielêgniarka.
– Jak to co? – pada odburkniêcie.
– Jeszcze raz pytam: co pan tu robi?
– Pilnujê!
– To choroba zaka�na – pada ostrze¿enie.
Moment. Tylko puste krzes³o pod drzwiami.

Epizod drugi

Lipo. Zawsze s³ychaæ, gdy jest podnoszone. Pod�wiadomie jeste�my
uczuleni. Na podgl¹danie. Szczêk odsuwanej zasuwy. Drzwi s¹ otwarte.
Stoi w nich stra¿nik wiêzienny.
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– Go³¹b, do komendanta – pada w tonie rozkazu polecenie.
– Pan Go³¹b, proszê pana!
– Mówiê Go³¹b, a do mnie mówi siê panie wychowawco!

Idziemy korytarzem. Stra¿nik z ty³u, jakby uniemo¿liwia³ mi drogê od-
wrotu. Zwalniam. On te¿.

– Dlaczego mam do pana mówiæ: wychowawca? Mam 35 lat i czwór-
kê dzieci. Pan dla mnie nie jest i nie bêdzie wychowawc¹!

– Bo, tak! Go³¹b.
– Ju¿ panu mówi³em:  pan Go³¹b. Bo inaczej te¿ bêdê mówi³ panu po

nazwisku!
– Nie macie do tego prawa, bêd¹ kary!
– Nie jestem pozbawiony praw obywatelskich i dlatego nie pozwolê

sobie na takie traktowanie.
Milczenie.
– Bêdziemy dochodzili swoich praw. Albo bêdziemy wam te¿ mówili

po nazwisku. Zobaczymy, jak siê bêdziecie czuli.
Milczenie.

– Czy to takie trudne, odzywaæ siê jak do cz³owieka?
– Taki tutaj jest zwyczaj.
– Nie jeste�my pozbawieni praw obywatelskich – powtarzam.
Gabinet komendanta. Wchodzimy. Stra¿nik przodem.
– Pan Go³¹b� Go³¹b do komendanta – melduje.
Podobne rozmowy mia³y miejsce tak¿e w innych sytuacjach. Nie go-

dzili�my siê na to, by zwracano siê do nas w trybie bezosobowym. Gdy
nasze pro�by nie odnosi³y skutku, podjêli�my inne dzia³ania. Obok
dzwonków wewn¹trz cel zosta³y wypisane nazwiska stra¿ników wiê-
ziennych w taki sposób, by by³y zauwa¿alne.

Nie znosili tego. Ale pomaga³o.
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Dr med. Mieczys³aw Janiszewski
Toruñ, 3 marca 2005 r.

POCZTÓWKA DO INTERNY

Przebywa³em w Obozie Internowania w Kwidzynie pod koniec 1982
roku. Trafi³em tam po piêciu niespokojnych dniach spêdzonych w aresz-
cie w W¹brze�nie, gdzie, jak siê okaza³o pó�niej, decydowa³o siê, czy
zostanê aresztowany do sprawy zwi¹zanej ze znikniêciem powielaczy
ze szpitala miejskiego w Toruniu i przygotowañ do dzia³alno�ci poligra-
ficznej.

Wiadomo�æ o internowaniu w Kwidzynie dotar³a do aresztu po
Wszystkich �wiêtych i przyj¹³em j¹ z prawdziw¹ ulg¹. W tamtym cza-
sie nie by³o wiadomo, jakie by³yby konsekwencje skazuj¹cego wyroku
w sprawie karnej dla mo¿liwo�ci wykonywania zawodu lekarza. Ponad-
to by³o jeszcze wiele innych budz¹cych niepokój niewiadomych wska-
zuj¹cych na niepewn¹ przysz³o�æ mojej rodziny, która w lutym 1982
roku powiêkszy³a siê wówczas o trzeci¹ nasz¹ córkê. Ju¿ wówczas by³o
wiadomo, ¿e internowanie to jednak stosunkowo lepszy los ni¿ wiêzie-
nie.

Transport z W¹brze�na do Kwidzyna nie by³ zbyt uci¹¿liwy, pomimo
skutych kajdankami r¹k, gdy perspektywa wiêzienia oddali³a siê na ja-
ki� czas.

Procedura zwi¹zana ze zmian¹ roli osoby wolnej na osobê interno-
wan¹ przebieg³a bez specjalnych szykan, nie pamiêtam ¿adnych z³o�li-
wych komentarzy ani te¿ s³ów wspó³czucia przy pobieraniu �stroju or-
ganizacyjnego�, który mia³em nosiæ od dnia 2 listopada.

Poinformowano mnie, jakie regu³y obowi¹zuj¹ w czasie pobytu w
�o�rodku odosobnienia�. Zespó³ budynków w kszta³cie litery C robi³
przygnêbiaj¹ce wra¿enie. Zosta³em umieszczony w skrzydle po lewej
stronie od wej�cia i spotka³em tam kolegów z Torunia: Antoniego Sta-
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wikowskiego oraz  Ignacego Dudojcia. Okaza³o siê, ¿e nie znam nikogo
spoza naszego miasta, ale dziêki rekomendacji Tolka i Maxa zosta³em
bardzo ciep³o przyjêty przez ludzi, którzy stanowili zwart¹ grupê, z któ-
rych czê�æ bardzo d³ugo ju¿ by³a pozbawiona wolno�ci, a wiêkszo�æ
mia³a za sob¹ dramatyczne do�wiadczenie z sierpniowego pacyfikowa-
nia obozu.

Zamieszka³em na górnej pryczy w celi razem z Maxem i kilkoma
kolegami, i powoli przystosowywa³em siê do nowego miejsca. Rozma-
wia³o siê o wydarzeniach, które mia³y miejsce od chwili uruchomienia
obozu, jak siê tutaj ¿y³o do momentu spacyfikowania obozu, o biciu, o
utracie zdrowia i wyrokach skazuj¹cych dla bitych, o zmianach, które
potem nast¹pi³y.

Ka¿dy stara³ siê realizowaæ swój w³asny plan przetrwania. Powoli
otrz¹sa³em siê z szoku, jakim by³o pozbawienie wolno�ci. Pierwsze wia-
domo�ci z domu, informacje o niezwykle dzielnej postawie mojej ¿ony
oraz pomocy ze strony przyjació³, kolegów, znajomych i pacjentów
zmniejsza³y niepokój o rodzinê.

Bra³em udzia³ w wyk³adach prof. Nowaka, doc. Stawikowskiego. Du¿o
siê dyskutowa³o na rozmaite tematy, zawi¹zywa³y siê przyja�nie, po-
wstawa³y plany przedsiêwziêæ na przysz³o�æ, podejmowane by³y kon-
kretne ustalenia co do dalszej dzia³alno�ci. Przyja�ñ z Maxem i Tolkiem
sta³a siê podstaw¹ mojej dzia³alno�ci w podziemiu po zakoñczeniu in-
ternowania. Podobnie jak od pocz¹tku �Solidarno�ci� do�wiadczy³em
pokrzepiaj¹cego uczucia, ¿e tak wielu m¹drych i prawych ludzi mo¿na
spotkaæ z ró¿nych grup zawodowych, którzy walcz¹ o wspóln¹ sprawê.
Ustala³y siê rytua³y porz¹dku dnia. Codziennie pó�nym wieczorem s³y-
szeli�my gwizd poci¹gu, który, jak mówili koledzy kolejarze, pozdra-
wia³ nas w ten sposób. Zwykle oko³o po³udnia s³yszeli�my z s¹siednie-
go skrzyd³a pie�ñ: �Kiedy ranne wstaj¹ zorze�. Mieli�my radio i ¿ywo
komentowa³o siê wydarzenia krajowe i zagraniczne. Codzienn¹ rutynê
przerywa³y wydarzenia niezwyk³e, jak np. odwiedziny przedstawicieli
Miêdzynarodowego Czerwonego Krzy¿a, którzy przywozili ze sob¹ je-
dzenie, �rodki higieny osobistej i �rodki czysto�ci. Równie wa¿ny, jak te
dary zwane przez nas �marchew¹�, by³ fakt, ¿e by³y to m³ode, ³adne i
inteligentne przedstawicielki p³ci piêknej. �Marchewa� wziê³a siê st¹d,
¿e w³a�nie warzywa by³y pierwszymi i bardzo po¿¹danymi dostawami z
zewn¹trz dla osób internowanych na pocz¹tku stanu wojennego. Dziêki
ofiarno�ci wielu ludzi i zaanga¿owaniu wielu organizacji, w czasie mo-
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jego krótkiego pobytu w Kwidzynie ani razu nie korzysta³em z kuchni
wiêziennej.

W tym czasie, kiedy ja przebywa³em w Kwidzynie, do�æ powszechne
by³o przekonanie, ¿e czas internowania zbli¿a siê do koñca i ¿e wszyscy
niebawem opu�cimy obóz. Coraz czê�ciej odbywa³a siê ceremonia po-
¿egnania polegaj¹ca na tym, ¿e wszyscy internowani gromadzili siê przy
wyj�ciu i �piewali na po¿egnanie pie�ñ spopularyzowan¹ przez Jacka
Karczmarskiego �Mury�, a zwalniany sta³ przed krat¹ z zawini¹tkiem w
rêce i ze �ci�niêtym gard³em s³ucha³ mêskich g³osów zwielokrotnionych
przez betonowe mury. Na koniec dostawa³ kopa jako wyraz ¿yczenia od
wszystkich, aby tu ju¿ nigdy nie wróci³. To niezwyk³e koñcowe do�wiad-
czenie sta³o siê moim udzia³em 26 listopada 2002 roku.

Drogê na dworzec odby³em taksówk¹, której w³a�ciciel nie chcia³
zap³aty, gdy dowiedzia³ siê, sk¹d podró¿ny wraca.
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Mieczys³aw Wêglewicz

NA WOLNO�Æ

Stawiam krok za krokiem.
Pod butami chrzê�ci ¿wir, szele�ci trawa.
Idê.
Idê wolny miêdzy �cianami
piêknego sosnowego lasu.
Wzd³u¿ asfaltowej drogi.
S³oñce rozgrzewa j¹.
Czuæ zapach miêkkiej jezdni.

Lekki powiew niesie dojrza³y, ¿ywiczny smak lasu.
Ka¿dy mój krok jest decyzj¹.
Jeszcze jeden. I jeszcze jeden. I nastêpny.
Jeszcze dwa. To ju¿ wystarczy.
Czujê siê nasycony?
Obojêtnie, spokojnie beznamiêtnie
odwracam siê do nich.
Znowu krok, a ka¿dy z nich
jak wielki akt woli.
Oto idê.

Nasycam swoje stopy ziemi¹.
Lu�na gromadka naszych stoi przy zepsutym autobusie.
Weso³o rozmawiaj¹. W tej kompanii kierowca
jakby trochê zmartwiony, ale i �mieje siê zarazem.
Znowu zawróci³em na piêcie i idê wolno przed siebie.
Nozdrza wch³aniaj¹ po¿¹dliwie smak przyrody.
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Przeje¿d¿aj¹ca rozklekotana warszawa combi
zatrzymuje siê na machniêcie rêki. Spojrza³em za siebie
zachêcaj¹c ruchem g³owy resztê kolegów.
Parsknêli gromkim �miechem, machaj¹c rêkami.
Zdezorientowany kierowca odje¿d¿a. Pa!

Znowu wracam.
Nie wiem nawet, czy zauwa¿yli.
Stoj¹ opodal. Czterej, jednakowo znudzeni.
Pistolety maszynowe zwisaj¹ obojêtnie wzd³u¿ ich ramion. Dwaj stoj¹-
cy bli¿ej autobusu prezentuj¹ siê nieco lepiej.
Pistolety w kaburach przypiêtych do pasów.

Widaæ, ¿e ich tak¿e urzeka piêkno lasu.
Jego drgaj¹ca cisza.
Spokój jest taki dobry.
Nasi roz³a¿¹ siê wzd³u¿ rowów
po obu stronach asfaltowej szosy�

Grupa 22 internowanych z o�rodka w Kwidzynie wyjecha³a 21 lipca
1982 roku. o godz. 9.00 do ZK w Sztumie, na prze�wietlenia rtg. W po³o-
wie drogi, w Straszewie zepsu³ siê autobus. Internowani udali siê do
lasu. Po pewnym czasie przyby³ dowódca ochrony o�rodka kpt. �wi¹t-
kowski, a wkrótce komendant mjr Miko³ajczyk. Internowani odmówili
powrotu samochodami �wiê�niarkami�. Powrócili ok. godz. 13.00 cy-
wilnymi �rodkami transportu.

Ulotne marzenie �Na wolno�æ� zosta³o napisane bezpo�rednio po
tamtym wydarzeniu. Otrzyma³em je od Mietka w postaci krótkiego rê-
kopisu. Wiersz przele¿a³ w szufladzie ³adnych kilka lat, czekaj¹c na oka-
zjê, ¿e mo¿e kiedy� poczyta go wiêcej osób.

B. K. Go³¹b
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Adam Golik

KALENDARIUM INTERNOWANE-
GO

Podj¹³em próbê spisywania istotniejszych wydarzeñ, któ-
re mia³y miejsce w obozie internowania w I³awie, pocz¹w-
szy od 13 grudnia 1981 roku. Niestety, podczas kolejnych
�kipiszy� moje notatki by³y konfiskowane, pomimo przy-
gotowanych przemy�lnych skrytek.

Generalnie, poni¿szy zapis datuje siê od 6 lipca, czyli
pocz¹tków likwidacji o�rodka w I³awie, co nast¹pi³o w
Niedziela, godz. 0.01. Aresztowanie. SB wchodzi �z drzwia-
mi� do mieszkania. W Elbl¹gu zatrzymano 21 osób. Miê-
dzy innymi: W. G¹sieniecki, F. Makowiec, R. Demel, Z.
Perwenis, W. Pietuszyñski, M. Mazur, R. Kozio³, M. Lubo-
mirski, D. Brzozowski, A. Golik, T. Kaczor.
Godz. 3.30-5.35. Transport wiê�niarkami do ZK I³awa. Izo-
latka nr 2. �niadanie – konsternacja. Przy kotle Tadeusz Ka-
czor. Chwilê pó�niej wprowadzaj¹ do celi kolegów z I³awy.
Pierwsze s³owa Kazika Rochowicza: �Co wy tutaj robicie?�.
Poniedzia³ek, godz. 9.00. Cela nr 7 oddzia³ I, 12 osób: Ken-
sy – Sanok, J. Strzelecki – Warszawa, 3. J. Ku³aj – Prze-
my�l, 4. S. Czy¿ – Olsztyn, 5. B. Geremek – Warszawa, 6.
W. Sikora – Kraków, 7. Krygier – Elbl¹g, 8. M. Mazur –
Elbl¹g, 9. L. Rynkiewicz - Ostróda, 10. T. Makowiec - El-
bl¹g, 11. S. Jurczak – Kraków, 12. A. Golik – Elbl¹g.
Godz. 19.00. Zabrali B. Geremka, ponoæ do Warszawy. Szko-
da. Jako jedyny mia³ papierosy. Francuskie.
Godz. 2.30. Zabrali J. Ku³aja jw. Godz. 12.30 przeprowadzka do
celi nr 1. Mi³a niespodzianka; w celi – Tadeusz Syryjczyk AGH.

Podj¹³em próbê spisywania istotniejszych wydarzeñ, które mia³y miej-
sce w obozie internowania w I³awie, pocz¹wszy od 13 grudnia 1981
roku. Niestety, podczas kolejnych �kipiszy� moje notatki by³y konfi-
skowane, pomimo przygotowanych przemy�lnych skrytek.

Generalnie, poni¿szy zapis datuje siê od 6 lipca, czyli pocz¹tków li-
kwidacji o�rodka w I³awie, co nast¹pi³o w wyniku nag³o�nienia bestial-
skiego pobicia internowanych 25 marca 1982 r.

Adam Golik

KALENDARIUM INTERNOWANEGO

13.12.81 r.

14.12.81 r.

15.12.81 r.

16.12.81 r.
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Czwartek. W nocy podobnie jak poprzedniej nowe trans-
porty. O godz. 11.00 przeprowadzka do celi nr 21 oddzia³
II. Mieszaj¹. Ze spaceru zabrano Strzeleckiego, za niepo-
s³uszeñstwo.
W nocy nowe transporty. Wypiska, ³a�nia. W celi nowy –
A. Bartuszek z Olsztyna. Chory na nadci�nienie, ale pogod-
nie usposobiony.
Sobota. Nic siê nie dzieje. Brak kontaktów gorszy od prze-
prowadzek. Komunikaty radiowe s¹ przygnêbiaj¹ce. Szcze-
gólnie te z kopalni.
Betoniarka poda³a, ¿e w dniach 23–28 bm. zwolniono 50
wiê�niów. O internowanych ani s³owa. Rozumiemy perfi-
diê informacji.
Wzywaj¹ na rozmowy. Smutny pan ze szram¹ udaje zatro-
skanego. Daj¹ do podpisu nastêpuj¹ce o�wiadczenie: �Ja
ni¿ej podpisany nie bêdê dzia³a³ na szkodê PRL ani obo-
wi¹zuj¹cemu w niej porz¹dkowi prawnemu�. Pan siê tro-
chê zdenerwowa³ gdy dopisa³em, ¿e w przesz³o�ci nigdy
tego nie robi³em.
Wtorek, godz. 16.00. Wydano decyzje o internowaniu. Po-
kwitowa³em z zaznaczeniem, ¿e pokwitowanie traktujê jako
skargê na MSW.
Fryzjer. Spacer. Mo¿liwo�æ kontaktu. internowanych przy-
bywa.
Wigilia. Brak op³atka. Smutno. Brak informacji o rodzinach.
Jak to znosz¹? Pierwsze zwolnienia. Z Elbl¹ga wysz³o 8
osób, m.in.: Szkop, Nowak, Wêcek, Krygier. Kto nastêpny?
Pierwszy Dzieñ �wi¹t. Od dzisiaj obowi¹zuje wystawianie
�kostki� i meldowanie. Brak nastroju do �wiêtowania. �Kost-
ka� w rygorze wiêziennym to odpowiednio z³o¿one ubra-
nie, wystawione na taborecie wieczorem na korytarz.
Drugi Dzieñ �wi¹t. Od dzisiaj nie meldujemy i nie wysta-
wiamy kostki. Pierwsze widzenia i paczki. Na zewn¹trz at-
mosfera niepewno�ci, ale nie rezygnacji. Trochê l¿ej na du-
szy.
Niedziela. Cele pozamykane, chocia¿ chodz¹ s³uchy, ¿e nie
wszyscy maj¹ jednakowy rygor. W innych celach trwaj¹
przeprowadzki.

17.12.81 r.

18.12.81 r.

19.12.81 r.

20.12.81 r.

21.12.81 r.

22.12.81 r.

23.12.81 r.

24.12.81 r.

25.12.81 r.

26.12.81 r.

27.12.81 r.
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Po raz pierwszy skorzystali�my ze �wietlicy. 1/3 oddzia³u.
Jak powa¿ni ludzie mog¹ zachowywaæ siê tak niepowa¿-
nie? Co bêdzie, je�li potrwa to d³u¿ej?
Dzi� wszystko spó�nione. Spacer po obiedzie. K¹piel po
18.00. Wzywaj¹ na jakie� przes³uchania. Mnie nie bior¹.
Pierwsze widzenie. W domu lepiej ni¿ siê spodziewa³em.
Wiadomo�æ ode mnie dotar³a. Pierwsza paczka. Wychodzi
Stefan K. z Elbl¹ga. Tak naprawdê nie wiem, dlaczego go
zamknêli. B. Szybalskiego i T. Chmielewskiego – �cz³on-
ków krajówki� z Elbl¹ga zwinêli w Gdañsku. Siedz¹ w Strze-
bielinku.
Czwartek. Nic siê nie dzieje. O pó³nocy od�piewali�my
hymn. Zrobi³o siê trochê ra�niej, gdy s³ysza³o siê pozosta³e
cele.
Nowy Rok. Jeste�my lepiej zorganizowani i by³y ju¿ pacz-
ki. Uroczy�ciej ni¿ w Bo¿e Narodzenie. Wszyscy zadaj¹
pytanie – co nam ten rok przyniesie?
Sobota. Darek B. mia³ drugie widzenie. W poniedzia³ek maj¹
byæ kolejne zwolnienia. Rodziny trzymaj¹ siê dzielnie.

Materia³y zosta³y skonfiskowane w trakcie �kipiszów�.
Ze spraw istotnych w tym okresie wypada wspomnieæ o
wyk³adach Tadeusza Syryjczyka oraz Antoniego Maciere-
wicza, jak równie¿ o uruchomieniu przez Alka R. radia in-
ternowanych.
Niedziela. ZK I³awa c.d. Rewiduj¹ ksiêdza Gelerta. W Bo¿e
Cia³o Msza �w. o godz. 9.00. Klawisze jacy� niespokojni.
Chodz¹ z psami.
Klawisz zabiera m³otek i �rubokrêt. Alka R. ³api¹ w drodze
na dach. Niemi³osiernie �mierdzi, szczególnie na dy¿urce.
Kwas mlekowy?
Kipisz. Tak dok³adnego jeszcze nie by³o. W naszej celi pra-
wie godzinê, ale bezskutecznie. Jedynie zabrali Darka czapkê
i lampkê oraz porwali plakat z Wa³ês¹. Dra¿ni niektórych
napis �Solidarno�æ�, jednak nie wszystkich, gdy¿ w czê�ci
cel plakaty pozosta³y. Zale¿y to widocznie od tego kto by³
na kipiszu. Wysz³o trzech z Ostro³êki: Pilchowski, Chyliñ-
ski i Staniszewski.

28.12.81 r.

29.12.81 r.

30.08.81 r.

31.12.81 r.

01.01.82 r.

02.01.82 r.

03.01. –
06.06.82r.

06.06.82 r.

07.06.82 r.

08.06.82 r.
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Wypiska. Wszêdzie pe³no klawiszy z psami jak w pierw-
szych dniach wojny. Zbli¿a siê pó³rocznica. Czego oni siê
boj¹? K. Sz. zabra³o pogotowie. Na³yka³ siê prochów.
Czwartek – Bo¿e Cia³o. Mszê �w. celebrowa³ biskup sufra-
gan J. Wojtkowski. Uroczyste dekoracje. O³tarz nakryty p³ót-
nem z napisem �Solidarno�æ�. Na lewo od o³tarza na bia-
³ym p³ótnie krzy¿ i strofa z J. S³owackiego:

Z pokor¹ teraz padam na kolana
Obym wsta³ silnym Boga robotnikiem
Gdy wstanê mój g³os bêdzie g³osem Pana
Mój krzyk – Ojczyzny ca³ej bêdzie krzykiem.

Po mszy w wiêkszo�ci cel wywieszono o³tarzyki. Zosta³y
zerwane od �rodka przez �atandê�. Popsu³y siê zamki w ce-
lach. W odwecie zrobiono kipisz polegaj¹cy na demolowa-
niu cel.
Kipisz wybiórczy – prewencyjny. Paczki sanitarne z Au-
strii. Ostre pogotowie w�ród klawiszy trwa.
Sobota. Utrudnienia w widzeniach. Dok³adne rewizje. Pod
murami ZK wzmocnione patrole MO i SB. Mia³em 15 min.
widzenia.
Niedziela. Pó³ roku wojny. O pó³nocy wszystkie cele �pie-
waj¹ hymn i �Bo¿e co� Polskê�. Wyszli na wolno�æ z �do-
staw� majowych: Robert Buczuto i Mariusz Kulis. Pól roku
wojny internowani uczcili ¿a³ob¹. Przez ca³y dzieñ trwa³a
absolutna cisza. Nikt nie odzywa³ siê ani nie opuszcza³ celi
(z wyj¹tkiem mszy �w.). Wystawiono naczynia na korytarz,
wy³¹czono radio, nie ogl¹dano telewizji. Na kratach wy-
wieszono kiry i flagi, które zosta³y zerwane. Klawisze w
liczbie kilkudziesiêciu ca³y tydzieñ na nogach i z psami.
Przygotowane motopompy. A tymczasem spokój. Tego siê
nie spodziewali. Wyra�na konsternacja.
Paczki ¿ywno�ciowe z Episkopatu. Odpoczywamy po wczo-
rajszym prote�cie, który by³ bardziej wyczerpuj¹cy ni¿ siê
spodziewa³em.
Wtorek. Przeprowadzka 25 osób do Zak³adu Karnego Kwi-
dzyn: D. Brzozowski, A. Golik, H. Runiewicz, S. Koz³ow-
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ski, K. Lachowicz, S. Zachara, L. Wi�niewski, Z Zaj¹c, J.
Murowiecki, T. Witkowski, Z. Tyszko, A. Czy¿ewski,  M.
Górski, M. Wêglewicz, K. Lorenz, S. Adamczyk, J. Cegie³-
ka, M. Duszak, M. Lubomirski, K. Szeszel, W. Szadkow-
ski, S. Romañdki, J. Domañski, Z. Zió³kowski,  Koszytkow-
ski Cele o�mioosobowe. Teren du¿y. Ogólne wra¿enie - ³a-
godniej. Ca³y dzieñ bez posi³ku. Tylko po jednym kocu. W
nocy zimno.
W celi mieszka nas o�miu: M. Wêglewicz, Z. Zió³kowski,
T. Witkowski, D. Brzozowski, M. Górski, A. Golik, J. Ce-
gie³ka i A. Czy¿ewski. Dostali�my po drugim kocu. Cele
otwarte, ale pawilony oddzielone zamkniêtymi kratami. W
I pawilonie 58 osób z o�rodków w Suwa³kach, W³odawie i
Krasnymstawie. ZK w Kwidzynie jako o�rodek dla inter-
nowanych funkcjonuje od 05.04.1982 roku. S¹ cztery pa-
wilony. My zasiedlamy drugi. W czwartym kryminali�ci,
ok. 400 osób, trzeci wolny. Obiad bardzo dobry. W I³awie
nigdy takiego nie by³o. Spodziewane s¹ nastêpne transpor-
ty internowanych.
Jest Mundial. Telewizjê ogl¹damy do koñca programu. Nie-
którzy telewizory maj¹ w celach. Z celi wyprowadzi³ siê T.
Witkowski. Jest nas siedmiu. Do chwili obecnej nie by³o
kipiszu. Przed odjazdem z I³awy by³y dwa szczegó³owe. W.
Szadkowski mia³ widzenie z SB. Obiecuj¹ wypuszczenie?
Wczoraj pisali�my telegramy do domów. Ciekawe, czy i kie-
dy dotr¹?
Czas biegnie szybciej. Codziennie k¹piel o 14.00 i o 19.00.
Mundial. Zagospodarowywanie siê. Wiêcej powietrza, prze-
strzeni, mniej kurzu i klawiszy. Nie rzucaj¹ siê w oczy. To
samo na apelu. Wieczorny apel nawet o pó³nocy.
Sobota. Widzenie. Bardziej swobodne ni¿ w I³awie. Widocz-
nie informacja o przeprowadzce dotar³a. Rano przywiezio-
no cztery osoby z Pisza. Aresztowani 13.06 za spacery w
czasie Dziennika TV. Siedzieli �na do³ku� w Suwa³kach.
Nale¿y wnioskowaæ, ¿e instytucja internowania jeszcze po-
trwa.
Msza �wiêta. Ksi¹dz z Siedlec. Bardzo bezpo�redni. Mundial.
O godz. 9.00 22 internowanych wyjecha³o do ZK w Sztu-
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mie na prze�wietlenia. W po³owie drogi w Straszewie po-
psu³ siê autobus. Internowani poszli do lasu. Po chwili przy-
jecha³ dowódca ochrony kpt. �wi¹tkowski, a pó�niej ko-
mendant mjr Miko³ajczyk. Internowani odmówili powrotu
wiê�niarkami. Oko³o 13.00 wrócili cywilnymi �rodkami
transportu.
Przed 14.00 kolejny transport z I³awy – 28 osób: Z. Trafal-
ski, K. Rochowicz, J. To³³oczko, K. Nowaczyk, J. Samso-
nowicz , P. Mierzewski,  Z. Kwoka, P. Adamowicz ,  K.
Paw³owski,  M. Piekarski, A. Zaj¹c, T. Bednarczyk, M. Kul-
czyñski, W. Ro¿niecki, A. Kalinowski, M. Truszczyñski,
K. Wilejko,  J. Wilejko, S. Tadeusiak B. Romanowski, R.
Molenda, P. Piech, J. Szmit, K. Maciejewski, M. Moæko, B.
Go³¹b, A. Pisarski, J. Woroñ.
Do naszej celi nr 24 doszed³ B. Go³¹b. Jest nas o�miu.
Wtorek. Wyszli na wolno�æ: M. Wêglewicz z Ciechanowa i
W. Szatkowski z Elbl¹ga. Wyrówna³y siê nieco si³y. W pa-
wilonie pierwszym jest 58 osób, a w naszym, drugim – 51.
W sumie 109 internowanych.
�Uszatek� z Elbl¹ga. Indywidualne rozmowy sonda¿owe.
Nie idê. Podobnie S. Romañski, L. Koszytkowski i Mirek
Duszak.
Kolejny transport 27 internowanych z I³awy: W. Ciesielski
L. Grucela, A. Bober, E. £ukomski, W. Nieczyporowicz,
W. Brycki, P. Kajko, J. Ba³uch, P. B¹czyk, M. Grzywacz,
W. Nydzyñski, M. Ejchler, B. Baranowski, W. Pagacz, S.
Kwiatkowski, M. Domañski, L. Brzoza, Z. Zbucki, P. Fi-
giel, M. Kulon. A. Bober, S. Górny, L. Damps, R. Dêbiec,
Z. Bach, E. Gi¿yñski, W. Górecki.
Aktualny stan internowanych w ZK Kwidzyn wynosi 136
osób. W ZK I³awa pozosta³o prawdopodobnie 45 osób.
Spodziewany kolejny transport 28 internowanych z I³awy.
Pozostali wywiezieni zostan¹ prawdopodobnie w Bieszcza-
dy, to cz³onkowie KK i doradcy KK. Je�li to prawda, to
I³awa jako internat przestanie istnieæ.
Spodziewany transport nie dotar³, a w soboty nie wo¿¹. Po-
zostaje czekaæ. Od rana konflikt z komendantem.
E. £ukomski i A. Bober z Olsztyna odmawiaj¹ wyjazdu do
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KW z powodu braku decyzji na pi�mie. Nastêpne starcie o
spacery. Komendant chce wypuszczaæ po 30 osób, a II pa-
wilon chce i�æ na spacer w ca³o�ci. Na rozmowy udaj¹ siê:
Tyszko, Romañski, Go³¹b, Czy¿ewski. Komendant ustêpu-
je. Wypiska. Kantyna zaopatrzona lepiej ni¿ w I³awie.
Sobota. Widzenia trwaj¹ do 19.00. Ja otrzymujê o 14.00.
Siostra z Gdañska. Z domu przywo¿¹ zbyt du¿o. Mo¿na stra-
ciæ poczucie rzeczywisto�ci.
Z wczorajszych widzeñ dociera wiadomo�æ jakoby w I³a-
wie pozosta³o tylko 25 osób. Ponadto wiadomo, ¿e ze szpi-
tala wróci³ J. Wiêckowski, a wyszed³ T. Kosek, oraz ¿e z
urlopu wróci³ S. Jurczak, a poszed³ W. Sikora. SB puszcza
informacjê, ¿e od 03.07. Kwidzyn równie¿ bêdzie likwido-
wany. Ci, którzy nie wyjd¹ trafi¹ do Uherc. Po¿yjemy, zo-
baczymy. Msza �w. o godz. 15.00.
Poniedzia³ek. Dotar³ ostatni transport 26 internowanych z
I³awy: R. Ku³akowski, L. Nowacki, Z. Kaczorek, A. P³on-
ka, J. Wiêckowski, W. Ka³udziñski, W. ̄ ó³ciñski, W. Mosz-
czyñski, W. Wierzbowski, J.Kunda, P. Kisielewski, S. Mar-
tynajtis, J. Or³owski, M. Krzykowski J. Jab³oñski, J. �li-
wiñski, Z. Surowiec, W. Kisieliñski, T. Kosek, K. Milcza-
rek, T. Miku³an, W. Kozio³, L. Bechowski, R. P¹kczyñski,
T. Kis³y, L. Szaw³owski.
Stan internowanych na dzieñ 28.06 w ZK Kwidzyn wynosi
162 osoby. Przyby³y transport rozlokowano w pawilonach
nr I i II. Do naszej celi doszed³ Z. Kaczorek. Wstawili�my
mu ³ó¿ko na trzecie piêtro. Jest nas w celi dziewiêciu. B.Go-
³¹b od przyjazdu nie mo¿e doczekaæ siê na skierowanie do
szpitala.
Na wolno�æ wyszli M. Woronko i A. Sobolewski, obaj z
Suwa³k. Informacje przekazane przez odwiedzaj¹cych w so-
botê tylko w czê�ci by³y prawdziwe. W dniu 25.06. (pi¹tek)
wywieziono z I³awy do ZK Kielce Piaski 17 internowanych
z przeznaczeniem do Uherc.
Wywieziono nastêpuj¹ce osoby: T. Chmielewski, B. Szy-
balski, S. Jurczak, B. Mikus, A. Macierewicz, T. Syryjczyk,
P. Szczud³owski, A. Paw³owski, J. Lubieniecki, S. �nie¿ko,
A. Chojnowski, J. Boroñ, T. Kotowicz, M. Krówka. H.
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Ossowski-Mechliñski, R. Walenczewski, A. Rusiecki.
Tym samym w poniedzia³ek 28.06 przesta³ istnieæ o�rodek
w I³awie. Na urlopie przebywa W. Sikora (przewodnicz¹cy
RR Ma³opolska). W niedzielê w I³awie internowani odmó-
wili udzia³u w Mszy �w., gdy¿ nie wpuszczono ks. Gelerta
podsy³aj¹c w zamian m³odego, którego nikt nie zna³. Po-
wiadomiono ks. biskupa J. Ob³¹ka. Stan internowanych 160
osób.
Z urlopu na wolno�æ wypuszczono J. Galerê. W ewidencji
ZK Kwidzyn nie figurowa³. Kipisz. Atanda. W celi nr 23
dosz³o do szamotaniny.

Materia³y skonfiskowane.
Urlopy i przepustki (dane niepe³ne): do 06.08: J. Woroñ, B.
Go³¹b, M. Górski, K. Lachowski, W. Nydzyñski, do 21.08:
W. Moszczyñski, R. Ku³akowski, Z. Surowiec, J. Jab³oñski
(trzeci raz), W. Kisieliñski, L. Lechowski (na w³asny �lub z
w³asn¹ by³¹ ¿on¹.), W. Kozio³, T. Kis³y, J. Kunda, W. Bryc-
ki, W. Nieczyporowicz, J. Ró¿ycki, K. Banasiak, G.P.Ma-
ria, M. Sereda, P. Kurzepa, J.So³tys, W. Jaruzel, A. G¹sieni-
ca, J. Kudyk, W. Jankowski, J. Cegie³ka, A. Bere�niewicz,
W. Nieboraczek.
Wyszed³ Tadeusz Kosek. Z przepustki zwolniono So³tysa z
Zamo�cia. Stan internowanych: 61 osób.
Godz. 16.30. Transport 22 internowanych z ZK Gêbarze-
wo: W. Przyby³ko, A. Busse, J. Pog³odziñski, Z. Szudro-
wicz, J. Jerz, W. Cie�lukowski, A. Judek, A.Pohl, R. Szym-
czak, S. ¯yglicki, J. Jankowiak, E. Chró�ciñski, J.Gaj, B.
Olejnik, J. Wardalski, J. Gruszkowski, A. Priebe, F. Lan-
gner, M. Dening, H. Piwowarczyk, A. Piesiak, M. Hoczkur.
Wyszed³ J.Ba³uch – urlop 1 miesi¹c. O�rodek w Gêbarze-
wie zlikwidowany. Pozosta³o o�miu chorych. Stan interno-
wanych: 82 osoby.
Wyszed³ K.Grusznis, wróci³ W.Nieboraczek, cz³onek ZR.
Godzina 17.00 transport 31 internowanych z ZK £owicz:
S. Nowicki, A. Tomaszewicz, J. Kacperski, M. Chwalew-
ski, R. Jarmuszkiewicz, J. Hetman, K. Wo�niak, G. Rochaus,
J. Fatyga, K. Matysiak, J. Michauk, W. Walczak, J. Broni-
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kowski. W. Dyniak, M. Czekalski, A. Anio³czyk, K. Tata-
rowski, M. Mazurek, M. Michalik, P. Bikont, S. Szymoñ-
ski, J. Rodziewicz, H. Maciejewski, T. Filipczak, I. Prêdki,
S. Kna�, J. Markiewicz, A. Michalak, P. Spodenkiewicz, R.
Przybysz, A. Wiêckowski.
Godz. 0.50 transport 19 internowanych z ZK Lublin: A.
Kutkowski, E. J. Warda, W. Ruchlicki, J. Bazyd³o, B. Ko-
walski, J. Toporowski, A. B¹czkowski, S. Musiej, J. £ody-
ga, J. Olewiñski, W. Stasiak, A. Prokopiak W. Zawadzki, Z.
Karwowski, M. Smyk, S. R. Albiniak, J. Malinowski, A.
Teterycz, J. Mazurek.
Godzina 17.00. Transport 16 internowanych z ZK Mielê-
cin: K. Buszko, J. Augusiak, A. Poca³owski, A. Cieluch K.
Lubieniecki, J. Chmielewski, M. Nowicki, W. Wi�cicki, J.
W³odarzewski, S. Piotrowski, J. Chmielewski, R. Stacho-
wiak, Z. Okoñski, W. Wysocki, K. £ykowski, Z. Pietrzyk.
Wróci³ z ok. 2-miesiêcznej przepustki Andrzej Bere�nie-
wicz (szpital). Stan internowanych: 149 osób.
Czwartek. Wyszli na przepustkê: J. Bronikowski – do 18
bm. i Z. Borowy – na tydzieñ. Wrócili z przepustek: M.Gór-
ski i K.Lachowicz. Stan internowanych bez zmian: 149 osób.
Pi¹tek. Wróci³ J. Woroñ. Stan: 150 osób.
Sobota. Wyszed³ (podobno uciek³) M. Andrzejewski. Kla-
wisze zorientowali siê na apelu. Jego koledzy twierdz¹, ¿e
wcale nie zamierza³ uciekaæ. Odprowadzi³ odwiedzaj¹cych,
a klawisze nie wpu�cili go z powrotem, gdy¿ z powodu ba-
³aganu przekroczy³ g³ówn¹ dy¿urkê. Stan: 149.
Niedziela. Po ucieczce Mirka k³opoty z widzeniami, ale prze-
zwyciê¿one. Komendant da³ siê przekonaæ, ¿e rodziny nie
s¹ temu winne.
Wyszed³ J.Hetman, wróci³ K.Grusznis.
Wyszli: K. Szeszel i L. Wi�niewski – na wolno�æ, H. K¹kol
– na przepustkê, M. Górski – do szpitala (lekarz!). Stan in-
ternowanych: 145 osób. Przygotowania do obchodów 13
pó³rocznicy.
Wyszed³ J. Mazurek, wróci³ A. Sobolewski.
Wrócili: B. Ciszak, J. Zydorek, K. Stasiewski. Stan: 148
osób.
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Internowany po raz pierwszy A. Chachu³a, pracownik Za-
rz¹du Regionu. Wyszed³ J. Augusiak.
Uroczyste obchody kolejnej miesiêcznicy internowania i
trwania wojny. Klawisze sprawiaj¹ wra¿enie jakby nas uni-
kali. Jest to o tyle nienaturalne, ¿e dzisiaj mieliby rzeczywi-
ste powody do interwencji. Nieoficjalna informacja o zmia-
nie na stanowisku komendanta ZK.

Sobota. Mia³y byæ widzenia, by³ pogrom internowanych.
Nowy komendant kpt. Juliusz Pob³ocki okaza³ siê bandyt¹.

13.08.82 r.

14.08.82 r.

Sk³ad internowanych w ZK Kwidzyn na dzieñ 13.08.1982 r.

Cz³onkowie NSZZ �Solidarno�æ�
Cz³onkowie NSZZRI �Solidarno�æ�
Studenci NZS
Uczniowie szkó³ �rednich
Kleryk Seminarium Duchownego
Przewodnicz¹cy Rady Pracowniczej
Pracownicy wydawnictw niezale¿nych
Cz³onkowie Komitetu Obrony
Wiê�niów za Przekonania
Cz³onkowie KPN
Cz³onkowie Klubów Wolno�æ,
Samorz¹dno�æ, Niezale¿no�æ
Byli cz³onkowie �Solidarno�ci�
Kryminali�ci
Razem

114 osób
4 osoby
13 osób
2 osoby
1 osoba
1 osoba
2 osoby
3 osoby

2 osoby

1 osoba
1 osoba
4 osoby
148 osób

Niedziela. Cele pozamykane. Atmosfera grozy. Brak Mszy
�w., widzeñ i jakichkolwiek kontaktów. Wczoraj bezpo�red-
nio po pacyfikacji pogotowie zabra³o W. Ka³udziñskiego,
A. Go³awskiego, A. Priebe i A. Tomaszewicza. Dzisiaj o
pó³nocy A. Bobera. Ponownie internowano K. Obsadnego
z Ostaszowa przewodnicz¹cego KZ FUM. Poprzednio w
Gêbarzewie. Na pro�bê o lekarza do celi nr 8 przyby³a atan-
da, pomimo, ¿e Radek Sarnicki jest w bardzo ciê¿kim sta-
nie. Stan internowanych: 144 osoby.
Cele pozamykane w dalszym ci¹gu. Zamierzamy z³o¿yæ ofi-
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Nieoczekiwana wizyta przedstawicieli Miêdzynarodowego
Czerwonego Krzy¿a. Cele otwarte, pawilony zamkniête.
Wyszli na wolno�æ: Andrzej P³onka, Mieczys³aw Urzykow-
ski, Zbigniew Bach, Stanis³aw Martynajtis. Wszyscy czte-
rej to internowani wiê�niowie kryminalni. Raczej niewy-
godni w takiej sytuacji.
Po interwencji MCK zabrano do szpitala Ryszarda Piekarta
i Zygmunta Go³awskiego - obaj z Siedlec. Liczba ofiar po-
bicia przebywaj¹cych w szpitalu wzrasta do siedmiu.
Stan: 136 osób.
W nocy po 24.00 znów musimy skandowaæ: lekarza, leka-
rza... Zabieraj¹ do szpitala Radka Sarnickiego i Witolda
Cie�likowskiego. Liczba ofiar w stanie bardzo ciê¿kim prze-
bywaj¹cych w szpitalu wzrasta do dziewiêciu. Cztery inne
osoby wróci³y karetk¹, rzekomo z braku miejsc. S¹ to: A.
Kozaczyñski, W. Wasilewski, A. Bere�niewicz, R. Stacho-
wiak.
Wyszli na przepustkê: M.Nowicki, J. S³abiñski. Wrócili: J.
Augusiak, J. Mazurek.
Lekarz MCK osobi�cie odwiedzi³ wszystkich pobitych. Ju-
tro MCK odwiedzi szpital. Z dat¹ dzisiejsz¹ sporz¹dzili�my
zbiorowe zawiadomienie o przestêpstwie skierowane do
Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kwidzynie. Stan in-
ternowanych: 134.
Czwartek. Mimo obecno�ci MCK do wczorajszej czwórki,
której nie przyjêto do szpitala �z braku miejsc�, dzisiaj do-
³¹czyli wypisani: A. Bober i A. Priebe. Klawisze w ten per-
fidny sposób staraj¹ siê �zmniejszyæ rozmiary pogromu�.
W dniu dzisiejszym wyszli: T. Miku³an i A. Sobolewski.

cjalny protest. Pawilony nr II i nr III zamierzaj¹ rozpocz¹æ
g³odówkê. Pawilon nr I jest jej przeciwny. Uwa¿amy, ¿e jeste-
�my wystarczaj¹co poszkodowani, a sprawa sta³a siê ju¿ g³o-
�na i nie wolno nam dodatkowo nara¿aæ w³asnego zdrowia.
Zdania s¹ podzielone, ale Pawilon nr I do strajku g³odowego
nie przystêpuje. Zamiast do szpitala trafiaj¹ na izolatkê Rado-
s³aw Sarnicki z Zamo�cia i Witold Cie�likowski z Pobiedzi-
ska. Na przepustkê wychodz¹: Piotr Bikont z £odzi i Jan W³o-
darzewski z Ko³a. Stan internowanych: 142 osoby.
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Podobno we wtorek nie wpuszczono biskupa Ob³¹ka – z
braku dowodu osobistego. Z powodu g³odówki pierwsze
omdlenia na pawilonie nr II.
W dniu dzisiejszym wpuszczeni zostali: Kuku³owicz z O.
�liwiñskim, którzy rozmawiali z K. Zadr¹giem oraz Si³a-
Nowicki i Wo�niak – rozmawiali z A. Go³awskim. Przy-
wieziono ze szpitala A. Go³awskiego, a z czwórki oczeku-
j¹cych doczekali siê: Kozaczyñski Adam i Stachowiak Ry-
szard. W dalszym ci¹gu czekaj¹: Wasilewski Wojciech i
Bere�niewicz Andrzej. Z przepustki wróci³ Andrzej G¹sie-
nica z Zamo�cia. Stan internowanych 134 osoby.
Sobota. Sprostowanie. Wczoraj do szpitala zabrano oprócz
A. Kozaczyñskiego – W. Wasilewskiego, a nie R. Stacho-
wiaka. Wyszli: A. O³awski – ok. godz. 3.00 do szpitala, A.
G¹sienica (wczoraj wróci³ z przepustki) i B. Baranowski -
na wolno�æ. Wrócili z przepustki: J.Hetman, J.Cegie³ka, T.
Ochtabiñski, J. Gapiñski, F. Romaszko, K. Brzeziñski, J.
Olszewski, S. Neuman, W. Jankowski. Ruch du¿y. Pawilo-
ny izolowane. Wykazy mog¹ byæ niekompletne. W pawilo-
nach II i III g³oduje oko³o 70 osób. Stan internowanych:
140 osób.
Niedziela. Msze �w. oddzielnie dla ka¿dego pawilonu. Ko-
lejna ofiara z wyra�nymi zaburzeniami psychicznymi: M.M.
z £odzi. Wyszed³ Z. Okoñski (do szpitala). Wrócili: Henryk
Gontarz i Kazimierz Pierzcha³a (poprzednio ZK Lublin).
Stan internowanych: 141 osób.
Wrócili: W. Ka³udziñski i A. Go³awski (ofiary pobicia przed-
wcze�nie wypisani ze szpitala; wypis podpisa³ chirurg J.
Cie�lik.); S. Wo�niak i A. Tomaszewicz ze szpitala oraz L.
Naworski, W. Brycki, R. Ku³akowski, T. Kis³y, W. Kisieliñ-
ski, W. Moszczyñski z przepustki. Wyszli: J. Cegie³ka (by³
2 dni po powrocie z przepustki), R. Stachowiak do szpitala
(czeka³ od 14.08.), J. W³odarzewski, J. L. Chmielewski i
W. Ruchlicki na przepustkê. Stan internowanych: 146 osób.
Wyszli: Z. Karwowski (do szpitala z podejrzeniem ¿ó³tacz-
ki), J. Rodziewicz (próbowa³ podpaliæ materac 14.08.; w
dalszym ci¹gu du¿o mówi siê na jego temat – prowokator?).
Wrócili: N. M. Myszkiewicz ze szpitala w £owiczu oraz z
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przepustki: S. Nastaj, S. Mazurek, Z. Surowiec, W. Gro-
miec, J. Bartyzel, T. Mys³ek, G. Abramowski, J. L. Chmie-
lewski (wychodzi³ wczoraj?). Stan internowanych:153 oso-
by.
Przed apelem porannym kipisz w celi nr 25. Znale�li radio.
Wyszed³ Mirek Michalik do szpitala we Fromborku. Kolej-
na ofiara pacyfikacji. Wrócili: A. Kozaczyñski i R. Piekart
przedwcze�nie wypisani oraz Z. Wi�niewski z przepustki.
Stan internowanych: 155 osób.
Wyszed³ T. Mazurek, wróci³ S. Wo³osz. W dalszym ci¹gu
g³oduje oko³o 40 osób. Brak z nimi kontaktu. Mog¹ byæ
ró¿nice w ewidencji internowanych z powodu trudno�ci w
kontaktowaniu siê.
Wróci³ z przepustki J. Jab³oñski. Stan: 156 osób. Wizyta
pu³kownika i kapitana z prokuratury wojskowej, która o
wydarzeniach dowiedzia³a siê rzekomo 25 bm. Skoro nie
rozpoczêto oficjalnego �ledztwa, zupe³nie niepotrzebnie
poszkodowani chodz¹ na rozmowy. Widocznie niczego siê
nie nauczyli.
Wyszli do szpitala: J. Krzysiak i A. Bere�niewicz (26.08).
Nie uchwycono przyj�cia, st¹d stan internowanych 155 osób.
Bez zmian.
Przyszli: B. Malon ze Szczytna – po raz pierwszy oraz Z.
Okoñski – ze szpitala. Stan: 157 osób.
Wrócili: J. Ba³uch z przepustki oraz A. Bere�niewicz ze szpi-
tala. Stan: 159 osób.
Ponownie internowani: Z. Ko³akowski, H. Wojnowski, K.
Kranc i A. Krysiak z Torunia.
Wizyta Taraszkiewicza, przedstawiciela Prokuratury Gene-
ralnej w ramach nadzoru nad postêpowaniem dowodowym
dotycz¹cym wydarzeñ z 14.08.82 r. Parodia. Nie przyj¹³ in-
dywidualnych o�wiadczeñ poszkodowanych. Uwa¿a, ¿e na-
le¿y je sk³adaæ za po�rednictwem administracji ZK, która
jest przecie¿ stron¹. Stan: 163 osoby.
Wyszed³ na przepustkê G. Abramowski. Stan: 162 osoby.
Wyszli: M. Myszkiewicz Niesio³owski, W. Graniec, J. Bar-
tyzel, T. Mys³ek – do szpitala w £owiczu, sk¹d przyszli
24.08.; G. Rachaus do szpitala w Warszawie. Przyszli: S.
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Bochenek z Kêtrzyna – internowany po raz pierwszy, K.
Jasiñski, M. Górski – ze szpitala (po³o¿y³ siê przed 14.08.),
W. Wasilewski – ze szpitala (ofiara 14.08, wypisany na roz-
kaz), Z. Go³awski i A. Cie�lukowski. Stan internowanych:
163 osoby.
Sobota. Widzenia po godzinie. Strasznie �lamazarnie. Do-
czeka³em siê po 16.00, a pod bram¹ jeszcze wiele rodzin.
Wyszed³ na przepustkê J. Bazyd³o. Stan internowanych: 162
osoby.
Niedziela. Widzenia jak wczoraj. A. Go³awski jedzie do szpi-
tala, lecz wraca po zabiegu. Brak miejsc. Msza �w. w 18
minut. Rekord.
Zabrali z o�rodka: Andrzeja i Zygmunta Go³awskich, A.
Bobera, W. Ka³udziñskiego, A. Kozaczyñskiego, M. Du-
szaka, W. Przyby³ko, S. ̄ yglickiego (wszyscy ciê¿ko pobi-
ci). Kr¹¿¹ ró¿ne wersje dotycz¹ce zabranych. Oficjalna –
wolno�æ. Nikt w to nie wierzy. Musimy poczekaæ. Wrócili
z przepustki J. S³abiñski i W. Wo³yñski (ze szpitala). Wy-
szed³ J. Chmielewski do szpitala. W pawilonie III g³oduj¹
22 dzieñ K. Buszko, i K. Lubieniecki. Stan internowanych:
154 osoby.
Wrócili ze szpitala R. Stachowiak i J. Krzywiak. Prokuratu-
ra Garnizonowa rozpoczê³a przes³uchiwanie �wiadków na
protokó³, na okoliczno�æ pobicia w dniu 14.08. br. Przes³u-
chiwano internowanych z £odzi. Podobno nie wiedz¹ co
siê sta³o z zabranymi wczoraj. Ciekawe? Stan: 156 osób.
Zabrani do szpitala we Fromborku na obserwacjê: S. Wo-
³osz, L. Judek Andrzej, L. Damps, H. Gontarz, W. Zawadz-
ki. Zjawi³ siê przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwo-
�ci, który rozpatruje skargi z³o¿one przez internowanych w
zwi¹zku z pobiciem 14 sierpnia. W sytuacji wywiezienia
najciê¿ej pobitych w nieznanym kierunku wizyta jest nie-
wiarygodna. Stan internowanych: 151 osób.
Wyszli do szpitala: R. Piekart, R. Jarmuszkiewicz, W. Wa-
silewski.Przywieziono profesora UAM w Poznaniu L. No-
waka. Stan: 149 osób.
Wyszed³ S. Nowacki na przepustkê. Wrócili J. Chmielew-
ski i K. Lubieniecki, obaj ze szpitala. Stan: 150.
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Sobota. Wyszed³ T. Witkowski, przyszed³ A. Góralski. Trwa
postêpowanie dowodowe?
Niedziela. Wizyta ksiê¿y z Siedlec. Pawilony zamkniête.
Wyszli K. Jasiñski do szpitala we Fromborku i K. Wo�niak
na przepustkê. Okoliczno�ciowy wyk³ad. Stan: 148 osób.
Wyszli M. Wojnowski na wolno�æ; E. £ukomski, A. Prie-
be, K. Stasiewski, M. Lubomirski do szpitala w Prabutach.
Wróci³ Matuszewski, poprzednio przebywa³ w Potulicach,
wypuszczony w styczniu. Stan: 144 osoby.
Wyszli do szpitala: A. Busse – z podejrzeniami zapalenia
opon mózgowych; W. Cie�lukowski – po pobiciu 14.08., S.
Neuman – z³ama³ sobie co� w ³a�ni. Oddali lampki, sznury,
grza³ki, maszynki do gotowania. Stan: 141 osób.
Wyszli: S. Nastaj i K. Obsadny do szpitala w Elbl¹gu, L.
Szaw³owski do szpitala w Prabutach, A. Michalak, W. Wi-
�cicki i J. Harasim na przepustkê, Z. Ko³akowski na wol-
no�æ, K. Buszko – ostatni g³oduj¹cy od 14.08. Wróci³ ze
szpitala L. Damps. Prawdopodobnie 28 bm. ma siê rozpo-
cz¹æ proces przeciwko najdotkliwiej pobitym, wywiezionym
06 bm. do Zak³adu Karnego w Elbl¹gu. Stan: 134 osoby.
Godz. 10.00 – 13.30 kipisz. Dok³adny, ale nieskuteczny.
Klawisze, ogólnie rzecz bior¹c, starali siê byæ grzeczni.
Sobota. Wyszli: Kranc, T. Ochabiñski, W. Moszczyñski, J.
Ba³uch, W. Kisieliñski. Nie dosta³em widzenia. Stan: 129
osób.
Niedziela. Ósemka zabrana 06. bm. jest traktowana bardzo
�le. To straszne, ale nie dopu�cili obroñców. 10. bm. nie
odnotowa³em wyj�cia: R. Stachowiaka na przepustkê, J.
Hetmana i K. Brzeziñskiego – na wolno�æ. Przyby³ W. Mi-
chalak, zatrzymany po raz pierwszy 30.08. Stan: 127.
Wyszli: B. Melon i J. Krzywiak, obaj na wolno�æ. Rozpo-
cz¹³ siê ruch �uszatków�. Wczoraj byli z Konina i Suwa³k,
dzi� z Lublina. Sugeruj¹, ¿e napisanie podania mo¿e skró-
ciæ czas internowania. Zapewne bêd¹ tacy, którzy skorzy-
staj¹. Ju¿ to przerabiali�my. Ci, którzy wyje¿d¿aj¹ – wy-
chodz¹. W rezultacie obóz podzieli³ siê na wyje¿d¿aj¹cych
i tych, którzy zostaj¹. Wczoraj po 22.00 wróci³ z przepustki
K. Wo�niak. Stan: 126 osób.
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Wyszed³ J. Toporowski na przepustkê. Rozpoczêli�my na-
ukê jêzyka francuskiego. Stan: 125 osób.
Na wolno�æ wyszed³ A. Bere�niewicz z Olecka. Stan: 124 osoby.
Przyszli: B. �liwa wypuszczony w lipcu z Gêbarzewa oraz
J. Przybylski wypuszczony 16 wrze�nia z Potulic.
Stan internowanych: 126 osób.
Sobota. Wyszli: K. Tatarowski, A. Wiêckowski,  Z. Okoñ-
ski. Wrócili: K. Buszko (przedwczoraj), W. Wasilewski
(wczoraj), K. Lorenz (z urlopu 2-mies.). Stan internowa-
nych: 126 osób.
Wyszed³ Z. Trafalski (do szpitala, za³atwi³ mu to Mirek G.,
nie tylko jemu!). Stan:125 osób.
Wyszli na przepustkê: H. Kozikowski, M. S³abiñski oraz
W. Nieboraczek. K. Zadr¹ga wywie�li karetk¹ do szpitala.
Nie wiadomo dok¹d. Spodziewane masowe zwolnienia w
pa�dzierniku. Stan: 121 osób.
Wróci³ W. Cie�likowski ze szpitala. Stan: 122 osoby.
Wyszli J. Siewierski na – przepustkê, J. Kozakiewicz – na
sprawê. Stan: 120 osób.
Czwartek. Wyszli: K. Graczyk - na wolno�æ oraz J. Jab³oñ-
ski, S. Kna�, H. Piwowarczyk - do szpitala. Stan internowa-
nych: 116 osób.
Wrócili: A. Busse - ze szpitala i M. Miszczak – z przepustki
w lipcu. Wyszli: J. £odyga, J. Malinowski, J. Gapiñski. A.
Paca³owski. Stan internowanych: 114 osób.
Dyskusje na temat wydarzeñ 14.08 trwaj¹. W zasadzie brak
nowych faktów oprócz tego, ¿e na spotkania z J. Pob³ockim
chodzi jedynie S. R.
Dyskusje dotycz¹ równie¿ kwestii wyjazdu i pozostania w
kraju. Pozostaj¹cym brakuje argumentów w polemice z wy-
je¿d¿aj¹cymi.
Wyszli: S. Piotrowski i W. Pagacz. Wróci³ Z. Trafalski ze
szpitala. Stan: 113 osób.
Wyszed³ B. Ciszak. Stan: 112 osób.
Wyszli: W. Wysocki i T. Wojtaszek. Wróci³ z przepustki Wi-
�cicki. ¯ona S. Kwiatkowskiego na kolegium w Kwidzynie
zap³aci³a 8000 z³, rzekomo za pokazanie ty³ka funkcjonariu-
szom MO dnia 14.08. (w trakcie pacyfikacji). Stan: 111 osób.
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Wyszed³ S. Musiej na wolno�æ. Stan: 110 osób.
Wyszed³ J. Olszewski. Wróci³ S. Mazur ze szpitala i W. Pa-
gacz z przepustki. Stan: 111 osób.
Sobota. Wyszed³ W. Pagacz. Nie wiadomo, po co wraca³.
Wiadomo, ¿e nastraszy³ ch³opaków w celi. Twierdzi³, ¿e re-
presje bêd¹ wiêksze. Ciekawe, kto i po co kaza³ mu to po-
wiedzieæ? Stan internowanych: 110 osób.
Strajki w Gdañsku. Wróci³ T. Witkowski. Stan: 111 osób.
Kipisz od godz. 9.00. W naszej celi pó³ godziny. �Zaszczy-
ci³ nas� J. Pob³ocki. W¹tpliwa przyjemno�æ. Stan bez zmian.
�roda. Wyszed³ W. Dyniak na przepustkê. Stan 110 osób.
14.10.82 r. Wyszed³ Matuszewski na wolno�æ. Wróci³ A.
Paca³owski. Stan bez zmian. Rozpoczêli ogrzewanie ZK.
Nawet ciep³o.
Wyszli na przepustkê oraz na wolno�æ: J. Augusiak, A. Pohl,
R. Szymczak, J. Gaj, R. P¹kczyñski, S. Mazur, J. Mazurek,
A. Baczkowski. Wróci³: S. Borucki. Stan: 103 osoby.
Sobota. Wyszli: A. Anio³czyk, R. Spalenkiewicz, J. Ka-
spersk, M. Smyk. Stan internowanych: 99 osób.
Niedziela. Nic siê nie dzieje. Czekamy.
Wrócili R. Stachowiak i S. Piotrowski. Po³¹czono pawilon
trzeci z pierwszym i drugim, likwiduj¹c go. Okazuje siê, ¿e
w ka¿dym pawilonie s¹ po 52 osoby. Razem 104. Z prowa-
dzonej ewidencji wynika 101 osób. Ró¿nica trzech osób
musia³a powstaæ po wydarzeniach 14 sierpnia, gdy byli�my
pozamykani, a zmiany by³y du¿e. Stan spróbujê skorygo-
waæ w wykazie internowanych na dzieñ 1 listopada.
Wróci³ J. Jab³oñski. Wyszli J. Jab³oñski, J. To³³oczko, E.
Warda, A. Kutkowski, W. Ruchlicki, J. Woroñ na wolno�æ
oraz J. W³odarzewski na przepustkê. Skorygowany stan in-
ternowanych: 98 osób.
Paczki z Kurii. Ksi¹dz z Olsztyna twierdzi, ¿e to ostatnie,
gdy¿ do 5 listopada wypuszczeni zostan¹ wszyscy. Niepo-
trzebnie mówi takie rzeczy. Nie wszyscy przygotowani s¹
na d³u¿ej. Wyszli A. Busse i W. Wo³yñski. Stan internowa-
nych: 96 osób.
Wyszed³ A. Paca³owski. Przyszed³ B. Ma³ecki. Dzisiaj przy-
wieziono z Olsztyna 10 osób nie zwi¹zanych z dzia³alno-
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�ci¹ opozycyjn¹, co do których zdania s¹ podzielone. Kr¹¿¹
ró¿ne wersje, miêdzy innymi, ¿e byæ mo¿e s¹ to kryminali-
�ci. Czê�æ uwa¿a, ¿e op³acili internowanie, aby wyjechaæ
za granicê jako represjonowani. Inni uwa¿aj¹, ¿e jest to obce
cia³o, na które nale¿y uwa¿aæ. Faktem jest, ¿e chodz¹ ra-
zem i wygl¹daj¹ jak dru¿yna rugby lub pluton szturmowy
ZOMO. Oto oni: M. Szafirstein, R. Brocki, A. Stankiewicz,
H. Waszkiewicz, S. Nosal, Z. Rytel, M. Hinz, K. Grabski, S.
Dojnik, J. Skubik. Stan internowanych: 106 osób.
Dzisiaj przywieziono doc. Antoniego Stawikowskiego. Stan:
107 osób.
Sobota. Wyszli: M. Mazurek i B. Ma³ecki. Widzenie ca³¹
godzinê. Rodzina trzyma siê dzielnie. SB opowiada g³upo-
ty na temat mego zachowania w ZK, ale takie opowiadania
trafiaj¹ tylko do tych, którzy chc¹ tego s³uchaæ. Stan: 105
osób.
Porz¹dkowa³em notatki.
Wyszed³ M. Miszczak. Stan: 104 osoby.
Wyszed³ W. Cie�lukowski. Wróci³ W. Zawadzki – ze szpitala.
Przybycie Antoniego Stawikowskiego korzystnie wp³ywa
na internowanych. Rozpoczêli�my naukê jêzyka angielskie-
go i niemieckiego.
Dzia³alno�æ Antoniego Stawikowskiego nie ogranicza siê
do nauki jêzyków. Najwiêksze wra¿enie zrobi³ wyk³ad z
astronomii.
Pi¹tek. Paczki sanitarne z MCK.
Wyszli: I. Prêdki, J. Mazurkiewicz, J. Olewiñski. Przyszed³
Cz. Dziadel. Stan: 102 osoby.
Niedziela. Atmosfera zniecierpliwienia. Miêdzy innymi dla-
tego, ¿e niektórzy uwierzyli w szybkie zakoñczenie inter-
nowania. Czê�æ z³o¿y³a deklaracje wyjazdu, a co z pozosta-
³ymi? £¹czny stan internowanych w ZK Kwidzyn na dzieñ
1 listopada wynosi 102 osoby. Dzisiaj zmian nie by³o. W
pa�dzierniku wysz³y 34 osoby, przyby³y 22 osoby. Ponadto
w szpitalu znajduje siê 10 osób, a 7 w areszcie.
Wyszed³ W. Ro¿niecki. Przybyli: T. Wojtaszek i W. Wysoc-
ki ze szpitala w Elbl¹gu oraz M. Janiszewski i R. Sadowski
z Torunia – internowany po raz pierwszy. Stan: 105 osób.
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Na spotkania z J. Pob³ockim w dalszym ci¹gu chodzi jedy-
nie St. R. Nie tylko ja tego nie rozumiem. O czym mo¿na
rozmawiaæ z bandyt¹? Podobnie zachowuj¹ siê rozmawiaj¹-
cy z �uszatkami�. Mam o nich wszystkich jednakowe zdanie.
Przybyli: J. Adamczyk z Torunia - po raz pierwszy, A. Kar-
czewski i S. Mosakowski - poprzednio Mielêcin. Stan in-
ternowanych: 108 osób. Internowani po raz pierwszy �wiad-
cz¹, ¿e jeszcze trochê to potrwa.
Paczki z Episkopatu. Wróci³ J. Augusiak ze szpitala. Stan:
109 osób.
Sobota. Wyszed³ J. Zydorek (przedwczoraj) do szpitala.
Wrócili J. W³odarzewski i Z. Okoñski, obaj z przepustki.
Stan: 110 osób.
Wyszed³ W. Wysocki. Stan internowanych: 109 osób.
Trwaj¹ wyk³ady. Docent A. Stawikowski uczy jêzyków nie-
mieckiego i angielskiego. Profesor L. Nowak - cykl wyk³a-
dów pod tytu³em: �Komunizm, fa³szywa teoria�. Zajêcia
prowadzone s¹ dla ka¿dego pawilonu oddzielnie.
Wyszli: R. Przybysz i W. Michaluk. Przybyli: M. Obucho-
wicz Marek i £ukowicz Miron.
Atmosfera gor¹ca. Nie wiem, dlaczego? Przyje¿d¿a MCK.
Dziêki temu nie ma kipiszu. Wraca J. Murowicki (wypusz-
czony z ZK Kwidzyn w lipcu). Wiêkszo�æ ma ciê¿kie sny.
Stan:110 osób.
MCK wyjecha³. Rygor zaostrzony. Nie puszczaj¹ na II pa-
wilon. Stan bez zmian. �mieræ Bre¿niewa. W �Wiadomo-
�ciach� red. bodaj¿e Snarski p³acze, relacjonuj¹c pogrzeb
w TV. Widocznie wie, co traci. Klawisze powa¿ni, a¿ �miaæ
siê chce, skoro znamy przyczynê. Zapowied� wypuszcze-
nia L. Wa³êsy. Internowani ju¿ siê pakuj¹. My�lê, ¿e trochê
za wcze�nie.
Wychodz¹: R. Kowalczyk i W. Wi�cicki – na wolno�æ, W.
Wysocki – o 19.30 na przepustkê, T. Wojtaszak – rzekomo
po buty do Warszawy. Tadeusz Kis³y o godz. 19.00 otrzy-
ma³ widzenie z ¿on¹. Klawisz poda³ herbatê. Stan interno-
wanych: 106 osób.
Sobota. Minê³o 11 miesiêcy. Uroczysty apel. W tym czasie
mam widzenie. W domu jeszcze wytrzymuj¹. Internowany
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po raz pierwszy M. Telka z Pu³tuska – KZ Ursus. Wyszed³:
K. Grusznis i W. Wasilewski. W ten sposób Komenda Wo-
jewódzka w Suwa³kach nie ma ju¿ swojego przedstawicie-
la w Kwidzynie. Stan: 105 osób.
Oczekujemy na powrót Lecha W. Docieraj¹ sprzeczne in-
formacje.
Wyszli: K. Wo�niak, B. �liwa, Z. Kozicki, W. Maciejew-
ski, A. Teterycz. Stan internowanych: 100 osób.
By³ �uszatek� z Elbl¹ga. Tym razem poszed³em. Rozmawia-
³em o wszystkim i niczym 15 minut. L. Koszytkowski by³ lep-
szy: 1 minuta. Rekord pobi³ D. B. – 2.5 godziny. Na pozosta-
³ych zabrak³o czasu. Wyszed³ T. Daniszewski. Stan 99 osób.
Wyszli: R. Górski, A. Krysiak, M. Szafirsztejn, A. Skubik.
Stan internowanych: 95 osób.
Wróci³ J. Zydorek ze szpitala. Wyszli: S. Brucki i J. War-
dalski. Stan: 94 osoby.
Wyszed³ T. Kis³y do szpitala. Wyk³ad: �Techniki i metody
stosowane przez SB podczas przes³uchañ�. Student z £o-
dzi. Bardzo po¿yteczny wyk³ad, niestety dla wielu spó�nio-
ny. Stan: 93 osoby.
Sobota. Wyszed³ B. Olejnik. Stan: 92 osoby.
Wyszli: A. Chachu³a i Z. Pietrzyk. Stan: 90 osób.
Wyszed³ M. Czekalski. Jeden z rozs¹dniejszych w naszym
towarzystwie. Stan: 89 osób.
Wyszed³ J. Augusiak. Wczoraj paczki z Episkopatu. Dzi-
siaj by³em na prze�wietleniu w ZK Sztum. Zak³ad ponury,
robi przygnêbiaj¹ce wra¿enie. Stan: 88 osób.
Wyszli: T. Witkowski, A. Prokopiak, J. Murowicki (do szpi-
tala), R. Sadowski (do aresztu, student KUL).
Stan internowanych 84 osoby.
Wychodz¹: M. Mosakowski, K. Lubieniecki, J.Chmielew-
ski, K. £ykowski, J. Chmielewski, M. Janiszewski, M. De-
ring. Stan internowanych: 77 osób.
Sobota Widzenie otrzyma³em dopiero po 13.00, chocia¿ od-
wiedzaj¹cych jest coraz mniej. Nie pierwszy ju¿ raz widze-
nie otrzymujê jako ostatni.
Robi siê coraz lu�niej. Chocia¿ jest to niew¹tpliwa nobili-
tacja, nie chcia³bym wychodziæ jako ostatni.

14.11.82 r.

15.11.82 r.

16.11.82 r.

17.11.82 r.

18.11.82 r.

19.11.82 r.

20.11.82 r.
22.11.82 r.
23.11.82 r.

24.11.82 r.

25.11.82 r.

26.11.82 r.

27.11.82 r.

28.11.82 r.
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Stan bez zmian. Ju¿ trzeci dzieñ nikt nie wyszed³. Ro�nie
niepewno�æ. Czy¿by znów co� kombinowali?
Wrócili: J. Kubiak (24.07.–30.11. sanatorium) i M. Czekal-
ski (z przepustki). Wyszli: J. Zacharow, R. Wichorowski
(zrezygnowa³ z wyj�cia, gdy¿ zaoferowali mu tylko 2 dni
urlopu), M. Jagusiewicz, Z. Zaj¹c, Z. Okoñski, S. Piotrow-
ski. Stan internowanych: 74 osoby.
Wyszli: R. Wichorowski (przed³u¿ono przepustkê do 7 dni),
B. Kowalski, J. W³odarzewski, M. £ukowicz (wczoraj do
szpitala). Stan internowanych: 70 osób.
Wychodz¹: K. Lorenz Krzysztof i W. Stasiak. Stan: 68 osób.
Wychodz¹: K. Rochowicz, Z. Surowiec, Z. Szachowicz, T.
Wojtaszek, J. Przybylski, J. Adamczyk, T. Filipczak, J. Fa-
tyga, A. Tomaszewicz, J. Matysik, J. Pog³odziñski. Wiêk-
szo�æ spakowana, ale odbywaj¹ siê jeszcze wyk³ady. Anto-
ni Stawikowski pracuje ucz¹c angielskiego i astronomii, a
Leszek Nowak koñczy cykl wyk³adów z marksizmu. Stan
internowanych: 57 osób.
Sobota. Od rana awantura. Wypuszczaj¹ Poznañ, ale bez
prof. L. Nowaka. Koledzy odmawiaj¹ wyj�cia bez profeso-
ra. W rezultacie wygrywaj¹ i wychodz¹ razem. Wychodz¹:
L. Nowak, J. Jankowiak, E. Chró�ciñski, J. Zydorek, J. Ku-
biak, J. Gruszkowski, F. Langner. Uby³y dwa kolejne woje-
wództwa. Stan: 50 osób.
Niedziela. Po Mszy �wiêtej robimy wspóln¹ po¿egnaln¹ ko-
lacjê razem z ksiê¿mi. Wychodzi ³adne wydanie (sitodruk)
wyk³adów prof. L. Nowaka.
Gryps od Kazia R. Kipisz na wyj�ciu s³aby. Wyszli: W. Wal-
czak, S. Szymañski, M. Czekalski. Po godzinie 14.00 wy-
chodzi R. Brocki, umar³a mu matka. Stan: 46 osób.
Paczki sanitarne z MCK. Wyszli: M. Hoczkur, S. Romañ-
ski, K. Lachowski, D. Brzozowski. Stan: 42 osoby.
Wyszli:A. Piesiak, J. Dudojæ, M. Obuchowicz, K. Buszko,
A. Cieluch, R. Stachowiak, F. Romaszko, M. Hinz. Wie-
czorem wróci³ T. Kis³y. Stan internowanych: 35 osób.
Czwartek. �Uszatki� z Elbl¹ga. Nikt z nimi nie rozmawia.
Wychodz¹: S. Wo�niak, Z. Trafalski, S. Kwiatkowski, L.
Koszytkowski, M. Górski, A. Golik. W godzinach pó�niej-

30.11.82 r.

01.12.82 r.

02.12.82 r.
03.12.82 r.

04.12.82 r.

05.12.82 r.

06.12.82 r.

07.12.82 r.

08.12.82 r.

29.11.82 r.

09.12.82 r. Czwartek. �Uszatki� z Elbl¹ga. Nikt z nimi nie rozmawia.
Wychodz¹: S. Wo�niak, Z. Trafalski, S. Kwiatkowski, L.
Koszytkowski, M. Górski, A. Golik. W godzinach pó�niej-
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szych wyszli ponadto: L. Damps, M. Moæko, J. Szmit. Dzi� wychodzê i
ja. Wczoraj wyszed³ Andrzej Piesiak, który pomaga³ mi prowadziæ listê
obecno�ci internowanych. On w drugim pawilonie, ja w pierwszym.
Nastêpnie codziennie uzgadniali�my stany. W ZK Kwidzyn pozosta³o
26 osób. Rozstali�my siê �piewaj¹c "Pie�ñ po¿egnania". Pozostali za-
pewne nie posiedz¹ d³ugo. Niechc¹cy, obok Tadeusza Chmielewskiego
(przewodnicz¹cego ZR - ZK £upków), zosta³em jednym z najd³u¿ej in-
ternowanych z Elbl¹ga.

Po wyj�ciu z �internatu�, jako niew¹tpliwy wyraz sympatii otrzy-
mywa³em wiele kwiatów. Skojarzy³y mi siê one z ZK w I³awie, kiedy
otuchy dodawali nam mieszkañcy rzucaj¹c kwiaty na wiêzienne druty.
Klawisze codziennie je zabierali, ale akcja by³a wystarczaj¹co sym-
boliczna i niezapomniana. St¹d skojarzenia, które oddaj¹ stan emo-
cjonalny, a jednocze�nie stanowi¹ nieudoln¹ próbê rozrachunku z
okresem odosobnienia.

Kwiaty

Kiedy ju¿ prawie
Straci³em nadziejê
Wyjêty spod prawa od roku
Napiêtnowany kryminalista
Skazany bez wyroku
Poczu³em ich ciep³o
W ka¿dym p³atku ró¿y
Przesta³y byæ oficjalne
Nagle zacz¹³em rozumieæ frezje
Bzy, tulipany, konwalie.
Nie tak jak wtedy
Rozpiête na drutach
Rzucane noc¹, ukradkiem
Lecz dumne, wdziêczne, szlachetne
Nawet konwalie z bratkiem
Poczu³em ich ciep³o
P³ynê³o od ludzi

szych wyszli ponadto: L. Damps, M. Moæko, J. Szmit. Dzi�
wychodzê i ja. Wczoraj wyszed³ Andrzej Piesiak, który po-
maga³ mi prowadziæ listê obecno�ci internowanych. On w
drugim pawilonie, ja w pierwszym. Nastêpnie codziennie
uzgadniali�my stany. W ZK Kwidzyn pozosta³o 26 osób.
Rozstali�my siê �piewaj¹c �Pie�ñ po¿egnania�. Pozostali za-
pewne nie posiedz¹ d³ugo. Niechc¹cy, obok Tadeusza
Chmielewskiego (przewodnicz¹cego ZR – ZK £upków), zo-
sta³em jednym z najd³u¿ej internowanych z Elbl¹ga.
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Pachn¹ce i kolorowe
I rozmawia³em z nimi do rana
Wieczorem przynosi³ kto� nowe
A one wiernie czeka³y
Z têsknoty kwit³y inaczej
Jakby wierzy³y, ¿e wrócê
Jakby s³ysza³y, ¿e p³aczê
Poczu³em ich ciep³o
Jak kawa³ek duszy
Nie wiem czy zas³u¿y³em
Przyszli – zabrali
Zamknêli – trzymali
A wypu�cili – wróci³em.

Uwagi koñcowe:
Listy internowanych pomagali mi prowadziæ: w pawilonie drugim
Andrzej Piesiak, przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu z Jeleniej Góry,
a w pawilonie trzecim S³awek Musiej z Siedlec.
U¿ywane w tek�cie skróty: atanda – oddzia³y szturmowe (wiêzienne
ZOMO), klawisz – funkcjonariusz stra¿y wiêziennej, kipisz – prze-
szukanie celi (czêsto przez atanda), uszatek – esbek; lipo, lipko –
wziernik w drzwiach.
Materia³ przepisa³em z posiadanych grypsów. Ze wzglêdu na czêste
kipisze, notatki by³y skrótowe i nie mog³y obejmowaæ wielu istot-
nych wydarzeñ. Czê�æ materia³u zaginê³a. Po wyj�ciu z internatu
kipisze i konfiskaty nie skoñczy³y siê przecie¿.
Ewentualne nie�cis³o�ci powsta³y w okresie obostrzonego rygoru po
wydarzeniach 14 sierpnia 1982 roku. Dowiedzia³em siê o Januszu
Olewiñskim z Siedlec, którego obra¿enia okaza³y siê powa¿niejsze
w skutkach, a nie znalaz³o to odzwierciedlenia w moich zapiskach.
Od 13.12.81 r. do 09.12.82 r. nie by³em na zwolnieniach, przepust-
kach ani urlopach. Pisa³em. Powy¿sze kalendarium jest najwiêk-
szym zachowanym materia³em z tego okresu, chocia¿ nie jedynym.
Wiele w¹tpliwo�ci pozosta³o do dnia dzisiejszego, na przyk³ad co do
brzmienia nazwisk.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Uwagi koñcowe:
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CZÊ�Æ III





Bogus³aw Kazimierz Go³¹b

CZAS POGARDY

Akt I

O�rodek internowania w Zak³adzie Karnym Kwidzyn by³ faktycznie
i bezdyskusyjnie instytucj¹ represyjn¹. Obowi¹zywa³ regulamin i wa-
runki identyczne jak w wypadku wiê�niów kryminalnych, z t¹ ró¿nic¹,
¿e kryminalni odnosili siê do internowanych i skazanych z uznaniem i
szacunkiem, jakim cieszyli siê w wiêzieniach PRL tzw. polityczni.

Natomiast ca³a kadra wiêzienna, pocz¹wszy od ministra spraw we-
wnêtrznych prof. Sylwestra Zawadzkiego (powinno siê odebraæ mu ty-
tu³ profesora, gdy¿ swoj¹ postaw¹ splami³ godno�æ profesora), a skoñ-
czywszy na najni¿szym stopniem funkcjonariuszu s³u¿b wiêziennych,
wprost chorobliwie nie znosili internowanych oraz skazanych z �dekre-
tu stanu wojennego�. Oczywi�cie, by³y nieliczne przyk³ady okazywania
sympatii i pomocy �wiê�niom Jaruzelskiego�, jednak¿e w morzu niego-
dziwo�ci i chamstwa by³y to sytuacje wyj¹tkowe. Pomimo ¿e interno-
wani w Kwidzynie wywalczyli sobie wiele z³agodzeñ regulaminu, jed-
nak¿e wci¹¿ byli lud�mi faktycznie wiêzionymi. Wiêzionymi bezpraw-
nie i bezterminowo, jako ¿e nikt nie mia³ rozeznania, jak d³ugo ten stan
bêdzie trwa³. Ma³o tego, czêstokroæ zwolnieni z internowania wkrótce
wracali ponownie do ZK Kwidzyn.

Nie znali dnia ani godziny�
By³ lipiec. Ze wzglêdu na znaczn¹ liczbê osób przyje¿d¿aj¹cych z

ca³ej Polski na odwiedziny do najbli¿szych – internowanych, uzgod-
niono z komendantem, ¿e widzenia bêd¹ odbywa³y siê na wolnym
powietrzu.

W niedzielê przed widzeniami wystawiano na zewn¹trz sto³y i tabo-
rety, aby w przyzwoitych, jak na wiêzienne, warunkach spotkaæ siê z

Akt I
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najbli¿szymi. Tym bardziej, ¿e rodziny ju¿ nie musia³y wówczas godzi-
nami wyczekiwaæ na swoj¹ kolejkê widzeñ, stoj¹c pod wiêzienn¹ bra-
m¹. Nigdy to nie by³o mi³e ani urzekaj¹ce, a zawsze przybiera³o formê
upokorzeñ.

Tak zorganizowane widzenia odby³y siê dwukrotnie.
W niedzielê 7 sierpnia, podczas widzeñ z rodzinami wyszed³ �na

wolno�æ� niepostrze¿enie Miros³aw Andrzejewski z Siedlec, jeden z in-
ternowanych. Nie by³o to trudne, gdy¿ internowani mieli zgodê na no-
szenie cywilnych ubrañ, a nie wiêziennych �garniturków�. Nie w tym
problem, ¿e wyszed³, ile ¿e nie umo¿liwiono mu powrotu do o�rodka,
co �wiadczy³o o braku uwagi ze strony stra¿ników.

Wieczorem, podczas raportu na apelu oczywi�cie liczba internowa-
nych nie zgadza³a siê. Po tym incydencie sytuacja w obozie pogorszy³a
siê. Wyczuwa³o siê du¿e napiêcie. Komendant wstrzyma³ widzenia na
³onie natury (czyli na spacerniku). Jednak¿e nic nie zapowiada³o trage-
dii. Jeszcze w sobotê, 13 sierpnia zwyczajowo wci¹gniêto flagê �SOLI-
DARNO�Æ� z kirem na maszt, czyli s³up o�wietleniowy. Nad rogami
baraku od strony spacernika wywieszono flagi bia³o-czerwone z krep¹.
Pomiêdzy barakiem a latarni¹ na ¿y³ce wywieszono transparent z kotwi-
c¹ i bia³o-czerwon¹ flagê. Na latarni miêdzy II i III pawilonem powie-
wa³a flaga bia³o-czerwona ze znakiem Polski Walcz¹cej. Od�piewano
przy tym hymn pañstwowy, �Bo¿e co� Polskê� oraz inne pie�ni patrio-
tyczne. S³u¿ba wiêzienna nie interweniowa³a.

Nastêpny dzieñ to niedziela. �wiêto i dzieñ odwiedzin. Pod wiêzien-
n¹ bram¹ k³êbi³ siê t³um licznie zebranych, oczekuj¹cych na widzenie.
Matki i ojcowie. ¯ony i dzieci. Rodziny. Najbli¿si.

Funkcjonariusze nie wpu�cili �na widzenie�. Oko³o godziny 10.00
internowani zaczêli protest. Wal¹c ³y¿kami w miski skandowali �wpu-
�ciæ rodziny�. Kto� podszed³ do siedz¹cych na ³awce dwóch klawiszy i
poprosi³ o rozmowê z komendantem. Po chwili wróci³ E. M³otkowski
(wychowawca) i wezwa³ trzech na rozmowy. Delegacja w sk³adzie:
Andrzej Bober, W³odzimierz Przyby³ko oraz Roman Jarmuszkiewicz
uda³a siê do komendanta o�rodka. Niestety, wkrótce delegacja wróci³a z
negatywnym stanowiskiem nowego komendanta kpt. Juliusza Pob³oc-
kiego z ZK Sztum. Ten postanowi³ �zrobiæ porz¹dek� i zacz¹³ od tak
istotnej, wrêcz osobistej sprawy dla internowanych, jak widzenia.

Na te widzenia rodziny oraz sami internowani oczekiwali od wielu
dni. Widzenia, na które najbli¿si musieli uzyskaæ od w³adz stanu wojen-
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nego specjalne przepustki. Widzenia, na które jechali niekiedy setki ki-
lometrów. Z dzieæmi i z paczkami. Jechali z nadziej¹ na spotkanie.

Po pó³ godzinie wys³ani prosz¹ o jeszcze 10 minut. Po nastêpnych 30
minutach wrócili z wiadomo�ci¹, ¿e porozumienie jest niemo¿liwe.
Okaza³o siê, ¿e przed³u¿anie rozmów mia³o na celu sprowadzenie posi³-
ków. Oko³o godz. 12.30 pod bramê podjecha³a zamkniêta �buda� pe³na
funkcjonariuszy. Demonstracyjnie wyszli z niej uzbrojeni funkcjonariu-
sze z psami. Rodziny chcia³y blokowaæ przej�cie, lecz pod gro�b¹ u¿ycia
pa³ek rozst¹pi³y siê. Po powrocie delegacji nasili³y siê dyskusje nad dalsz¹
form¹ protestu. Kilku internowanych wesz³o na dach kot³owni, aby mieæ
�przegl¹d sytuacji�. Niektórzy przeskoczyli na stronê miêdzy p³ot i siatkê.
Le¿¹c na ziemi rozmawiali z rodzinami. Wkrótce te¿ przynie�li kartki z
nazwiskami oczekuj¹cych rodzin. Oko³o 50 osób spo�ród oczekuj¹cych za
bram¹ zgromadzi³o siê na górce, znajduj¹cej siê na torze motocrossowym
w s¹siedztwie obozu, pragn¹c zobaczyæ, co dzieje siê w obozie.

Wkrótce na górkê wjecha³ radiowóz MO. Milicjanci wylegitymowali
ludzi, a nastêpnie spêdzili ich z podwy¿szenia.

Wystaj¹ce przez bramê rêce dzieci zosta³y �zaatakowane� pa³kami
funkcjonariuszy, którzy jednocze�nie szydzili z oczekuj¹cych rodzin.
Pada³y wulgarne ¿arty ze strony funkcjonariuszy. Kto� fotografowa³
zebranych. Zrobi³o siê gor¹co. Przed bramê wyszli funkcjonariusze MO
i odpêdzili oczekuj¹cych od bramy, na drug¹ stronê drogi. Oko³o godz.
14.30 oznajmiono, ¿e dzisiaj widzeñ nie bêdzie.

Rodziny powoli odesz³y w kierunku stacji. Po drodze minê³a ich ja-
d¹ca na sygnale karetka pogotowia oraz kilka wozów MO. Tak relacjo-
nuje te wydarzenia W³adek Ka³udziñski, internowany z Olsztyna:

�Ju¿ wcze�niej co� siê zapowiada³o. By³o wiêcej klawiszy. Nawet któ-
ry� z nich powiedzia³: dostaniecie swoje. Ju¿ siê odgra¿ali. Wiedzieli, ¿e
co� siê szykuje. Dostrzeg³em, ¿e internowani wynosz¹ sto³y i przygotowu-
j¹ siê na widzenie. Mówili: Idziemy manifestowaæ! Kubek w rêkê, talerz i
siê sz³o. �piewali�my piosenki patriotyczne i wiêzienne. W pewnym mo-
mencie kto� rozci¹³ siatkê – by³ to b³¹d internowanych. Jak przetniesz, to
siatka rozp³ynie siê w prawo i lewo. I tak ¿e�my stanêli – z jednej i z drugiej
strony. W tym czasie W³adek Pagacz wszed³ na dach, czê�æ przeskoczy³a
przez dach na drug¹ stronê. Mówiê sobie: wejdê na dach do Pagacza, tam
wiêcej spokoju. Stamt¹d by³o lepiej widaæ, co siê dzieje. A jeszcze wcze-
�niej Pagacz mówi³ do mnie: «W³adek, mam trzy butelki benzyny». Wygl¹-
da³o na to, ¿e chce podpaliæ to wszystko�.
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Rozciêcie siatki w ogrodzeniu mog³o byæ czê�ci¹ znacznie wcze�niej
starannie przygotowanej prowokacji, która dawa³a argument do pacyfi-
kacji. Znajduje to potwierdzenie w refleksji Leszka Szaw³owskiego:

�Jest zarzut, ¿e internowani rozpruli siatkê. Podejrzewam, ¿e sprawa
ju¿ wcze�niej by³a wyre¿yserowana, ¿eby stworzyæ pozory ucieczki. Zyg-
munt Go³awski nawo³ywa³, aby internowani nie wychodzili poza pierw-
sze ogrodzenie�.

Dalej sprawy potoczy³y siê b³yskawicznie. Nagle za siatk¹ na placu
pojawili siê funkcjonariusze ZOMO w pe³nym, bojowym rynsztunku.
Uzbrojeni w pa³y, kaski oraz tarcze stanowili zwarty, bojowy kordon.
Mieli przy sobie psy. Ju¿ bez kagañców. St¹d przekonanie o wcze�niej
przygotowanej prowokacji.

Naprzeciw internowani, nieuzbrojeni. A za bram¹, oczekuj¹cy na wi-
dzenia najbli¿si, którzy stawali siê niepo¿¹danymi �wiadkami. Dlatego
podjêto próbê odsuniêcia ich od bramy.

Internowani zaczêli protestowaæ, a nastêpnie �piewaæ hymn oraz �Bo¿e
co� Polskê�. Wezwano stra¿ po¿arn¹ z Kwidzyna, jednak¿e Roman Go-
³uch, zastêpca komendanta stra¿y po¿arnej odmówi³ wjazdu na teren
o�rodka, stwierdzaj¹c, ¿e stra¿ powo³ana jest do gaszenia po¿arów a nie
polewania ludzi wod¹. W zwi¹zku z odmow¹ s³u¿ba wiêzienna poczê³a
polewaæ internowanych wod¹ z hydrantów i motopompy.

Dalszy rozwój wypadków tak relacjonuje W³adys³aw Ka³udziñski,
który znajdowa³ siê na dachu pawilonu i st¹d mia³ niczym nieograniczo-
n¹ widzialno�æ na ca³y plac:

�Ja ca³y czas sta³em z Pagaczem przy kominie. To on rzuca³ z dachu
taboretami w stronê klawiszy. Wcze�niej trzy razy otwierano bramê,
prowokowano internowanych do ucieczki. Jak uciekaj¹, to mo¿na do
nich strzelaæ z broni palnej. Klawisze w pe³nym szyku ustawili siê do
ataku, pod³¹czono motopompy do hydrantów. Internowani zaczêli �pie-
waæ «Bo¿e co� Polskê» i hymn pañstwowy. To ich nie powstrzyma³o.
Polewali internowanych wod¹ i bili pa³ami, gdzie popad³o. Na dach kto�
wniós³ butelki z benzyn¹. Pagacz proponowa³, ¿eby podpaliæ dach. Za-
chowywa³ siê prowokacyjnie, w koñcu uciek³ i ja sam zosta³em na da-
chu. Wszystko dok³adnie widzia³em. Woda z hydrantu by³a tak silna, ¿e
przewraca³a internowanych, a pa³ki dobrze przylega³y do mokrych ple-
ców. Akcja przebiega³a tak szybko, ¿e zosta³em odciêty od reszty. Wi-
dzia³em, jak katowano Kozaczyñskiego. Szed³ wolno, a klawisze bili go
pa³ami; ju¿ nie reagowa³. Wtedy Kegel krzykn¹³, ¿eby mu daæ siedem-
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dziesi¹tkê – jest to d³u¿sza pa³ka. Zszed³em, kiedy na placu nie by³o
¿adnego internowanego. Zrobiono mi zdjêcie, kto� krzykn¹³ «teraz»!
Klawisze stali ustawieni w szpaler. Zacz¹³em odruchowo biec. Bito mnie
z dwóch stron, wszêdzie. Jak pad³em, to mnie kopano. By³a to tzw. �cie¿ka
zdrowia�.

Jego te¿ jako pierwszego nieprzytomnego zabra³a karetka pogotowia
do szpitala w Kwidzynie.

Podobnie prowokacyjnie jak W³odzimierz Pagacz na dachu, zacho-
wywa³ siê Janusz Rodziewicz. To on próbowa³ wznieciæ po¿ar wewn¹trz
pawilonu podpalaj¹c materac.

Po wyparciu protestuj¹cych internowanych z placu, funkcjonariusze
kontynuowali dzie³o zniszczenia wewn¹trz pawilonów.

Co prawda, po wycofaniu siê z placu, internowani zamknêli kratê
wewnêtrzn¹ i przez ok. 10 minut bronili tej pozycji, jednak¿e atakowani
silnym strumieniem wody, który �nawet dewastowa³ tynki� budynku
zwalaj¹c obroñców z nóg, �dali pola�.

Dalszy ci¹g tragedii rozgrywa³ siê wewn¹trz budynku.
Tak relacjonuje te wydarzenia Zygmunt Go³awski:
�Bêd¹c ju¿ przy drzwiach zobaczy³em, ¿e stra¿nicy bij¹ niektórych

internowanych pa³kami. Do naszej celi wbiegli stra¿nik Gutowski i plut.
Kegel. Kegel schwyci³ najpierw Sarnickiego za w³osy i wyci¹gn¹³ go na
korytarz. Sarnicki ma osiemna�cie lat i jest niezwykle drobny i chudy.
S³ysza³em, jak krzycza³. Nastêpnie Kegel chwyci³ mego brata za brodê
i ci¹gn¹³ do drzwi, a drug¹ rêk¹ bi³ pa³k¹, gdzie popad³o. Mnie wy-
ci¹gn¹³ z celi za brodê, bij¹c po g³owie. Na korytarzu by³o niebiesko od
stra¿ników. By³em bity pa³kami, wiêc zacz¹³em uciekaæ do przodu. Na
koñcu korytarza przewróci³em siê i na chwilê straci³em �wiadomo�æ.
Czu³em, ¿e kto� le¿y pode mn¹, to by³ mój brat, który przede mn¹ prze-
bieg³ tê �cie¿kê zdrowia. Gdy odzyska³em przytomno�æ, us³ysza³em
komendê «wracaj»!. Nie mog³em siê podnie�æ, wiêc zaczêto mnie ko-
paæ. Nie wiem, jak d³ugo to trwa³o, ale musia³em siê �lizgaæ pod kopniê-
ciami po zalanym korytarzu, bo znalaz³em siê przy kracie. Pod ciosami
kopniaków wczo³ga³em siê do celi, w której byli ju¿ Sarnicki i mój brat
oraz Piekart. Schronili�my siê na parterowym ³ó¿ku Radka Sarnickiego.
Za nami wbieg³o kilku z pa³kami, m.in. Jórkiewicz, M³otkowski, do-
wódca zmiany Rogacki, sier¿ant Pu³aski (zwany Bardot¹), Kara�, Ke-
gel. Kegel podsun¹³ mi pod nos pa³kê mówi¹c: «Pow¹chaj, jak wygl¹da
w³adza ludowa», a Pu³aski doda³: «Wy chcecie demokracji, a my mamy
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w³adzê». Inni bili nas w tym czasie pa³kami, gdzie siê da³o. Kegel kaza³
mi spojrzeæ na zegarek i powiedzia³: «Masz s�synu piêtna�cie minut
na zdarcie napisu Solidarno�æ». Pu³aski zdar³ fotografiê Papie¿a, kopa³
krzy¿. Powyrzucali wszystko z szafek, zerwali instalacjê antenow¹ i
wyszli. Nadal z korytarza dochodzi³y odg³osy bicia i krzyki. Po kilku
minutach wpadli znowu do nas, w�ród nich milicjant i cywil. Kegel
bij¹c mnie i Radka krzycza³, czemu napis «Solidarno�æ» nie jest zdarty.
Radek dosta³ pa³k¹ parê razy po g³owie, przewróci³ siê na pod³ogê, a
jeden ze stra¿ników nadepn¹³ mu butem na g³owê. Radek krzycza³: «Zyg-
munt, zdzieraj napis, bo ja nie wytrzymam». Wzi¹³em nó¿ i chcia³em
skrobaæ napis, odebrano mi go, wiêc wzi¹³em ³y¿kê. Wtedy milicjant
rzuci³ mnie na ziemiê krzycz¹c, ¿e ³y¿ka jest pañstwowa i nie wolno mi
jej zniszczyæ. «Mo¿esz skrobaæ swoj¹ obr¹czk¹, a jak nie masz, to gry�
zêbami». Zrzucono mnie z ³ó¿ka i na nowo zaczêto mnie i innych ok³a-
daæ pa³kami. Radek i brat le¿eli na pod³odze i nie ruszali siê. Pu³aski
krzykn¹³ do mnie: «Polej go wod¹!» Pola³em brata wod¹, bez skutku,
nie porusza³ siê. Wzi¹³em go na rêce, ale nie da³em rady wci¹gn¹æ go na
³ó¿ko, nogi zwisa³y. Kegel krzykn¹³: «Nie udawaj s�synu, tylko wsta-
waj!» Widz¹c, ¿e brat nie reaguje, Pu³aski zacz¹³ go biæ pa³k¹ po no-
gach, po genitaliach i po g³owie. To nie wywo³a³o ¿adnej reakcji, wiêc
jego przestali, a zaczêli mnie i Radka. Radek pod uderzeniami przewró-
ci³ siê i nie móg³ wstaæ. Na to milicjant powiedzia³: «Widzê, synku, ¿e
boli ciê ¿o³¹dek, widocznie zaszkodzi³a ci szynka od Reagana»�. [Ra-
dek, 19-letni uczeñ IV klasy LO w Zamo�ciu].

Miros³aw Duszak kontynuuje relacjê uk³adaj¹c¹ siê w nielogiczny
ci¹g nieludzkich, bestialskich, wrêcz sadystycznych zachowañ wobec
bezbronnych, zamkniêtych bezprawnie ludzi.

�Zamkniêto nas w �wietlicy. Po paru minutach drzwi siê otwar³y i
wszed³ zadowolony funkcjonariusz s³u¿by wiêziennej, nieznany mi z
nazwiska, który wskaza³ na mnie i powiedzia³: «Ty wychod�!» Wysze-
d³em i us³ysza³em: «Tego potraktujemy specjalnie». Wkroczy³em w szpa-
ler, bito mnie pa³kami. Po przej�ciu przez szpaler otrzyma³em uderzenie
w okolicy karku; przewróci³em siê. Us³ysza³em: «Ten s�syn udaje!» i
tupot nóg. Zd¹¿y³em siê podnie�æ. Poszed³em na koniec korytarza. Do-
pad³ mnie jeden z funkcjonariuszy, trzyma³ za rêkê i bi³ pa³k¹. Odwróci³
mnie pchn¹³ i powiedzia³: «Do �wietlicy!» Wszed³em w szpaler, ude-
rzenia pada³y na twarz. Zas³oni³em siê rêk¹. Us³ysza³em: «Piê�ci w dó³,
gnoju!» Opu�ci³em rêce i szed³em. Ca³y czas bito mnie pa³kami po ple-
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cach. Kiedy przeszed³em, kazano mi i�æ ponownie. Gdy kazano mi i�æ
po raz czwarty, czu³em, jakby moje cia³o by³o obce. Wkroczy³em w
szpaler i szed³em spokojnie. By³o �lisko, wiedzia³em, ¿e nie mogê siê
przewróciæ, bo ju¿ nie wstanê. Dlatego ka¿dy z funkcjonariuszy zada³
mi jeszcze cios w plecy. Po przej�ciu us³ysza³em: «Do�æ, do celi»!�

Stosowano ró¿ne formy bicia – od zwyk³ego pa³owania a¿ do mo-
mentu upadku bitego i nastêpnie kopania go – a¿ do ��cie¿ek zdrowia�
na korytarzu polanym wod¹ z myd³em i zmuszania internowanych do
czynów upokarzaj¹cych, np. ca³owanie butów funkcjonariusza. Niektó-
rych internowanych podrzucano w górê i z rozmachem rzucano nimi na
posadzkê. Szczególnie bito w ty³ g³owy, po nerkach i po plecach. Do
koñca rozlega³y siê brutalne wrzaski, np. �wykoñczymy was wszyst-
kich�, �ca³uj buty funkcjonariusza�, �je¿eli prze¿yjecie – nastêpny obóz
bêdzie ju¿ na wschodzie�.

Taki obraz ci¹gu represji wy³ania siê z materia³ów znajduj¹cych siê
w archiwach.

Demonstracja si³y i brutalna pacyfikacja o�rodka w ZK Kwidzyn,
��cie¿ki zdrowia� trwa³y tej niedzieli nieprzerwanie 12 godzin – do 2.00
w nocy. Pastwiono siê nad bezbronnymi lud�mi wzorem oprawców z
miejsc ka�ni. Konsekwentnie, metodycznie i skutecznie!

Nastêpnie we wszystkich celach przeprowadzono kilkakrotnie repre-
syjne rewizje niszcz¹c rzeczy osobiste, ksi¹¿ki, rozsypuj¹c ¿ywno�æ i
konfiskuj¹c grza³ki oraz sprzêt elektryczny, na które wcze�niej interno-
wani otrzymali pozwolenia.

W tym czasie w obozie przetrzymywano 150 internowanych, z tego
81 osób zosta³o bestialsko pobitych. W�ród nich 38 osób odnios³o ciê¿-
kie obra¿enia, wielu za� trwa³e kalectwo.

Liczba ta zosta³a oficjalnie potwierdzona przez specjaln¹ komisjê Miê-
dzynarodowego Czerwonego Krzy¿a.

Ciê¿ko pobitych, niejednokrotnie nieprzytomnych przewieziono do
miejscowego szpitala. Oto, jak wspomina ten rozdzia³ ¿ycia W³adys³aw
Ka³udziñski:

�Obudzi³em siê w szpitalu na ³ó¿ku, ca³a g³owa oblana krwi¹. Nie
mog³em siê podnie�æ. Pod³¹czono mi kroplówkê przeciw opuchniêciu
mózgu. Pó�niej zaczêto zwoziæ najmocniej pobitych: braci Andrzeja i
Zygmunta Go³awskich, Miros³awa Duszaka, Adama Kozaczyñskiego i
Andrzeja Bobera. Wszyscy ze wstrz¹sem mózgu. Nastêpnie przyjecha-
³a specjalna ekipa z komendantem na czele, ¿eby nas przewie�æ do szpi-
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tala w Barczewie, ale lekarz ze szpitala siê nie zgodzi³. I tak dziêki nie-
mu zostali�my w Kwidzynie. Radka Sarnickiego ze �pi¹czk¹ zawiezio-
no do szpitala w Gdañsku. ̄ ona moja dowiedzia³a siê o wszystkim tego
samego dnia. Przyjecha³a zaraz nazajutrz. Wprowadzono j¹ przez ko-
t³owniê szpitaln¹, bo ca³y czas pilnowali nas klawisze. Opieka w szpita-
lu kwidzyñskim by³a wspania³a�.

Jednego z internowanych, straszliwie zmasakrowanego, przetranspor-
towano bezpo�rednio do szpitala do Gdañska, poniewa¿ w miejscowym
szpitalu brak by³o odpowiedniego wyposa¿enia. Niestety, nie wszyscy
pobici mieli to szczê�cie, ¿e znale�li siê szybko pod opiek¹ lekarzy. Tak
by³o w wypadku Andrzeja Bobera który, pomimo utraty przytomno�ci,
pozosta³ w o�rodku. Tê sytuacjê relacjonuje Leszek Szaw³owski:

�Kiedy dano nam spokój, Andrzej Bober zacz¹³ siê skar¿yæ na silny
ból g³owy. Dobijali�my siê do drzwi, ¿eby udzielono mu pomocy, lecz
nie by³o ¿adnej reakcji. Dopiero ko³o 17.00 lub 18.00 przyszed³ lekarz
wiêzienny i pobitych zaprowadzono do ambulatorium, a tam obejrzano,
co� zapisano i wygoniono. Nie dano ¿adnych �rodków opatrunkowych,
¿adnych leków przeciwbólowych – nic. W nocy Andrzej �le siê poczu³,
zacz¹³ traciæ przytomno�æ. Zaczêli�my wszyscy waliæ do drzwi. Prosili-
�my kolegów z innych cel, by robili to samo. Wzywali�my lekarza. Przy-
szed³ oficer dy¿urny i powiedzia³, ¿e lekarz bêdzie rano. Boj¹c siê o
¿ycie kolegi napisali�my o�wiadczenie, ¿e nie bierzemy odpowiedzial-
no�ci za ewentualne nastêpstwa. To pomog³o. Przyjecha³o pogotowie
ratunkowe, które zabra³o Andrzeja. Wstrz¹s mózgu�.

Niestety, na tym nie skoñczy³y siê represje wobec skatowanych lu-
dzi. W³adze wiêzienne próbowa³y wywieraæ naciski, aby wymagaj¹-
cych hospitalizacji wywie�æ do wiêziennego szpitala w Barczewie, tam
wszystko by³oby �cacy�.

Tylko pe³na determinacji postawa personelu lekarskiego oraz pielê-
gniarskiego, który �postawi³ siê� kierownictwu szpitala uchroni³a pobi-
tych przed ci¹giem dalszym�

Przy tej okazji nale¿y stwierdziæ, ¿e nie wszyscy, którzy z³o¿yli
przysiêgê Hipokratesa, zdali ¿yciowy egzamin. Lekarz wiêzienny
niejaki B³aszczyk, przez d³u¿szy czas nie widzia³ potrzeby kierowa-
nia pobitych i skatowanych ludzi do szpitala. A tam zastêpca dyrek-
tora zak³adu opieki zdrowotnej (ZOZ) w Kwidzynie niejaki Cze-
s³aw Oramus wpisywa³ w kartê zdrowia identyczne wyniki obduk-
cji: �agresywne zachowanie internowanego� �znormalizowana licz-
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ba uderzeñ�. U Andrzeja Go³awskiego, który dozna³ z³amania trzo-
nu krêgu wpisa³: �symuluje, histeryzuje�. Identycznie, inny lekarz
L. Plewiñski z Kwidzyna u O³awskiego rozpozna³� histeriê.

Po 10 dniach hospitalizacji wiêkszo�æ wypisano ze szpitala. Uczyn-
nym by³ zastêpca ordynatora chirurgii Krzysztof Malec. Natomiast An-
drzeja Go³awskiego, który nie by³ w stanie samodzielnie chodziæ, prze-
wieziono do wiêziennego szpitala w Barczewie, gdzie ordynator oddzia³u
chirurgii Herbert Olszynka postawi³ jednoznaczn¹ diagnozê: �bez obra-
¿eñ narz¹du ruchu, postawa symulacyjna�. Na podstawie tej diagnozy
inny lekarz wiêzienny ZK w Elbl¹gu dr Prusak odmówi³ dalszego lecze-
nia Go³awskiego.

Informacja o pacyfikacji Kwidzyna oraz licznych ofiarach tej �ope-
racji� b³yskawicznie rozesz³a siê po kraju. Dotar³a tak¿e znacznie poza
jego granice dziêki radiu �Wolna Europa�, któremu pierwsze informa-
cje przekaza³ gdañski lekarz, przebywaj¹cy w tym dniu w szpitalu kwi-
dzyñskim.

Tym wszystkim �rzekomym doniesieniom� zaprzeczy³ ówczesny
rzecznik rz¹du stanu wojennego Jerzy Urban.

Do Kwidzyna przybyli przedstawiciele Miêdzynarodowego Czerwo-
nego Krzy¿a oraz przedstawiciele prymasa Polski.

Pacyfikacja obozu internowanych w Kwidzynie � 14 sierpnia 1982 r.
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Na dachu z lewej: W³odzimierz Pagacz; z prawej: W³adys³aw Ka³udziñski
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Z prawej strony pod strumieniem wody: Adam Kozaczyñski; na kominie od lewej:
W³adys³aw Ka³udziñski i W³odzimierz Pagacz

144



Z prawej strony: Miros³aw Duszak

W �rodku: Tadeusz Miku³an, z prawej: Stanis³aw Romañski
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Przy baraku: W³adys³aw Ka³udziñski

W³adys³aw Ka³udziñski
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Akt II

Prowokacja
Chamstwo
M�ciwo�æ
Zemsta
Pod³o�æ
Terror
Sadyzm
Bestialstwo
Bezkarno�æ
Wyzucie z wszelkich ludzkich odruchów
Zwyrodnienie
Akceptacja w³adz�
Zabiæ prawo
Zabiæ prawdê
Zabiæ sumienie
ZABIÆ�

Brak s³ów dla opisania wydarzeñ, które rozegra³y siê w o�rodku interno-
wanych w ZK Kwidzyn 14 sierpnia 1982 roku. G³êbokich obra¿eñ doznali
nie tylko ci, którzy stali siê fizycznie ofiarami bestialskich czynów.

W o�rodku znajdowali siê tak¿e internowani, których nie dosiêg³a m�ci-
wa rêka funkcjonariusza. Jednak¿e oni tak¿e stali siê ofiarami. Ich tak¿e
dotknê³y g³êbsze, bo psychiczne nastêpstwa pacyfikacji.

Kilkudziesiêciu internowanych 15 sierpnia 1982 roku podjê³o g³odówkê
na znak protestu. Za¿¹dano:
1. Uuniêcia komendanta obozu oraz jego wspó³pracowników.
2. Ukarania winnych.
3. Sprowadzenia komisji rz¹dowej, Episkopatu Polski oraz Miêdzyna-
rodowego Czerwonego Krzy¿a.
4. Przejêcia sprawy przez prokuratora.

W³adza czyni³a rozliczne starania, których celem by³o przerzucenie
ca³ej winy za zaj�cia w o�rodku na internowanych.

Po wypisaniu pobitych ludzi ze szpitala wrócili oni ponownie do o�rod-
ka, gdzie przebywali jedynie trzy dni.

Tu zaczyna siê akt drugi.

149



Tak relacjonuje wydarzenia W³adek Ka³udziñski:
�Pewnego dnia przyszed³ klawisz i mówi, ¿e mam siê pakowaæ, bo

pojedziemy do sanatorium. Zabrano mnie, braci Go³awskich, Kozaczyñ-
skiego, Bobera, Duszaka, Przyby³ko, ¯eglickiego i Rodziewicza. Prze-
ciw trzem ostatnim �ledztwo umorzono, gdy¿ wycofali swoj¹ wcze�niej-
sz¹ skargê o pobicie. Sarnicki mia³ odpowiadaæ w odrêbnym postêpo-
waniu. Prokurator w Kwidzynie wystawi³ nakaz aresztowania dla nas
wszystkich, oprócz Sarnickiego, bo on le¿a³ w szpitalu w Gdañsku. Prze-
wieziono nas do wiêzienia w Elbl¹gu. Za to, ¿e dali�my siê pobiæ, to nas
zamkniêto. ¯aden klawisz nie odniós³ najmniejszych obra¿eñ�.

Dziwnym trafem diametralnie odmieni³y siê role. To nie skatowani
ludzie, a funkcjonariusze wiêzienni stali siê ofiarami.

Prokuratura Wojewódzka w Elbl¹gu 6 wrze�nia 1982 roku w maje-
stacie prawa wytoczy³a postêpowanie karne przeciwko najdotkliwiej
pobitym. Zastosowano wobec nich areszt. Wiceprokurator Jan £apiñ-
ski podpisa³ postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Wydarzenia
w Kwidzynie, które mia³y miejsce przed pacyfikacj¹ przez s³u¿by wiê-
zienne, uznane zosta³y za bunt internowanych oraz próbê rozbicia ZK,
co grozi³o uwolnieniem wiê�niów kryminalnych (dla przypomnienia,
ZK Kwidzyn dla wiê�niów kryminalnych by³ zak³adem przej�ciowym
tzw. pó³wolno�ciówk¹). �wiadczyli oni pracê w zak³adach produkcyj-
nych, które znajdowa³y siê na terenie miasta, w ramach resocjalizacji.

Pobici internowani oskar¿eni zostali przez prokuratora o czynn¹ na-
pa�æ na funkcjonariuszy s³u¿by wiêziennej. Wielokrotnie ze strony pro-
kuratora podczas �ledztwa pada³y jednoznaczne propozycje odst¹pie-
nia od oskar¿enia. Obiecywano, ¿e wówczas zostan¹ zwolnieni.

Jednocze�nie trwa³y tak¿e inne �ledztwa. Prokuratura Garnizonowa
w Elbl¹gu prowadzi³a odrêbne dochodzenie przeciwko funkcjonariu-
szom s³u¿b wewnêtrznych, a tzw. cywilna – �ledztwo przeciwko po-
szkodowanym internowanym.

W trakcie przebywania w wiêzieniu, w czasie aresztu zapobiegaw-
czego nie stosowano ¿adnej taryfy ulgowej wobec skatowanych ludzi.
Rygory wiêzienne obowi¹zywa³y ich w takim samym stopniu, jak in-
nych wiê�niów. Niedopuszczalne by³o nawet le¿enie na ³ó¿ku, bo by³o
to z³amanie obowi¹zuj¹cych wiêziennych regulaminów. Jedyne, co mogli
uzyskaæ, to �rodki uspokajaj¹ce.

Tak wspomina te chwile W³adek Ka³udziñski: �Chodzi³em do leka-
rza, wypisywa³ jakie� lekarstwo uspokajaj¹ce. Zobaczy³, ¿e mam ner-
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wicê, bo by³em roztrzêsiony. Po tych jego lekarstwach to ja chodzi³em
po �cianie. Pó�niej wywali³em to wszystko�.

Odpowiednie niezbêdne lekarstwa oraz witaminy zorganizowa³y za-
przyja�nione osoby oraz lekarze poczuwaj¹cy siê do niesienia pomocy
poszkodowanym.

W S¹dzie Wojewódzkim w Elbl¹gu 3 marca 1983 roku rozpocz¹³ siê
proces. W stan oskar¿enia zostali postawieni wolni ludzie, których w³a-
dza do�wiadcza³a socjalistyczn¹ praworz¹dno�ci¹.

ZYGMUNT GO£AWSKI  – zosta³ oskar¿ony o to, ¿e w dniu 14
sierpnia 1982 roku w Kwidzynie, w celu przeprowadzenia akcji prote-
stacyjnej, wzi¹³ udzia³ w zbiorowym wyst¹pieniu internowanych w miej-
scowym o�rodku odosobnienia, podczas którego dopu�ci³ siê czynnej
napa�ci na interweniuj¹cych funkcjonariuszy S³u¿by Wiêziennej, rzu-
caj¹c w nich desk¹ od sto³u, a ponadto budowa³ barykadê tarasuj¹c wej-
�cie do pawilonów.

W trakcie przes³uchania podczas �ledztwa Zygmunt Go³awski nie przy-
zna³ siê do pope³nienia czynów mu zarzucanych, a tak¿e odmówi³ sk³a-
dania wyja�nieñ.

Wed³ug dokumentacji lekarskiej, �wiadectwa lekarskiego z ZK w El-
bl¹gu, historii choroby ze szpitala oraz opinii bieg³ego Zygmunt Go³aw-
ski dozna³ przypuszczalnego wstrz¹�nienia mózgu oraz innych obra¿eñ
cia³a, bêd¹cych nastêpstwem wielokrotnych urazów narzêdziem do�æ
d³ugim i w¹skim.

RADOS£AW SARNICKI – zosta³ oskar¿ony o to, ¿e w dniu 14
sierpnia 1982 roku w Kwidzynie bra³ aktywny udzia³ w zaj�ciach w
o�rodku odosobnienia.

Materia³y w sprawie winy Rados³awa Sarnickiego wy³¹czono do od-
rêbnego postêpowania, jako ¿e jego stan nie pozwala³ na uczestniczenie
w postêpowaniu karnym.

Rados³aw Sarnicki, 19-letni, drobnej postury uczeñ LO, po zaj�ciach
w Kwidzynie, w stanie ciê¿kim zosta³ przewieziony do szpitala w Gdañ-
sku. Jego g³owa sta³a siê �celem� nogi funkcjonariusza obutej w ciê¿ki
but.

ADAM KOZACZYÑSKI – zosta³ oskar¿ony o to, ¿e w dniu 14 sierp-
nia 1982 roku w Kwidzynie, w celu przeprowadzenia akcji protestacyj-
nej, wzi¹³ udzia³ w zbiorowym wyst¹pieniu internowanych w miejsco-
wym o�rodku odosobnienia, podczas którego dopu�ci³ siê czynnej na-
pa�ci na interweniuj¹cych funkcjonariuszy S³u¿by Wiêziennej, rzuca-
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j¹c w nich taboretem, a ponadto budowa³ barykadê tarasuj¹c wej�cie do
pawilonów.

Podczas �ledztwa przes³uchiwany w charakterze podejrzanego od-
mówi³ sk³adania wyja�nieñ.

Z dokumentacji lekarskiej wynika, ¿e dozna³ on licznych obra¿eñ ura-
zowych ramion, ³opatki oraz ud, a tak¿e rozpoznano stan po wstrz¹�nie-
niu mózgu.

MIROS£AW DUSZAK – zosta³ oskar¿ony o to, ¿e w dniu 14 sierp-
nia 1982 roku w Kwidzynie w celu przeprowadzenia akcji protestacyj-
nej wzi¹³ udzia³ w zbiorowym wyst¹pieniu internowanych w miejsco-
wym o�rodku odosobnienia, podczas którego dopu�ci³ siê czynnej na-
pa�ci na interweniuj¹cych funkcjonariuszy S³u¿by Wiêziennej rzucaj¹c
w nich taboretem, oraz budowa³ barykadê, tarasuj¹c wej�cia do pawilo-
nów, a tak¿e zaintonowa³ pie�ñ �My nie poddamy siê komunie�. Po-
nadto, wed³ug informacji MO, Miros³aw Duszak wielokrotnie podej-
mowa³ akcje protestacyjne wobec stanu wojennego w Polsce.

Podczas przes³uchiwania w �ledztwie w charakterze podejrzanego
nie przyzna³ siê do zarzucanych mu czynów, a nastêpnie odmówi³ sk³a-
dania wyja�nieñ.

W£ADYS£AW KA£UDZIÑSKI – zosta³ oskar¿ony o to, ¿e w dniu
14 sierpnia 1982 roku w Kwidzynie w celu przeprowadzenia akcji pro-
testacyjnej wzi¹³ udzia³ w zbiorowym wyst¹pieniu internowanych w
miejscowym o�rodku odosobnienia, podczas którego dopu�ci³ siê czyn-
nej napa�ci na interweniuj¹cych funkcjonariuszy S³u¿by Wiêziennej,
rzucaj¹c w nich taboretem oraz butelkami pasty do pod³óg.

Przes³uchiwany podczas �ledztwa w charakterze podejrzanego W³a-
dys³aw Ka³udziñski odmówi³ z³o¿enia wyja�nieñ, t³umacz¹c odmowê
z³ym stanem zdrowia. Ponadto odmówi³ z³o¿enia podpisu na protokole
przes³uchania.

Wed³ug dokumentacji lekarskiej oraz historii choroby ze szpitala, W³a-
dys³aw Ka³udziñski dozna³ licznych obra¿ñ cia³a i wstrz¹�nienia mó-
zgu.

ANDRZEJ BOBER – zosta³ oskar¿ony o to, ¿e w dniu 14 sierpnia
1982 roku w Kwidzynie w celu przeprowadzenia akcji protestacyjnej
wzi¹³ udzia³ w zbiorowym wyst¹pieniu internowanych w miejscowym
o�rodku odosobnienia, podczas którego dopu�ci³ siê czynnej napa�ci
na interweniuj¹cych funkcjonariuszy S³u¿by Wiêziennej, rzucaj¹c w
nich misk¹ blaszan¹, a ponadto w dniu 31 sierpnia zniewa¿y³ funkcjo-
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nariuszy SW podczas pe³nienia obowi¹zków s³u¿bowych, nazywaj¹c
ich: �z³odzieje, bandyci, oprawcy�.

W trakcie przes³uchiwania w charakterze podejrzanego odmówi³ sk³a-
dania wyja�nieñ argumentuj¹c, ¿e �ledztwo jest prowadzone tendencyjnie.

Z dokumentacji lekarskiej wynika, ¿e rozpoznano u Andrzeja Bobe-
ra stan po ogólnym pot³uczeniu. W zwi¹zku z tym przebywa³ w szpitalu
5 dni.

ANDRZEJ GO£AWSKI - zosta³ wy³¹czony z procesu, poniewa¿
do chwili jego rozpoczêcia nie móg³ poruszaæ siê samodzielnie na sku-
tek pobicia.

Rozprawa

Przewodnicz¹cym sk³adu sêdziowskiego by³ Alfons Wierzbicki, sê-
dzia S¹du Wojewódzkiego w Elbl¹gu.

£awnikami byli: J. Kurzawiñski, Julian Kasperkiewicz.
Nadzór kuratorski w trakcie procesu, a tak¿e wcze�niej pe³ni³ proku-

rator wojewódzki w Elbl¹gu, Antoni Dykowski. Podczas �ledztwa wspó³-
pracowali z nim prokuratorzy: Sikora oraz Wo�niczko.

Oskar¿ycielami w procesie byli: wiceprokuratorzy Prokuratury El-
bl¹skiej: Wac³aw Matuszewski, Boguchwa³ Tomczak.

Obroñcami oskar¿onych byli: Piotr Andrzejewski, W³adys³aw Si³a-
Nowicki oraz Jerzy Wo�niak – obroñcy A. i Z. Go³awskich;
Jerzy �wi¹talski – obroñca z urzêdu R. Sarnickiego;
Tomasz Przeciechowski – obroñca A. Kozaczyñskiego;
Eligiusz W³odarczak – obroñca W. Ka³udziñskiego;
Tadeusz Kilian  i Jacek Taylor – obroñcy A. Bobera.

Proces nadzorowa³ prezes S¹du Wojewódzkiego w Elbl¹gu sêdzia
Eugeniusz Walenia. To on kontrolowa³ przebieg procesu, odrzucaj¹c
wnioski obrony.

Postawienie w stan oskar¿enia bestialsko pobitych internowanych,
a tak¿e przebieg rozprawy, wywo³a³o zarówno w kraju jak i za granic¹
olbrzymie zainteresowanie. Gmach s¹du by³ niebywale strze¿ony. Po-
mimo gró�b i szanta¿u, ka¿dorazowo w gmachu obecna by³a liczna gru-
pa cz³onków �Solidarno�ci�. Na salê rozpraw dopuszczano jedynie naj-
bli¿sze rodziny i to za okazaniem �kart wstêpu� oraz sprawdzeniem to¿-
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samo�ci osób. Rygory te nie dotyczy³y funkcjonariuszy SB, których liczne
grupy stale obecne by³y na sali s¹dowej. Funkcjonariusze SB uzurpo-
wali sobie prawo ingerowania w kwestie formalne.

Posunêli siê do tego, ¿e usunêli z sali kilkunastu sympatyków �Soli-
darno�ci�, konfiskuj¹c �karty wstêpu�. Na z³o¿one do przewodnicz¹ce-
go sk³adu sêdziowskiego za¿alenie w tej sprawie, pad³a odpowied�
przyzwalaj¹ca na kontynuacjê �czystki�. A przecie¿ bezdyskusyjny jest
fakt, ¿e o tym, co dzieje siê na sali rozpraw, decyduje s¹d a nie aparat
bezpieczeñstwa.

Po rozpoczêciu rozprawy ju¿ ze wstêpnej i pobie¿nej analizy zarzu-
tów przedstawionych internowanym, wyziera fakt, ¿e w³adza zamierza
starannie ukryæ tragiczn¹ rzeczywisto�æ internowanych w Zak³adzie Kar-
nym w Kwidzynie i prawdziwy przebieg zdarzeñ.

W aktach oskar¿enia ka¿dorazowo pojawia siê jako miejsce akcji
protestacyjnej o�rodek odosobnienia. Bli¿ej nieokre�lona formu³a. Nie
obóz, nie wiêzienie, nie skoszarowanie, nie rygory i rozkazy, a o�rodek
odosobnienia, co sugerowaæ mo¿e sprzyjaj¹ce warunki dobrowolnego
przebywania.

W trakcie przes³uchiwania funkcjonariuszy jako �wiadków oskar¿e-
nia wysz³o na jaw, ¿e miejscem przebywania internowanych by³y cele
wiêzienne, w których by³y zamontowane kraty oraz wyposa¿enie jak w
zak³adzie karnym.

Nastêpny zarzut dotyczy³ interwencji funkcjonariuszy oraz posi³ków
ze Sztumu, które jakoby przyby³y w wyniku �rozprucia siatki�, co umo¿-
liwi³oby ucieczkê nie tylko internowanych, ale i kryminalnych wiê�-
niów. W trakcie sk³adania zeznañ zapisano, ¿e posi³ki ze Sztumu przy-
by³y znacznie wcze�niej ni¿ nast¹pi³o rozprucie siatki, a jednocze�nie
stra¿nicy wiêzienni byli ju¿ w pe³nej gotowo�ci bojowej.

Ponadto nieznany cywil fotografowa³ ka¿d¹ fazê zaj�cia, równocze-
�nie fotografowa³ odwiedzaj¹cych ludzi, znajduj¹cych siê przed bram¹
wiêzienn¹.

Protesty ze strony ludzi stoj¹cych za bram¹ oraz p³acz kobiet siêgnê-
³y zenitu, gdy funkcjonariusz wiêzienny bi³ dzieciêce r¹czki wystaj¹ce
przez szczelinê bramy g³ównej, co potwierdzi³ �wiadek Jan £., interno-
wany urzêdnik z Lublina.

W tym czasie ju¿ zapad³a decyzja u¿ycia si³y. Ma³o tego, uzbrojeni funk-
cjonariusze wskazywali sobie palcami poszczególnych internowanych. Jed-
nocze�nie kilkakrotnie otwierano i zamykano bramê g³ówn¹ prowokuj¹c
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do ucieczki. Kto zamyka³ i otwiera³? Internowani czy funkcjonariusze s³u¿b
wiêziennych? Kto mia³ uciekaæ? Pytanie pozosta³o bez odpowiedzi.

Kolejny zarzut: budowanie barykady tarasuj¹cej wej�cia do pawilo-
nów. W trakcie rozprawy i zeznañ funkcjonariuszy okaza³o siê, ¿e uzbro-
jeni funkcjonariusze, którzy przybyli (na akcjê) ze Sztumu i z I³awy, w
sytuacji gdy na miejscu byli lokalni funkcjonariusze z Kwidzyna, mieli
przed sob¹ barykadê z blatów sto³owych i taboretów.

Na pytanie s¹du: �Z ilu blatów?� pada odpowied�: �Jednego�.
Na kolejne pytanie: �Kiedy zosta³a zbudowana?� – odpowied� brzmi:
�Gdy os³aniali siê przed strumieniami wody�.

S¹d chce wiedzieæ, co dzia³o siê dalej. Odpowied�: �Internowani ucie-
kali, gdzie kto móg³�.

�Kto wyda³ rozkaz u¿ycia pa³ek?� – �Naczelnik�.
Pada kolejne pytanie: �Gdzie by³o bicie, na korytarzu?� I odpowied�:

�Tak� w celi nie bi³em� (czyli by³y tak¿e bicia w celach wiêziennych).
�Czy s³ysza³ �wiadek, ¿e internowani tracili przytomno�æ?� – �S³y-

sza³em o karetkach pogotowia�.
Jednocze�nie narzuca siê pytanie, kto bi³ internowanych i czy byli to

wyselekcjonowani ludzie, na które pada odpowied� na sali s¹dowej:
�Chyba tak, zwykli funkcjonariusze raczej nie mogli mieæ tyle nienawi-
�ci do Ko�cio³a, do «Solidarno�ci» czy demokracji� – mówi oskar¿ony
Zygmunt Go³awski.

Mogê powiedzieæ, ¿e byli to specjalnie wyselekcjonowani pod wzglê-
dem fizycznym i psychicznym funkcjonariusze S³u¿b Wiêziennych, prze-
znaczeni do pacyfikacji niepokojów oraz rozruchów wiêziennych. Mia-
³em z nimi osobi�cie do czynienia 25 marca 1982 roku w I³awie, tu¿
przed pacyfikacj¹ s¹siedniej celi. Kryminalni, którzy z autopsji znali
ich skuteczno�æ, mówili mi wprost: �Potrafi¹ biæ, a¿ siê zesrasz�!

W trakcie rozprawy s¹d dochodzi do ��cie¿ki zdrowia�.
�Czy pan wie, panie poruczniku, co to jest �cie¿ka zdrowia?� – pyta

funkcjonariusza SW obroñca oskar¿onego. �To s¹ biegi i tak dalej...� –
odpowiada funkcjonariusz. W Polsce wiedz¹ nawet dzieci w podsta-
wówkach, a �wiadek udaje, ¿e nie rozumie. Mówi o biegach dla zdrowia
pod nadzorem szpaleru funkcjonariuszy?

�To mo¿e pan s³ysza³ o szpalerze funkcjonariuszy� – kontynuuje py-
tania adwokat. �S³ysza³em��.

�To mo¿e pan wyja�ni, sk¹d tak du¿a liczba pobitych?�. Odpowied�:
�By³y szarpania��.
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W akcie oskar¿enia jest zapisane, ¿e �funkcjonariusze SW po zakoñ-
czeniu akcji nadu¿yli swoich uprawnieñ. Bili internowanych znajduj¹-
cych siê ju¿ w celach lub wyci¹gali ich na korytarz pawilonu i tam bili
pa³kami, kopali�.

Ponadto w akcie oskar¿enia jest zapis, ¿e: �do lekarza dnia 14 sierp-
nia zg³osi³y siê 44 osoby. Po ich zbadaniu, w stosunku do 33 internowa-
nych sporz¹dzono dokumentacjê lekarsk¹. Do szpitala tego dnia prze-
wieziono 4 osoby�. Tylko cztery!

Krzysztof Zadr¹g, internowany lekarz z Suwa³k, jako �wiadek ze-
zna³, ¿e dopiero 17 sierpnia, na wniosek Komisji Miêdzynarodowego
Czerwonego Krzy¿a oraz Prokuratury Warszawskiej, nastêpnych kilku
poszkodowanych zosta³o skierowanych do szpitala. Jego zdaniem, 22
poszkodowanych wymaga³o hospitalizacji, jako ¿e by³y liczne urazy
mózgu, nerek, podbrzusza oraz inne, za� u jednego z poszkodowanych
wyst¹pi³y objawy choroby psychicznej.

Na pytanie obroñcy: �Czy przy tym typie bicia mo¿na by³o siê liczyæ
ze zgonem ofiary?� lekarz odpowiedzia³: �Tak. Z ca³¹ odpowiedzialno-
�ci¹ stwierdzam, ¿e ten typ bicia na to wskazywa³�.

Mêcz¹ca i wyczerpuj¹ca dla oskar¿onych – a przecie¿ poszkodowanych
internowanych – rozprawa trwa³a kilka tygodni. Przez ten ca³y czas sami
oskar¿eni oraz ich rodziny, a tak¿e sympatycy �Solidarno�ci� znajdowali
siê pod siln¹ presj¹ funkcjonariuszy s³u¿b bezpieczeñstwa, którzy podczas
rozprawy rzucali epitety i ostrze¿enia, ¿e �jeszcze siê policzymy�.

Wielokrotnie na sali podczas rozprawy byli obecni przedstawiciele
Komitetu Prymasowskiego Danuta Szaflarska oraz Jacek Fedorowicz i
Barbara Sadowska – matka zamordowanego pó�niej przez SB m³odego
poety Przemyka.

Przyje¿d¿a³y Wanda Falkowska i Ewa Berberyusz, znane dziennikar-
ki, oraz liczna delegacja personelu pielêgniarskiego ze szpitala w Kwi-
dzynie. Przyje¿dza³ tak¿e Lech Wa³êsa.

W imieniu biskupa warmiñskiego ks. Jana Ob³¹ka we wszyst-kich
posiedzeniach s¹du uczestniczy³ ks. Mieczys³aw Józefczyk z Elbl¹ga.

Sympatia wobec oskar¿onych by³a tak wielka, ¿e nawet sekretarki
s¹dowe stawa³y po ich stronie. Szczególnie protokolantka Janina Bo-
rejko, która udostêpnia³a adwokatom protoko³y z rozprawy. Zwolniono
j¹ za to wkrótce z pracy. Sympatia spo³eczeñstwa by³a zdecydowanie
po stronie oskar¿onych do tego stopnia, ¿e �ludzie jak nas widzieli uda-
j¹cych siê do s¹du, dawali znaki, trzymali kciuki. Zdarza³o siê, ¿e tak-
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sówkarz zatrzymywa³ siê i nas podwozi³� – wspomina Teresa Ka³u-
dziñska.

Sami oskar¿eni odpowiadali przed s¹dem jako tymczasowo areszto-
wani, a nie z �wolnej stopy�. W tej sprawie biskup warmiñski ks. Jan
Ob³¹k z³o¿y³ przed s¹dem stosowne porêczenie wnosz¹c o uchylenie
wobec oskar¿onych tymczasowego aresztowania. Niestety, porêczenie
biskupa warmiñskiego zosta³o odrzucone przez s¹d. Wobec w³adz sta-
nu wojennego biskup jako przedstawiciel Ko�cio³a nie okaza³ siê wy-
starczaj¹co godnym zaufania?

Wielokrotnie obroñcy sk³adali protesty do S¹du Wojewódzkiego w
Elbl¹gu w zwi¹zku z fa³szowaniem protoko³ów. Tak by³o w wypadku
wniosku o sprostowanie oraz uzupe³nienie protoko³ów z rozpraw z 15
oraz 16 marca. Stwierdzono, ¿e �protokó³ rozprawy zawiera przeina-
czenia, pominiêcia, dodatki i sformu³owania wypaczaj¹ce zakres tak
twierdzeñ i pytañ s¹du i stron, jak i wypowiedzi i odpowiedzi �wiad-
ków, zw³aszcza E. M³otkowskiego i J. Rogackiego [funkcjonariuszy]�.

Ponadto adwokaci wnioskowali o:
– sporz¹dzenie na pi�mie odpisu protokolarnego;
– sporz¹dzenie zapisu fonograficznego z przebiegu rozprawy;
– wy³¹czenie sêdziego – ³awnika Juliana Kasperkiewicza z rozprawy,

w zwi¹zku z jego obra�liwym zachowaniem wobec obroñców, a tak¿e
w zwi¹zku z prób¹ wprowadzania ich w b³¹d.

Maj¹c na uwadze ujawnienie prawdziwych przyczyn i przebiegu wy-
darzeñ w Kwidzynie adwokaci wnioskowali o:

– dopuszczenie dowodu z przes³uchania funkcjonariuszy stra¿y po-
¿arnej Romana Go³ucha, Jerzego Puwako, Marka �cie¿ko oraz W³odzi-
mierza Przyby³ko;

– dopuszczenie dowodu z przes³uchania cz³onków rodzin pobitych:
Zyty Szmit i El¿biety To³³oczko;

– dopuszczenie dowodu z przes³uchania lekarzy: Waldemara Templi-
na oraz Miros³awa Górskiego; szczególnie M. Górski (internowany w
I³awie, a nastêpnie w Kwidzynie) by³ tym, który w sposób profesjonal-
ny, wraz z innym lekarzem M. Wêglewiczem, sporz¹dzi³ obdukcjê le-
karsk¹ po bestialskim pobiciu internowanych w I³awie 25 marca 1982
roku, która to dokumentacja sta³a siê materia³em dowodowym m.in. dla
Miêdzynarodowego Czerwonego Krzy¿a;

– dopuszczenie dowodu z przes³uchania tak¿e innych funkcjona-
riuszy.
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Obroñcy argumentowali, ¿e �przes³uchanie zawnioskowanych �wiad-
ków pozwoli s¹dowi ustaliæ, ¿e ¿aden z oskar¿onych nie rzuca³ jakim-
kolwiek przedmiotem w stronê funkcjonariuszy, ¿aden nie budowa³ tzw.
barykady, natomiast zeznania wielu �wiadków – funkcjonariuszy S³u¿-
by Wiêziennej sprzeczne s¹ z faktycznym przebiegiem wydarzeñ w dniu
14 sierpnia 1982 roku w Kwidzynie�.

Wszystkie te wnioski obrony, a tak¿e porêczenie biskupa warmiñ-
skiego ks. Ob³¹ka, s¹d odrzuci³.

Do  anna³ów s¹dowych przeszed³ epizod, który mia³ miejsce podczas
rozprawy, kiedy to oskra¿ony Go³awski zaprotestowa³, ¿e jeden ze �wiad-
ków – funkcjonariusz SW obra¿a jego uczucia religijne. Wówczas to
przewodnicz¹cy s¹du A. Wierzbicki odpowiedzia³: ��wiadek ma swoje
przekonania, jeden wierzy w Boga, drugi w kota�.

Ten sam sêdzia stara³ siê ukaraæ oskar¿onych jedynie za to, ¿e wcho-
dz¹c na salê rozpraw – jeszcze przed przybyciem Wysokiego S¹du –
podnosili do góry rêce, palcami pokazuj¹c znak zwyciêstwa V.

Wyj¹tkowa stronniczo�æ s¹du, akceptacja arogancji funkcjonariuszy
SB i SW maj¹ca miejsce podczas rozprawy oraz sam jej przebieg nie-
zgodny z procedurami, spowodowa³, ¿e obroñcy skierowali do S¹du Naj-
wy¿szego wniosek o przekazanie sprawy do rozpoznania przez inny S¹d
Wojewódzki. Napisali miêdzy innymi:

�Z g³êbok¹ trosk¹, jako obroñcy i obywatele Pañstwa Polskiego stwier-
dzamy, ¿e atmosfera procesu przeciwko wymienionym oskar¿onym w
sprawie II.K.4/83 wywo³uje wra¿enie tragicznej karykatury wymiaru
sprawiedliwo�ci.

Przewodnicz¹cy rozprawy – nie mog¹c opanowaæ swego zaanga¿o-
wania uczuciowego po stronie oskar¿enia – stale narusza prawo oskar-
¿onych do obrony, w sposób bezzasadny odbiera im g³os, t³umi w spo-
sób niedopuszczalny mo¿liwo�ci wypowiadania siê. Na sali dochodzi
do otwartego obra¿ania oskar¿onych, których nazywa siê brudasami,
lud�mi niechlujnymi w zakresie porz¹dku osobistego – w sposób gor-
sz¹cy i wrêcz ¿enuj¹cy dla powagi wymiaru sprawiedliwo�ci.

Atmosfera, w jakiej toczy siê sprawa, jest w tych warunkach w spo-
sób oczywisty sprzeczna ju¿ nie tylko z elegancj¹ sali s¹dowej, ale z
powag¹ wymiaru sprawiedliwo�ci�.

Wniosek zosta³ przed³o¿ony do wiadomo�ci ministra sprawiedliwo-
�ci i Prokuratora Generalnego PRL oraz Komisji Sejmowej Wymiaru
Sprawiedliwo�ci.
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Niestety, S¹d Najwy¿szy nie przychyli³ siê do wniosku obrony. Roz-
prawê kontynuowa³ S¹d Wojewódzki w Elbl¹gu pod przewodnictwem
sêdziego Alfonsa Wierzbickiego.

Dnia 23 maja 1983 roku w imieniu PRL S¹d og³osi³ wyrok:

DUSZAK MIROS£AW – pracownik Zak³adów �Truso� w Elbl¹gu:
skazany na 2 lata wiêzienia.
GO£AWSKI ZYGMUNT – rolnik z siedleckiego: skazany na 2 lata
wiêzienia.
KOZACZYÑSKI ADAM – przewodnicz¹cy oddzia³u Regionu �rod-
kowo-Wschodniego NSZZ �Solidarno�æ� w Tomaszowie Lubelskim:
skazany na 2 lata wiêzienia.
BOBER ANDRZEJ – wiceprzewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu Warmiñ-
sko-Mazurskiego NSZZ �Solidarno�æ�: skazany na 1,5 roku wiêzienia.
KA£UDZIÑSKI W£ADYS£AW – pracownik �Polmozbytu� w Ol-
szytnie: skazany na 1 rok wiêzienia.
SARNICKI RADOS£AW – uczeñ IV klasy LO w Zamo�ciu: skazany
na 1 rok 9 miesiêcy (w zawieszeniu).
GO£AWSKI ANDRZEJ – ze wzglêdu na stan zdrowia (niezdolno�æ
do samodzielnego poruszania siê na skutek pobicia) jego sprawa
zosta³a wy³¹czona do osobnej rozprawy.

Natychmiast po og³oszeniu wyroku na sali rozleg³y siê gromkie okrzy-
ki: �hañba, hañba, hañba��

Licznie obecni na sali rozpraw funkcjonariusze SB, tzw. smutni pa-
nowie, na gor¹co, drog¹ radiow¹ relacjonowali wszystko co dzia³o siê
na sali s¹dowej.

Jeszcze raz w praktyce sprawdzi³o siê, jak funkcjonuje �socjalistycz-
na praworz¹dno�æ�. Otó¿, zamkniêci bezprawnie, bezterminowo, wolni
ludzie zostali dodatkowo skazani na lata wiêzienia.

Natomiast oprawcy okazali siê niewinni.
W ksi¹¿ce Zenona Z³akowskiego �Solidarno�æ olsztyñska w stanie

wojennym� wydanej w roku 2001 czytamy: �Odpowiedzialno�æ za pa-
cyfikacjê obozu w Kwidzynie ponosi ówczesny komendant obozu kpt.
Juliusz Pob³ocki z Malborka. On to zorganizowa³ ca³¹ akcjê przy u¿yciu
stra¿ników wiêziennych z Kwidzyna, ale tak¿e ze Sztumu, którymi do-
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wodzi³ kpt. Roman Podolak (naczelnikiem wiêzienia w Sztumie by³ mjr
Jan Przybysz) oraz I³awy i Elbl¹ga. Ponadto ówczesny komendant MO
w Kwidzynie kpt. Henryk Podlecki nades³a³ radiowóz w celu rozgonie-
nia zebranych ko³o bramy rodzin. Wszystko wskazuje na to, ¿e J. Po-
b³ocki zosta³ na polecenia Jana Kolczyñskiego, dyrektora Okrêgowego
Zarz¹du Zak³adów Karnych w Olszytnie, specjalnie przeniesiony z Za-
k³adu Karnego w Sztumie do Kwidzyna, aby dokonaæ pokazowej pacy-
fikacji obozu internowanych.

W sposób szczególnie brutalny, wrêcz sadystyczny zachowywali siê
nastêpuj¹cy pracownicy Zak³adu Karnego w Kwidzynie: por. Edmund
M³otkowski (wychowawca), por. Tadeusz Jórkiewicz (z-ca kierownika
Dzia³u Ochrony), plut. Jerzy Rogacki, plut. Józef Gutowski (oddzia³o-
wy), Reinhold Brzezicki (oddzia³owy), plut. Tadeusz Kegel (wypisko-
wy), Zdzis³aw Czaplicki, Czes³aw Kara�, Czes³aw Szuksta (Zak³ad Karny
w Elbl¹gu), Tadeusz Urbanowicz, Zbigniew Pu³aski (zwany Bardot¹),
Jan Makowski, Micha³ Hinc (z Pas³êka), Eligiusz ̄ arnoch, Henryk Mróz
(z Gi¿ycka), Wojciech Koz³owski (Zak³ad Karny w Braniewie)�.

Pokazuj¹c swoj¹ �dobr¹ wolê� S¹d Wojewódzki w Elbl¹gu po og³o-
szeniu wyroku postanowi³ uchyliæ tymczasowy areszt wobec skazanych
do czasu uprawomocnienia siê wyroku. Tê uci¹¿liw¹ represjê zamienio-
no na dozór milicyjny.

Wyj�cie �na wolno�æ� tak wspomina jeden z oskar¿onych, W³ady-
s³aw Ka³udziñski: �Po wyj�ciu z wiêzienia (s¹du) wita³y nas z kwiatami
¿ony oraz nasi najbli¿si, a tak¿e sympatycy «Solidarno�ci». Poszli�my
pod pomnik «Solidarno�ci» w Elbl¹gu, a nastêpnie do ko�cio³a pw. �w.
Miko³aja podziêkowaæ Bogu za przetrwanie. Pó�niej odby³o siê spotka-
nie u ks. pra³ata Józefczyka. Przemawia³ Lech Wa³êsa. Pamiêtam jego
s³owa «Jeszcze zwyciê¿ymy, wy siê jeszcze przydacie. Na razie odpocz-
nijcie trochê, ale gdy przyjdzie czas, to trzeba bêdzie siê w³¹czyæ w
dalsz¹ walkê�». Potem poszli�my do domu Duszaków. Tam by³ poczê-
stunek. Pani Duszakowa za ostatnie 2 dolary kupi³a koniak i nas poczê-
stowa³a. Przez ca³y czas byli�my pilnowani przez esbeków�.

Niestety, na tym nie koniec upokorzeñ. S¹d Wojewódzki w Elbl¹gu 17
sierpnia 1983 roku na podstawie ustawy o amnestii z 21 lipca 1983 r. po-
wzi¹³ postanowienie o umorzeniu postêpowania karnego wobec skazanych.

Jednocze�nie na podstawie tej samej ustawy umorzono postêpowa-
nie wobec funkcjonariuszy s³u¿by wiêziennej uczestnicz¹cych w pacy-
fikacji w Kwidzynie.
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Jeden ze skazanych, W³adys³aw Ka³udziñski, po wys³uchaniu posta-
nowienia s¹du stwierdzi³, ¿e amnestia jest dla zbrodniarzy, a nie dla
niego i jego kolegów.

Obroñcy skazanych zaskar¿yli do S¹du Najwy¿szego wyrok S¹du Wo-
jewódzkiego w Elbl¹gu z 23 maja 1983 roku.

Adwokat W³adys³awa Ka³udziñskiego, Eligiusz W³odarczak, sk³ada-
j¹c do S¹du Najwy¿szego za¿alenie na postanowienie S¹du Wojewódz-
kiego o zastosowaniu amnestii wobec jego klienta, stwierdzi³, ¿e pozba-
wiono w ten sposób oskar¿onego szans i mo¿liwo�ci wykazania swojej
niewinno�ci w toku dalszego postêpowania.

S¹d Najwy¿szy w Warszawie w sk³adzie: F. Koz³owski, S. M³ynkie-
wicz, S. Mirski, przy udziale prokuratora Prokuratury Generalnej F. Pan-
turczaka 9 lutego 1984 roku uchyli³ zaskar¿ony wyrok S¹du Wojewódz-
kiego jedynie w stosunku do Rados³awa Sarnickiego. Natomiast w sto-
sunku do pozosta³ych oskar¿onych S¹d Najwy¿szy uzna³ prawomoc-
no�æ wyroku S¹du Wojewódzkieg w Elbl¹gu i na mocy tej samej ustawy
o amnestii umorzy³ postêpowanie w sprawie.

Sprawiedliwo�ci sta³o siê zado�æ.
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El¿bieta To³³oczko
Matka internowanego

Z DRUGIEJ STRONY KRAT

Dzieñ 14 sierpnia 1982 roku.
Tego dnia wyjechali�my z mê¿em z Gdañska, jak zwykle, bardzo wcze-

snym rankiem. Ju¿ w poci¹gu do Kwidzyna by³am bardzo zdenerwowa-
na, chocia¿ nie wiedzia³am, dlaczego i przesta³am ca³¹ podró¿ na kory-
tarzu, pal¹c papierosy jeden za drugim. Na miejscu byli�my oko³o go-
dziny 9.00 rano.

Przed wiêzieniem sta³a ju¿ du¿a grupa ludzi, przyby³ych z ró¿nych
stron Polski (Lublin, Zamo�æ, £ód�, Poznañ, Sieradz, Pi³a) g³o�no la-
mentuj¹cych, ¿e nie pozwalaj¹ na widzenia z internowanymi. Rzeko-
mym powodem by³o wykorzystanie ju¿ limitu widzeñ w poprzednich
obozach, z których w³a�nie dowieziono du¿o ludzi. Wszyscy pisali�my
pro�by o widzenia lub rozmowê z naczelnikiem wiêzienia. Jednak¿e
pierwsza partia odwiedzaj¹cych, do oko³o 10 internowanych, wesz³a.
Pozostali – du¿a liczba starszych ludzi i dzieci – zaczêli siê niecierpli-
wiæ przed³u¿aj¹cym siê czekaniem, tym bardziej, ¿e wiedzieli�my, ¿e
widzenia odbywaj¹ siê w dwóch salach, a pierwsza partia nie mog³a
zaj¹æ nawet jednej.

Po godzinie us³yszeli�my zza muru uderzanie ³y¿kami o miski i skan-
dowanie �wpu�ciæ rodziny�. Po pewnym czasie zapad³a cisza i dowie-
dzieli�my siê, ¿e nowy naczelnik wiêzienia rozmawia w sprawie widzeñ
na wolnym powietrzu, jak to mia³o miejsce w poprzednim tygodniu, za
poprzedniego naczelnika.

Z lewej strony od wej�cia, za wiêziennym p³otem, by³o wzniesienie,
z którego by³o widaæ ca³y ogrodzony teren z barakami i boiskiem. Wi-
dzieli�my, ¿e wszyscy internowani wyszli z baraków, powystawiali sto-
³y i ³awki, oczekuj¹c odwiedzin rodzin. Potem zaczê³a siê �kocia muzy-
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ka�. Mija³y godziny i w³a�ciwie nic siê nie dzia³o: nikt widzenia nie
otrzymywa³ ani nie wypuszczono rodzin, które wesz³y z samego rana.

Po jakim� czasie rozpocz¹³ siê ruch samochodów milicyjnych i wiê-
ziennych. Funkcjonariusze wiêzienni i milicjanci wchodzili i wycho-
dzili z wiêzienia. W pewnym momencie zajecha³ ciemny, kryty samo-
chód i kto� krzykn¹³ �ZOMO z psami�. Rozleg³ siê g³o�ny krzyk i p³acz
kobiet i dzieci. Oddzia³ ZOMO (niektórzy mówili, ¿e to specjalna grupa
z wiêzienia w Sztumie) w he³mach, z tarczami, pa³kami i psami wszed³
na teren wiêzienia. Widok by³ straszny. Sta³am blisko bramki i widzia-
³am te zakute w plastyk twarze i zupe³nie nieludzkie oczy szeroko otwarte
i jakby nic nie widz¹ce.

Ich widoku nie zapomnê nigdy.
Przyjecha³ równie¿ wóz stra¿acki z armatk¹ wodn¹ na dachu i zatrzy-

ma³ siê przed bram¹ zak³adu karnego.
Oko³o godziny 13.00 ma³ymi drzwiami obok g³ównej bramy wysz³y

osoby wpuszczone �na widzenia�, a nam kazano odsun¹æ siê od wiêzie-
nia i przej�æ na drug¹ stronê ulicy. Milicjanci przepêdzili wszystkich ze
wzniesienia za murem. Kogo mogli to spisali i potem by³y kolegia orze-
kaj¹ce. Internowani zaczêli g³o�no �piewaæ �Bo¿e co� Polskê�. Za mu-
rem w³¹czono bardzo g³o�no pracuj¹ce jakie� urz¹dzenia (pompy?) i od
tej pory nie by³o ju¿ nic s³ychaæ. Samochód stra¿acki wjecha³ na teren
wiêzienia. Przyjecha³ jeszcze jeden du¿y samochód pe³en milicjantów,
ale przy nas nikt z niego nie wysiad³. Po pewnym czasie wjecha³a na
teren ZK karetka pogotowia. Krzyki i p³acze oczekuj¹cych wzmog³y
siê. Po chwili karetka z w³¹czon¹ syren¹ i �wiat³ami wyjecha³a, za ni¹
pogna³a milicyjna Nysa.

Mój m¹¿ ca³y czas sta³ nieruchomy jak pos¹g. Dopiero potem dowie-
dzia³am siê, ¿e wypatrzy³ sobie jaki� ¿elazny prêt, trochê przysypany
piaskiem, i na wszelki wypadek pilnowa³ go� (po drugiej stronie drogi
budowa³a siê jaka� fabryka).

Po 14.00 wyszed³ funkcjonariusz wiêzienny z jakim� cywilem i oznaj-
mi³, ¿e widzeñ nie bêdzie, wewn¹trz nikomu nic siê nie sta³o, paczki
mo¿na zostawiæ i mamy siê wynosiæ. Widzenia bêd¹ mo¿e nastêpnego
dnia.

Po z³o¿eniu paczek wszyscy odeszli�my. Po drodze widzieli�my na-
stêpne wozy milicyjne jad¹ce do ZK.
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Adam Golik

PACYFIKACJA

Dnia 3 sierpnia 1982 r. zakoñczono zwo¿enie do ZK w Kwidzynie
internowanych z ZK w I³awie, Gêbarzewie, £owiczu, Lublinie i Mielê-
cinie. Wcze�niej dotar³y transporty z ZK w Suwa³kach, Krasnymstawie
i W³odawie. W ten sposób w Kwidzynie znalaz³a siê wiêkszo�æ interno-
wanych z ca³ej Polski. Najpilniejsz¹ do za³atwienia sta³a siê sprawa wi-
dzeñ z rodzinami. Rodziny internowanych, niejednokrotnie po kilkuna-
stogodzinnej podró¿y, z baga¿ami i bardzo czêsto ma³ymi dzieæmi na
rêku, musia³y godzinami oczekiwaæ pod bram¹ ZK, nawet bez mo¿li-
wo�ci skorzystania z WC. Dlatego dnia 6 sierpnia trzech przedstawicie-
li internowanych uda³o siê na rozmowy z mjr. Miko³ajczykiem, komen-
dantem ZK Kwidzyn. Zgodnie z zawartym porozumieniem rodziny mia³y
byæ wpuszczane bez oczekiwania. W dniach o zwiêkszonej ilo�ci od-
wiedzin wykorzystany mia³ byæ teren w okolicy fontanny. W zamian
internowani w soboty i niedziele mieli nie korzystaæ ze �spacernika� w
pobli¿u odbywaj¹cych siê widzeñ oraz skróciæ okres spacerów do godz.
22.00. Nastêpnego dnia, czyli 7 sierpnia z rana, oficer próbowa³ t³uma-
czyæ, ¿e wczorajsze porozumienie musi byæ jeszcze przez kogo� zatwier-
dzone.

Do protestów nie dosz³o, gdy¿ wkrótce okaza³o siê, ¿e jednak komen-
dant jest w³adny i widzenia odby³y siê na �wie¿ym powietrzu, po kilka
godzin ka¿de, ku zadowoleniu wszystkich. Na apelu wieczornym oko³o
godz. 24.00 okaza³o siê, ¿e brakuje Mirka Andrzejewskiego z Siedlec.
Musia³ przej�æ przez dy¿urkê odprowadzaj¹c odwiedzaj¹cych. Ponie-
wa¿ nikt go nie zawróci³ – skorzysta³ z okazji. Klawisze sprawiali wra-
¿enie, ¿e nic ich nie interesuje. Nastêpnego dnia, w niedzielê 8 sierpnia,
komendant anulowa³ wcze�niejsze ustalenia dotycz¹ce widzeñ i nie po-
daj¹c tego faktu do wiadomo�ci opu�ci³ teren ZK. Rodziny sta³y tym-
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czasem za bram¹ z perspektyw¹ wielogodzinnego oczekiwania na wi-
dzenia. Na zwo³anym zebraniu przedstawicieli cel zdecydowali�my o
przeprowadzeniu pokojowej akcji protestacyjnej, maj¹cej doprowadziæ
do spotkania z komendantem. W trakcie spotkania mieli�my nadziejê
przekonaæ komendanta, ¿e ustalona wcze�niej forma widzeñ nie przy-
czyni³a siê do �ucieczki� M. Andrzejewskiego. W ¿adnym wypadku nie
mog¹ z tego powodu cierpieæ rodziny stoj¹ce za bram¹. Protest trwa³
oko³o godziny, od 10.00 do 11.00 i polega³ na tym, ¿e internowani usie-
dli przed bram¹, �piewali patriotyczne pie�ni i w przerwach stukali tale-
rzami. Sprowadzony komendant po krótkiej rozmowie z naszymi przed-
stawicielami ok. godz. 12.00 wyrazi³ zgodê na widzenia w formie jak
poprzedniego dnia. Nastêpny tydzieñ up³yn¹³ bez zak³óceñ.

Szczególnie uroczy�cie obchodzili�my 13 sierpnia – rozpoczêcie dzie-
wi¹tego miesi¹ca wojny i internowania. By³y apele, flagi, emblematy
�Solidarno�ci�, wieczór piosenki zakazanej. Wyk³ad pod tytu³em �Praw-
ne uwarunkowania wprowadzenia stanu wojennego� wyg³osi³ Andrzej
B¹czkowski z Lublina. Uroczysto�ci przebiega³y w spokoju i powadze,
przy masowym udziale internowanych i bez jakichkolwiek przeszkód
ze strony klawiszy. Wieczorem otrzymali�my nieoficjaln¹ informacjê,
¿e nast¹pi³a zmiana na stanowisku komendanta ZK. Dnia 14.08.82 r.
trwa³o od rana wielkie poruszenie. Dowiedzieli�my siê, ¿e nowy ko-
mendant, ponoæ kapitan z ZK Sztum, nie respektuje ustaleñ poprzedni-
ka w sprawie widzeñ, a ponadto nie ma zamiaru rozmawiaæ z nami na
ten temat. Powtórzy³a siê sytuacja z 8 sierpnia: siadamy, uderzamy w
talerze i �piewamy. Pogoda by³a tym razem gorsza. Pada³ deszcz, a ro-
dziny sta³y przed bram¹. Obok nas na ³awce siedzieli dwaj klawisze:
Kara� i Makowski. Zachowywali siê tak, jak gdyby w pobli¿u nic siê nie
dzia³o. W�ród grona najbli¿ej znajduj¹cych siê osób zacz¹³em s³yszeæ
g³osy coraz wiêkszego zniecierpliwienia, spowodowane lekcewa¿eniem
nas przez komendanta. Czê�æ z nas zaczê³a mieæ w¹tpliwo�ci, czy w tej
sytuacji jest sens podejmowania rozmów. Odezwa³y siê równie¿ g³osy,
¿eby przej�æ na drug¹ stronê siatki, bli¿ej bramy i dy¿urki. Parê osób
zwróci³o siê do siedz¹cych w dalszym ci¹gu, znudzonych klawiszy
Makowskiego i Karasia; �Panowie, chcemy rozmawiaæ z komendan-
tem�. Jeden z nich poszed³ do budynku administracyjnego, a po chwili
zjawi³ siê wychowawca, por. E. M³otkowski, ze s³owami: �trzech na
rozmowy�. By³a godz. ok. 11.00. Na ochotnika zg³osi³y siê trzy osoby –
przedstawiciele poszczególnych pawilonów, których tytu³u do reprezen-
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towania pozosta³ych nikt nie kwestionowa³. Byli to: A. Bober z pawilo-
nu pierwszego, W. Przyby³ko – z drugiego i R. Jarmuszkiewicz – z trze-
ciego.

W trakcie trwania rozmów protestuj¹cy siedzieli w ciszy. Rozmowy
trwa³y ok. 40 minut. Po ok. 30 minutach wyszed³ Andrzej Bober i po-
prosi³ w imieniu komendanta o dodatkowe 10 minut cierpliwo�ci. Od-
nios³em wra¿enie, ¿e wiêkszo�æ internowanych jest spokojna, czê�æ jest
jakby zmêczona. Zza bramy dotar³a wiadomo�æ, ¿e widzeñ nie bêdzie.
Napiêcie ros³o, lecz my oczekiwali�my w spokoju na zakoñczenie roz-
mów. Trójka naszych przedstawicieli wróci³a oko³o12.00 o�wiadczaj¹c,
¿e osi¹gniêcie porozumienia z nowym komendantem jest niemo¿liwe.
Na wszystkie argumenty dotycz¹ce meritum i wcze�niejszych ustaleñ z
mjr. Miko³ajczykiem nowy komendant, prawdopodobnie kpt. Juliusz
Pob³ocki, odpowiada³ �nie�, zas³aniaj¹c siê regulaminem. Zakoñczenie
rozmów przedstawia³o siê nastêpuj¹co: komendant spyta³ obecnego na
rozmowach por. E. M³otkowskiego: �dajemy widzenia?�, M³otkowski
powiedzia³: �dzisiaj nie�, komendant: �no to nie�.

Jak siê pó�niej okaza³o, kpt. J. Pob³ocki poprosi³ o dodatkowych 10
minut rozmów w oczekiwaniu na przybycie wezwanych wcze�niej od-
dzia³ów ZOMO. W trakcie trwania rozmów byli�my fotografowani.
Miêdzy innymi zdjêcia robi³ por. Jurkiewicz. On to okre�li³ nas jako
�ma³py w klatce�. W odpowiedzi niektórzy internowani wyg³osili kilka
sentencji, lecz nie by³y one obra�liwe. Nast¹pi³o oko³o kilkunastu mi-
nut zamieszania, w trakcie których starali�my siê ustaliæ, co mamy robiæ
dalej. Pada³y ró¿ne propozycje: kontynuowaæ dotychczasow¹ formê pro-
testu choæby do rana; przej�æ na drug¹ stronê siatki w celu wywarcia
wiêkszej presji. By³y równie¿ g³osy o wycofaniu siê z demonstracji i
rozej�ciu do cel.

Wygra³a pierwsza propozycja. Usiedli�my wiêc, by kontynuowaæ pro-
test polegaj¹cy na �piewaniu, uderzaniu talerzami i skandowaniu: �wpu-
�ciæ rodziny�. Zza bramy dobieg³y g³osy, ¿e przyby³o ZOMO. Kilka
osób da³o siê sprowokowaæ i skoczy³o na dach, by zorientowaæ siê w
sytuacji za bram¹. Po kilku minutach na dachu zosta³y dwie osoby. Po-
zostali przeskoczyli na drug¹ stronê siatki. Przez dziurê miêdzy jezdni¹
a bram¹ zaczêli siê oni kontaktowaæ z rodzinami. Podali nam nastêpnie
przez siatkê wykaz rodzin oczekuj¹cych na widzenie ponad 30 nazwisk.
Czê�æ z nich zwróci³a siê z pro�b¹: �Przyjecha³o ZOMO, nie zostawiaj-
cie nas samych�. Kilka, a nastêpnie kilkana�cie osób z naszej strony
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podesz³o do siatki. Kto�, nie wiadomo kto i z której strony, zacz¹³ roz-
plataæ siatkê. Powsta³a dziura, przez któr¹ przesz³o nastêpnych kilkana-
�cie osób. Przez kilka nastêpnych minut manifestacja pokojowa trwa³a
nadal, lecz coraz wiêcej osób przechodzi³o na drug¹ stronê siatki. Sta-
wa³o siê jasne, ¿e wbrew woli wiêkszo�ci manifestacja zmienia charak-
ter. W nawo³ywaniu do bardziej radykalnych form protestu: wej�cia na
dach, przej�cia na drug¹ stronê wyró¿nia³ siê W³odzimierz Pagacz z
Olsztyna. Rzucaj¹c sto³kiem zachowywa³ siê jak prowokator. Mimo to
klawisze sprawiali wra¿enie, jakby nic ich nie obchodzi³o. Przez mo-
ment wydawa³o siê, ¿e nic siê nie sta³o, a manifestacja bêdzie kontynu-
owana w dotychczasowej formie, tyle ¿e w bezpo�rednim s¹siedztwie
bramy. Wówczas naprzeciw nas pojawi³a siê grupa szturmowa w he³-
mach, z tarczami, pa³kami i z psem. Sk³ada³a siê z oko³o 40 osób.

W obawie, by nikt nimi nie rzuca³, sto³ki zabrane zosta³y przez dziurê
w p³ocie na drug¹ stronê. Przez ca³y czas zachowywali�my siê spokoj-
nie, chocia¿ gdy klawisz zaatakowa³ pa³k¹ wystaj¹ce spod bramy rêce
dzieci, opanowaæ siê by³o trudno. Oko³o 50 osób spo�ród oczekuj¹cych
za bram¹ rodzin przesz³o na górkê znajduj¹c¹ siê za ogrodzeniem ZK,
by zobaczyæ, co dzieje siê w �rodku. Ze �mietnika mo¿na siê by³o kon-
taktowaæ z nimi z odleg³o�ci kilkunastu metrów. Z baraku, w którym
odbywa³y siê widzenia, funkcjonariusze wyprowadzili na zewn¹trz je-
dyn¹ tego dnia grupê ok. 7 osób, które widzenia otrzyma³y. Zaczêli�my
�piewaæ �Bo¿e co� Polskê�. Do rodzin, które zebra³y siê na górce za
ogrodzeniem ZK, podjecha³ radiowóz. Funkcjonariusze MO usunêli z
pola widzenia zgromadzone rodziny. Kazano strzelaæ z najbli¿szego
koguta (wie¿a wartownicza). Za�piewali�my jeszcze dwie pie�ni: �Rotê�
i �Nigdy z królami...�.

W tym czasie dwukrotnie zamykano i otwierano bramê g³ówn¹. Przez
chwilê widzieli�my rodziny i one nas widzia³y. Wygl¹da³o to na zachêtê
do ucieczki. Stali�my jednak spokojnie, nikt nie zareagowa³. W tym
czasie klawisze podci¹gnêli motopompê i rozwinêli wê¿e. Czê�æ inter-
nowanych zaczê³a wycofywaæ siê na drug¹ stronê siatki. W momencie
w³¹czenia motopompy zaczêli�my �piewaæ hymn. Wycofywanie siê
pozosta³ych na drug¹ stronê siatki, w strugach wody, trwa³o kilka mi-
nut. Ostatni z wycofuj¹cych siê zaatakowani zostali pa³kami. Gdy oka-
za³o siê, ¿e grupa szturmowa nie zamierza poprzestaæ na wyparciu nas
poza siatkê, zrodzi³a siê spontaniczna próba zabarykadowania przej�cia.
By³a to chaotyczna, beznadziejna próba, bez szans powodzenia i w ¿ad-
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nej mierze nie mog³a byæ traktowana jako atak z naszej strony. Gdy
internowani wycofywali siê zas³aniaj¹c siê przed strugami wody, na pra-
wo od furtki wej�ciowej trwa³a ostatnia próba dogadania siê internowa-
nego z oficerem s³u¿by wiêziennej poprzez siatkê. Obaj musieli siê wy-
cofaæ pod naporem wody. Rozkaz do ataku pad³, gdy nie istnia³y powo-
dy do u¿ycia si³y, a przez moment wydawa³o siê nawet, ¿e atak nie na-
st¹pi. Od chwili zakoñczenia rozmów z komendantem J. Pob³ockim do
wycofania siê internowanych do swoich cel minê³o oko³o jednej, mak-
symalnie pó³torej godziny. Internowani w trakcie wycofywania siê nie
stawiali oporu. Tylko zas³aniali siê przed ciosami pa³ek. Na dachu pozo-
sta³ jedynie W³adek Ka³udziñski, który nie spodziewa³ siê ataku. Zde-
cydowana wiêkszo�æ internowanych wycofa³a siê pomiêdzy pawilona-
mi I i II. Niewielka czê�æ wycofa³a siê do pawilonu III. To ona zosta³a
zaatakowana przez g³ówne si³y grupy szturmowej i dotkliwie pobita,
zanim dotar³a do pawilonu. Bicie przed³u¿a³o siê i trwa³o równie¿ na
korytarzu, gdy¿ internowani zastali drzwi od cel pozamykane. Rozgrza-
na biciem w III pawilonie g³ówna czê�æ grupy szturmowej w powrotnej
drodze w kierunku pawilonów I i II natknê³a siê na schodz¹cego z dachu
W³adka Ka³udziñskiego i zmasakrowano go. Bito i kopano go jeszcze
wtedy, gdy bezw³adnie le¿a³ na ziemi. U¿yto gazu, a gdy le¿¹cy nie
dawa³ znaku ¿ycia, zlano go wod¹. Mimo to W³adek Ka³udziñski nie
odzyska³ przytomno�ci. Mia³o to miejsce oko³o godz. 13.30. Oprawcy
pastwili siê nad W³adkiem wystarczaj¹co d³ugo, by wiêkszo�æ wycofu-
j¹cych siê do pawilonów I i II mog³a dotrzeæ do swoich cel.

Tylko nieliczni próbowali powstrzymaæ atakuj¹cych w przej�ciu g³ów-
nym. Trzymanie kraty od wewn¹trz go³ymi rêkoma skazane by³o jednak na
niepowodzenie. Przez ca³y ten czas pracowa³a motopompa i zadziwiaj¹co
du¿e ilo�ci wody lali klawisze na dach, przez okna do cel i przez wej�cie
g³ówne. Pó�niej dowiedzia³em siê, ¿e pawilony I i II mia³y siê paliæ, ale ten
element prowokacji po prostu siê nie uda³. Równie¿ przez ca³y czas kilku
klawiszy robi³o zdjêcia. Dwaj inni przebywali bez przerwy na dy¿urce we-
wn¹trz pawilonu. Ci nie brali bezpo�redniego udzia³u w pacyfikacji, cho-
cia¿ by³a obawa, ¿e zamkn¹ oni kraty wej�ciowe na pawilony.

Przed godzin¹ 13.30 wszyscy internowani zamkniêci zostali w ce-
lach. Od tego momentu rozpoczê³o siê rozmy�lne, brutalne i systema-
tyczne bicie. Szturmuj¹ca grupa podzieli³a siê na kilka mniejszych. Ka¿da
pod dowództwem oficera sprawia³a wra¿enie, ¿e wspó³zawodniczy w
brutalnym biciu. Funkcjonariusze byli pod wyra�nym wp³ywem �rod-
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ków odurzaj¹cych. Niejednokrotnie z ob³êdem w oczach i pian¹ na ustach
pastwili siê nad wybranymi ofiarami. Jêki bitych i wyzwiska oprawców
s³ychaæ by³o nieprzerwanie do godziny 16.30. W mniejszym ju¿ natê¿e-
niu odg³osy bicia s³ychaæ by³o jeszcze po godzinie 18.00. Wiêkszo�æ
bij¹cych pochodzi³a z ZK w Sztumie i z ZK w I³awie. Szczególnym
okrucieñstwem odznaczali siê jednak miejscowi: Kegel, Pu³awski i Ma-
kowski, a z oficerów por. M³otkowski, por. Jurkiewicz i kpt. �wi¹tkow-
ski. Oficerowie nie ograniczali siê do wskazywania internowanych, któ-
rych biæ nale¿a³o szczególnie okrutnie. Osobi�cie bili por. Urbanowicz i
nieznany kapitan z ZK w Sztumie.

Przebieg wydarzeñ od chwili zamkniêcia internowanych w celach by³
nastêpuj¹cy. Kilkunastoosobowe grupy uzbrojonych funkcjonariuszy pod
dowództwem oficera wchodzi³y kolejno kilkakrotnie do ka¿dej celi, bi-
j¹c znajduj¹cych siê w nich internowanych i ubli¿aj¹c im. Nie znam
celi, w której nie by³oby ofiar. Odnios³em wra¿enie, ¿e pacyfikacja mia-
³a na celu zastraszenie internowanych i wpojenie im przekonania, ¿e nie
s¹ lud�mi, a prawo i jego interpretacja nale¿¹ do bij¹cych. We wszyst-
kich celach tego dnia s³yszano takie s³owa jak: �Ca³uj buty funkcjona-
riusza�, �Tym s... s.... d... mo¿esz sobie podetrzeæ� pod adresem podobi-
zny Lecha Wa³êsy, �Chcecie demokracji to macie�.

Wyzwiskom i epitetom towarzyszy³y g³uche odg³osy uderzenia pa³ki
i s³abn¹ce jêki katowanych. Jakkolwiek bicie w celach mia³o charakter
masowy, to najwiêksze obra¿enia odnie�li internowani, których wyci¹-
gniêto z cel. Na korytarzu urz¹dzano ��cie¿ki zdrowia�, gdzie bito do
utraty przytomno�ci po g³owie i w okolice nerek. Le¿¹cych kopano.
Wobec wielu osób czynno�æ powtarzano kilkakrotnie. Przez ca³y czas
nikt nie móg³ byæ pewny, ¿e nie zostanie wyci¹gniêty na korytarz. Zda-
wa³em sobie sprawê, ¿e stamt¹d nie wraca siê o w³asnych si³ach.

W wyniku nieludzkiego znêcania siê nad internowanymi z celi nr 8 pa-
wilonu pierwszego, wszyscy jej mieszkañcy zabrani zostali do szpitala:
Andrzej Go³awski – bezpo�rednio po pacyfikacji 14 sierpnia, Ryszard Pie-
kart – 17 sierpnia, Zygmunt Go³awski –17 sierpnia po interwencji lekarza z
Miêdzynarodowego Czerwonego Krzy¿a, Rados³aw Sarnicki z Zamo�cia,
lat 18 – 18 sierpnia w stanie agonalnym po trzech dobach bezskutecznej
pro�by o pomoc lekarsk¹. Przed przyjazdem karetki pogotowia by³ reani-
mowany przez internowanego lekarza K. Zadr¹ga z Suwa³k.

Celê nr 8 w nocy z 16 na 17 sierpnia, na pro�bê o lekarza, �odwiedzi-
³o� kilkunastu uzbrojonych klawiszy, którzy �wiec¹c latarkami i uderza-
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j¹c pa³kami w drzwi z ironi¹ spytali: �Kto jeszcze potrzebuje lekarza?�
Grup¹ dowodzi³ kpt. �wi¹tkowski, a potrzebuj¹cy lekarza nie doczekali
siê, choæ tracili przytomno�æ. Drastycznych przyk³adów bezprawia i
wrêcz sadyzmu by³o wiêcej. Z celi nr 5 kilkakrotnie wyci¹gano Andrze-
ja Bobera i Piotra B¹czyka, bij¹c i kopi¹c ich nawet le¿¹cych, równie¿
po g³owie. Szczególnie ciê¿kie obra¿enia odniós³ Bober, którego dnia 15
sierpnia o godzinie 23.30 zabra³o pogotowie. Nie pomog³y wcze�niejsze
pro�by i dopiero skandowanie przez wszystkie pawilony �lekarza, lekarza�
w tym wypadku odnios³o skutek. Byli�my pozamykani w celach i nie wie-
dzieli�my, ¿e do pozosta³ych potrzebuj¹cych lekarza nie dopuszczono.

Kolejny przyk³ad zwyrodnienia w³adców PRL: z celi nr 9 dwukrot-
nie wyci¹gniêto na korytarz Wojciecha Wasilewskiego z Suwa³k i An-
drzeja Bere�niewicza z Olecka. Pierwszy z nich dopiero 20 sierpnia dosta³
siê do szpitala, drugi oczekuje w dalszym ci¹gu. Ponoæ brak miejsc. W
celi nr 4 Adam Kozaczyñski z Tomaszowa Lubelskiego rozpoznany zo-
sta³ jako ten, który w trakcie wycofywania siê uspakaja³ internowanych,
aby nie dali ponie�æ siê emocjom. W konsekwencji wzi¹³ na siebie po-
tê¿n¹ ilo�æ ciosów, nie czyni¹c najmniejszego gestu obronnego w oba-
wie, ¿e na robionych zdjêciach mog³oby to wygl¹daæ na atak. Potê¿nie
poturbowany dotar³ przy pomocy kolegów do celi. Zapamiêta³ go jed-
nak sier¿ant Kegel. Obola³ego znalaz³ w celi i wyci¹gn¹³ na korytarz.
Kozaczyñski podczas bicia nie straci³ przytomno�ci. Cia³o jego wygl¹-
da³o jak jedna wielka, ciemna plama. Nie spodziewa³ siê zobaczyæ takie-
go widoku lekarz Miêdzynarodowego Czerwonego Krzy¿a, który w dniach
17, 18 i 19 sierpnia odwiedzi³ wszystkich pobitych. Pomimo interwencji
lekarza MCK Adama Kozaczyñskiego zabrano na noszach do szpitala do-
piero 20 sierpnia. Wcze�niej nie by³o rzekomo miejsc. Bezpo�rednio po
biciu pó³przytomnemu Adamowi wyrwano czê�æ brody rozkazuj¹c ogoliæ
pozosta³o�æ. Wszystkich okrucieñstw wymieniæ nie sposób. Mo¿na jedy-
nie powiedzieæ, ¿e nie oszczêdzano nikogo. W celi Jerzego Zacharowa z
Zamo�cia pobito wszystkich odmawiaj¹cych ró¿aniec. W mojej celi pobito
Janusza To³³oczkê z Gdañska, który ze wzglêdu na nogê w gipsie zbyt wol-
no, zdaniem bij¹cych, siê porusza³. Z pawilonu II najwiêksze obra¿enia
odnie�li internowani mieszkaj¹cy w celach nr 14, 23, 25 i 26. Wiêcej szcze-
gó³ów znanych bêdzie po otwarciu krat oddzielaj¹cych pawilony.

Wszystkie opisane indywidualne przypadki nie wyczerpuj¹ listy prze-
stêpstw pope³nionych 14 sierpnia 1982 roku w ZK Kwidzyn. Nie mo¿-
na równie¿ inaczej nazwaæ ni¿ przestêpstwem wypisanie ze szpitala 19
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sierpnia A. Bobera oraz 20 sierpnia A. Go³awskiego, którego nastêpne-
go dnia o godz. 2.30 pogotowie ponownie zabra³o do szpitala. Dyspozy-
cyjni chirurdzy, tacy jak Oramus czy L. Cie�lik, powinni zasi¹�æ na ³a-
wie oskar¿onych razem z Pob³ockim, �wi¹tkowskim, M³otkowskim, Jur-
kiewiczem, Kegelem, Urbanowiczem, Pu³awskim, Makowskim i wielo-
ma innymi pod zarzutem pope³nienia zbrodni. Tymczasem wyrok grozi³
zastêpcy komendanta Stra¿y Po¿arnej w Kwidzynie chor¹¿emu Go³u-
chowi, który odmówi³ wjazdu na teren ZK w czasie pacyfikacji o�rod-
ka. Nie by³o ognia i dlatego dowódca wozu bojowego stra¿y po¿arnej
odmówi³ wykonania rozkazu. Wiedzia³, co go czeka, ale równie¿ domy-
�la³ siê, w jakim celu wezwano stra¿ po¿arn¹. Wy¿ej wymienieni dyspo-
zycyjni chirurdzy nie mieli ani odwagi, ani zwyk³ego poczucia przy-
zwoito�ci. A przecie¿ sk³adali przysiêgê Hipokratesa.

Przed pó³noc¹ 14 sierpnia we wszystkich celach przeprowadzono
szczegó³owy �kipisz�. W trakcie przeszukania wszyscy internowani mu-
sieli rozebraæ siê do naga. Wcze�niej miêdzy godzin¹ 18.00 a 19.00
mia³a miejsce parodia badañ lekarskich w wykonaniu dyspozycyjnego
chirurga, wicedyrektora ZOZ o nazwisku Oramus. Oramus przyjecha³
po pogromie karetk¹ pogotowia, w ci¹gu godziny obejrza³ kilkudziesiê-
ciu pobitych, nikogo nie kwalifikuj¹c do szpitala.

Do trzech internowanych zabranych do szpitala bezpo�rednio po
pierwszym ataku: W. Ka³udziñskiego z Olsztyna, zmasakrowanego po
zej�ciu z dachu oraz A. Tomaszewicza z Sieradza i A. Priebe z Pi³y,
którzy doznali ataku serca w trakcie bicia, dnia 14 sierpnia do³¹czy³
jedynie Andrzej Go³awski, chocia¿ stan wielu innych by³ równie kry-
tyczny. Bij¹cy najwyra�niej starali siê nie zostawiaæ �ladów, gdy¿ nie
zanotowano przypadków obra¿eñ twarzy.

Oko³o pó³nocy zapanowa³a cisza. Do rana s³ychaæ by³o jedynie do-
chodz¹ce z korytarza szczekanie psa i odg³osy niew¹tpliwie zadowolo-
nych z siebie funkcjonariuszy.

Na ogóln¹ liczbê 148 internowanych znajduj¹cych siê w o�rodku 14
sierpnia pobitych zosta³o 81 osób, z czego w poszczególnych pawilo-
nach: w I – 29 osób, w II – 31 osób, w III – 21 osób.

Byæ mo¿e internowani dali pretekst do u¿ycia si³y przechodz¹c na
drug¹ stronê siatki. W niczym to jednak nie usprawiedliwia brutalno-
�ci, z jak¹ bito i kopano internowanych, zw³aszcza po zamkniêciu ich w
celach. O tym, ¿e nie by³o to przypadkowe bicie, �wiadczy stan najciê-
¿ej poszkodowanych.
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Ca³a trójka, która w naszym imieniu uda³a siê na rozmowy z komen-
dantem: A. Bober, W. Przyby³ko i R. Jarmuszkiewicz, bita by³a w celi i
na korytarzu do utraty przytomno�ci tylko dlatego, ¿e odwa¿y³a siê nas
reprezentowaæ. Podkre�liæ nale¿y, ¿e przypadki pobicia, które mia³y
miejsce przed 13.30, to jest przed zamkniêciem wszystkich cel, jakkol-
wiek liczne, to z wyj¹tkiem W³adka Ka³udziñskiego by³y niegro�ne.
Los W. Ka³udziñskiego by³ zapowiedzi¹ tego, co dopiero mia³o nast¹-
piæ. Rozmy�lne, bestialskie, wielogodzinne bicie rozpoczê³o siê w chwili,
gdy nie istnia³y jakiekolwiek powody do u¿ycia si³y.

Zbyt d³ugo funkcjonariusze s³u¿by wiêziennej byli w PRL panami
¿ycia i �mierci skazanych. Zbyt czêsto jedynymi elementami perswazji
w ZK by³ karcer oraz pa³ka i but funkcjonariusza. I oto ludziom o nie-
w¹tpliwie zwichrowanej psychice powierzono internowanych. Po za-
mkniêciu cel rozpoczêli oni polowanie na upatrzone wcze�niej ofiary.
W pawilonie II szukano osoby, która od 23 lipca przebywa³a na przepu-
stce, gro¿¹c, ¿e je�li siê nie znajdzie pobij¹ wszystkich. Oko³o godz.
18.00 do pawilonu III wraca³ od lekarza wcze�niej dotkliwie pobity
internowany. Pobito go ponownie za to, ¿e szed³ zgarbiony.

Dnia 17 sierpnia nieoczekiwanie zjawili siê przedstawiciele Miêdzy-
narodowego Czerwonego Krzy¿a. W�ród s³u¿by wiêziennej zapanowa-
³a jedynie lekka konsternacja. Pomimo ¿e w�ród przedstawicieli MCK
by³ lekarz, to klawisze w dalszym ci¹gu decydowali, komu pomoc le-
karska jest potrzebna, a komu nie. W konsekwencji wiele nocy z rzêdu
musieli�my skandowaæ: �lekarza!.. lekarza!� Dopiero wówczas zjawia-
³a siê karetka pogotowia. Pozostawa³o mieæ nadziejê, ¿e w ¿adnym z
przypadków pomoc nie by³a spó�niona. Przedstawiciele MCK przeby-
wali w naszym o�rodku 17, 18 i 19 sierpnia. Niewiele robili sobie z tego
g³ówni oprawcy pacyfikacji, z komendantem kpt. J. Pob³ockim na czele.

Wiele elementów wskazuje na to, ¿e od pocz¹tku do koñca by³a to
prowokacja SB. ¯e tak by³o w istocie �wiadcz¹ m.in. nastêpuj¹ce wy-
darzenia.
W krótkim okresie zwieziono do ZK w Kwidzynie internowanych z
wiêkszo�ci o�rodków w kraju. Ostatnie transporty z Lublina i Mielêcina
dotar³y 3 sierpnia.
Równocze�nie zniesiono szereg restrykcji. Dawa³o to wra¿enie ogólne-
go ba³aganu i w konsekwencji zachêca³o do braku dyscypliny.
Odbywa³y siê manifestacje. 6 sierpnia zmuszono komendanta do daleko
id¹cych ustêpstw w sprawie widzeñ.

W krótkim okresie zwieziono do ZK w Kwidzynie internowanych
z wiêkszo�ci o�rodków w kraju. Ostatnie transporty z Lublina i
Mielêcina dotar³y 3 sierpnia.
Równocze�nie zniesiono szereg restrykcji. Dawa³o to wra¿enie ogól-
nego ba³aganu i w konsekwencji zachêca³o do braku dyscypliny.
Odbywa³y siê manifestacje. 6 sierpnia zmuszono komendanta do
daleko id¹cych ustêpstw w sprawie widzeñ.

1.

2.

3.
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4. 13 sierpnia odby³y siê uroczyste obchody rozpoczêcia 9 miesi¹ca
wojny i internowania. S³u¿by wiêzienne zachowywa³y siê jakby zachê-
ca³y do kolejnych wyst¹pieñ.

5. Nag³a zmiana komendanta i powrót do regulaminu obowi¹zuj¹cego
na pocz¹tku wojny, bez podania tych faktów do wiadomo�ci zaintereso-
wanym.

6. Pozorowanie rozmów i celowe ich przed³u¿anie w sytuacji, gdy wia-
domo by³o, ¿e komendant nie zamierza ust¹piæ i dlatego wezwa³ od-
dzia³y ZOMO.

7. Postawienie przeciw 140 internowanym 40-osobowej grupy sztur-
mowej, co mia³o zachêciæ atakowanych do obrony. Oddzia³y ZOMO
sta³y w odwodzie.

8. Dwukrotne otwieranie bramy g³ównej w sytuacji, gdy nie byli�my
niczym od niej odgrodzeni. Pomimo to nikt nie zareagowa³, a przecie¿
prób¹ ucieczki t³umaczono u¿ycie si³y.

9. W czasie gdy wjazdu odmówi³ dowódca jednostki stra¿y po¿arnej
chor¹¿y Go³uch, wiêzieñ obs³uguj¹cy bibliotekê próbowa³ wrêczyæ jed-
nemu z internowanych dwa s³oiki ³atwopalnej substancji. Internowany
s³oików nie przyj¹³ i w konsekwencji nie by³o komu podpaliæ pawilo-
nów nr I i nr II.
10. Tymczasem dowodz¹cy akcj¹ na bramie g³ównej byli przekonani,
¿e siê pali. St¹d jednostka stra¿y po¿arnej, która w koñcu wjecha³a na
teren ZK i pomimo braku ognia la³a nieprzyzwoite ilo�ci wody na dachy
i do pawilonów.
11. Z elementu podpalenia prowokatorzy nie zrezygnowali. Kolejn¹, nie-
udan¹ próbê podj¹³ internowany z Jeleniej Góry J. R. Niezauwa¿ony
znikn¹³ z o�rodka tak jak siê pojawi³.
12. Sprawa J. R. by³a jednoznaczna. Ilu jeszcze �R�. by³o w�ród nas?
Uwa¿am, ¿e podobn¹ rolê pe³ni³ W.P. z Olsztyna. Niew¹tpliwie, wiê�-
niowie kryminalni równie¿ nie znale�li siê w�ród nas z w³asnej woli i
przynajmniej czê�æ z nich mia³a przydzielone zadanie.
13. Nauczeni do�wiadczeniem z ZK w I³awie, kiedy to internowani
13.06.82 r. uczcili ca³odniow¹ cisz¹ i pozostaniem w celach, s³u¿ba wiê-
zienna w ZK Kwidzyn zrobi³a wszystko, aby tym razem internowani nie
zrezygnowali z protestu.

Czas wyja�ni jeszcze wiele w¹tpliwo�ci, ale gdyby przyj¹æ tezê o
prowokacji, to przytoczone spostrze¿enia wystarcz¹ do wyja�nienia, dla-
czego do pacyfikacji o�rodka dla internowanych w ZK w Kwidzynie

13 sierpnia odby³y siê uroczyste obchody rozpoczêcia 9 miesi¹ca
wojny i internowania. S³u¿by wiêzienne zachowywa³y siê jakby
zachêca³y do kolejnych wyst¹pieñ.

Nag³a zmiana komendanta i powrót do regulaminu obowi¹zuj¹ce-
go na pocz¹tku wojny, bez podania tych faktów do wiadomo�ci
zainteresowanym.

Pozorowanie rozmów i celowe ich przed³u¿anie w sytuacji, gdy wia-
domo by³o, ¿e komendant nie zamierza ust¹piæ i dlatego wezwa³
oddzia³y ZOMO.

Postawienie przeciw 140 internowanym 40-osobowej grupy sztur-
mowej, co mia³o zachêciæ atakowanych do obrony. Oddzia³y ZOMO
sta³y w odwodzie.

Dwukrotne otwieranie bramy g³ównej w sytuacji, gdy nie byli�my
niczym od niej odgrodzeni. Pomimo to nikt nie zareagowa³, a prze-
cie¿ prób¹ ucieczki t³umaczono u¿ycie si³y.

W czasie gdy wjazdu odmówi³ dowódca jednostki stra¿y po¿arnej
chor¹¿y Go³uch, wiêzieñ obs³uguj¹cy bibliotekê próbowa³ wrêczyæ
jednemu z internowanych dwa s³oiki ³atwopalnej substancji. Inter-
nowany s³oików nie przyj¹³ i w konsekwencji nie by³o komu pod-
paliæ pawilonów nr I i nr II.

Tymczasem dowodz¹cy akcj¹ na bramie g³ównej byli przekonani,
¿e siê pali. St¹d jednostka stra¿y po¿arnej, która w koñcu wjecha³a
na teren ZK i pomimo braku ognia la³a nieprzyzwoite ilo�ci wody
na dachy i do pawilonów.

Z elementu podpalenia prowokatorzy nie zrezygnowali. Kolejn¹,
nieudan¹ próbê podj¹³ internowany z Jeleniej Góry J. R. Niezau-
wa¿ony znikn¹³ z o�rodka tak jak siê pojawi³.

Sprawa J. R. by³a jednoznaczna. Ilu jeszcze �R.� by³o w�ród nas?
Uwa¿am, ¿e podobn¹ rolê pe³ni³ W.P. z Olsztyna. Niew¹tpliwie,
wiê�niowie kryminalni równie¿ nie znale�li siê w�ród nas z w³a-
snej woli i przynajmniej czê�æ z nich mia³a przydzielone zadanie.

Nauczeni do�wiadczeniem z ZK w I³awie, kiedy to internowani 13
czerwca 1982 roku uczcili ca³odniow¹ cisz¹ i pozostaniem w ce-
lach, s³u¿ba wiêzienna w ZK Kwidzyn zrobi³a wszystko, aby tym
razem internowani nie zrezygnowali z protestu.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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dnia 14.08.82 r. doj�æ musia³o.

Powy¿sze osobi�cie referowa³em lekarzowi MCK dnia 18.08.82 r. w
obecno�ci przedstawicieli internowanych z pawilonów nr I i nr III. W
sprawozdaniu znajduj¹ siê równie¿ uzupe³nienia robione przez kolegów.
Pawilon nr II sprawozdanie sk³ada³ oddzielnie, gdy¿ komendant J. Po-
b³ocki nie wyrazi³ zgody na spotkanie przedstawicieli wszystkich cel.

Powy¿sze osobi�cie referowa³em lekarzowi MCK dnia 18.08.1982 r.
w obecno�ci przedstawicieli internowanych z pawilonów nr I i nr III. W
sprawozdaniu znajduj¹ siê równie¿ uzupe³nienia robione przez kolegów.
Pawilon nr II sprawozdanie sk³ada³ oddzielnie, gdy¿ komendant J. Po-
b³ocki nie wyrazi³ zgody na spotkanie przedstawicieli wszystkich cel.

Czas wyja�ni jeszcze wiele w¹tpliwo�ci, ale gdyby przyj¹æ tezê o
prowokacji, to przytoczone spostrze¿enia wystarcz¹ do wyja�nienia,
dlaczego do pacyfikacji o�rodka dla internowanych w ZK w Kwidzy-
nie dnia 14 sierpnia 1982 r. doj�æ musia³o.
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Zyta Szmit
Matka internowanego

WYDARZENIA
w obozie dla internowanych w Kwidzynie 14 sierpnia1982 r.

Przyjecha³am pod bramê obozu o godz. 9.30 do syna, który jest inter-
nowany. Po z³o¿eniu podania o widzenie dosta³am odpowied� odmow-
n¹, tak jak wszyscy, którzy ju¿ tam czekali (oko³o 30 osób). Z³o¿y³am
podanie do naczelnika, na które nie dosta³am ¿adnej odpowiedzi, bo
jakoby naczelnika nie by³o na terenie zak³adu. Takiej informacji udzie-
lono nam wszystkim tam oczekuj¹cym. Internowani wiedz¹c, ¿e s¹ ich
rodziny, których nie chc¹ wpu�ciæ, zaczêli biæ w talerze i skandowaæ
�wpu�ciæ rodziny, wpu�ciæ rodziny...�. Rodzinom, które by³y pierwszy
raz, s³u¿ba wiêzienna obieca³a, ¿e bêd¹ wpuszczeni, a kto ju¿ by³ raz to
nie, bo ju¿ widzenia by³y wykorzystane. Internowani ze swej strony te¿
starali siê o za³atwienie widzenia prowadz¹c rozmowy z naczelnikiem,
ale to nie da³o ¿adnego efektu.

Oko³o godz. 11.00 wysz³o paru pracowników s³u¿by wiêziennej, któ-
rzy kazali usun¹æ prywatne samochody z parkingu strasz¹c mandatami i
kolegium. Po jakiej� pó³ godziny przyjecha³ samochód zielony bez okien,
w którym ukryci byli ZOMO-wcy. Po kilkunastu minutach (ciê¿ko okre-
�liæ dok³adny czas, bo byli�my wszyscy strasznie zdenerwowani, dzieci
zaczê³y p³akaæ, my równie¿) ZOMO-wcy, oko³o 15 osób, wysiedli z
samochodu z wilczurem, na g³owach mieli kaski, w rêku pa³ki i tarcze,
weszli za bramê do obozu. Pobiegli�my z drugiej strony na górkê, z
której mo¿na by³o zobaczyæ wnêtrze obozu. Widzieli�my, ¿e internowa-
ni stali za siatk¹ i �piewali, a ZOMO po drugiej stronie naprzeciw nich.
Z górki zostali�my zgonieni przez MO, które przyjecha³o samochodem
(ok. 6 osób). Po ZOMO przyjecha³a stra¿ po¿arna pod obóz, ale stra¿a-
cy nie chcieli wjechaæ do �rodka, wjechali dopiero po jakiej� godzinie.
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Oko³o godz. 11.30, mo¿e trochê pó�niej, w obozie zosta³y w³¹czone
agregaty, które powodowa³y straszny ha³as, nic prawie poza tym ha³a-
sem nie by³o s³ychaæ. My wrócili�my z górki pod bramê, sk¹d zostali-
�my zgonieni na drug¹ stronê ulicy, tak ¿e co siê dzia³o na terenie obozu
nie mogli�my widzieæ. (Pomiêdzy jezdni¹ a bram¹ jest szpara, przez
któr¹ mo¿na by³o, k³ad¹c siê na jezdni, zobaczyæ, co siê dzieje na tere-
nie obozu). W tym czasie s³u¿ba wiêzienna w³¹czy³a hydranty i zaczêli
oblewaæ internowanych wod¹. Woda wylewa³a siê spod bramy, z daleka
by³o widaæ strumienie wody, którymi byli oblewani internowani.

O godz. 13.30 (czas nie jest bardzo dok³adny) pan w cywilu, jakoby
komendant MO w Kwidzynie, obieca³ nam, ¿e paczki, które mamy, zo-
stan¹ od nas przyjête i dostarczone internowanym oraz wyjdzie do nas
komendant obozu, który nam wszystko wyja�ni. Zwlekali z tym do godz.
14.30 ci¹gle obiecuj¹c, ¿e przyjm¹ paczki, widzeñ nie bêdzie, ale ponie-
wa¿ ludzie przyjechali a¿ z Zamo�cia i Lublina (wiêkszo�æ), to za³atwi¹
widzenia w niedzielê.

Gdzie� oko³o godz. 14.00 przyjecha³a karetka pogotowia, której nie
wpuszczono do �rodka, wszed³ tylko lekarz, po chwili wybieg³, wsiad³
do karetki, która wjecha³a do obozu, po chwili karetka wyjecha³a na
sygnale, a w niej le¿a³ internowany ca³y owiniêty w koc. Powsta³ strasz-
ny p³acz i ¿¹danie, a¿eby podali nazwisko, kto zosta³ pobity i odwiezio-
ny do szpitala (za karetk¹ pogotowia pojecha³a nysa MO równie¿ na
sygnale). Milicjanci na zewn¹trz obozu, którzy nas pilnowali powie-
dzieli, ¿e nie mog¹ podaæ nazwiska, bo nie znaj¹, ale wyjdzie komen-
dant, który nam poda. Nie wyszed³ komendant, wyjecha³a druga karetka
pogotowia (by³o mówione, ¿e wiêzienna), która wioz³a dwóch interno-
wanych zawiniêtych w koce. O tych równie¿ nie chcieli nam nic powie-
dzieæ, mówi¹c, ¿e jeden po oblaniu zas³ab³ na serce, co jest rzecz¹ ludz-
k¹, a drugi ma chore oko.

O godz. 15.30 wyszed³ komendant o�rodka, poda³ dwa nazwiska in-
ternowanych, których zabra³y karetki, twierdz¹c, ¿e wiêcej poszkodo-
wanych nie by³o i w³a�ciwie nic siê nie sta³o, a musia³ zaprowadziæ
porz¹dek, bo internowani byli niegrzeczni, krzyczeli i poniszczyli jego
mienie. Nam zosta³o zarzucone, ¿e te¿ zachowywali�my siê niegrzecz-
nie, nie chc¹c porozmawiaæ z komendantem, co by³o k³amstwem, bo a¿
do przyjazdu ZOMO by³o bardzo cicho, czekali�my cierpliwie i prosili-
�my o widzenie z komendantem, na co ci¹gle otrzymywali�my odpo-
wied�, ¿e nie ma go na terenie o�rodka. W miêdzyczasie przyjecha³ jesz-
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cze jeden samochód (taki do przewo¿enia ludzi) pe³en milicji w mundu-
rach polowych, którzy do chwili naszego odej�cia spod o�rodka nie
wysiedli z samochodu. Oprócz nich przyjecha³a chyba ca³a milicja z
Kwidzyna, która chodzi³a dooko³a obozu i pilnowa³a, ¿eby nikt nie pod-
szed³ blisko. Ulica dochodz¹ca do obozu zosta³a zamkniêta i ¿aden sa-
mochód ani autobus komunikacji miejskiej nie by³ tamtêdy puszczany.
O godz. 14.45 zaczêli�my oddawaæ paczki, które z przyczepion¹ kartk¹
z nazwiskiem stawiali�my pod bram¹. O godz. 15.05 odeszli�my spod
obozu.

Relacja z tego, co siê dzia³o w o�rodku
– dowiedzia³am siê od syna na widzeniu w dniu 21.08.1982 r.

Syn ma rozbit¹ g³owê i jest ogólnie pobity. Zapyta³am, jak to siê sta-
³o, ¿e ma rozbit¹ g³owê i dali siê wszyscy tak strasznie pobiæ. Otó¿, gdy
zostali straszliwie zlani wod¹ z hydrantów (stra¿ po¿arna wod¹ ich nie
la³a) przez pracowników obozu, zagoniono ich do cel i pozamykano, a
potem chodzi³a s³u¿ba wiêzienna i pojedynczo wyci¹ga³a z celi na kory-
tarz, a paru funkcjonariuszy bi³o jednego bezbronnego internowanego
nie tylko pa³ami, ale pomagali sobie jeszcze nogami kopi¹c gdzie popa-
d³o. ¯adna pomoc lekarska nie by³a udzielana, chocia¿ niektórzy byli
nieprzytomni i straszliwie zbici. Zaczêto udzielaæ pomocy dopiero na
drug¹, trzeci¹ dobê. Oko³o 80 osób podjê³o g³odówkê. Zosta³y zabrane
internowanym telewizory, kuchenki. Ograniczono spacery tylko do jed-
nej godziny. Widzenie by³o tylko pó³ godziny. Po widzeniu z rodzin¹
internowany by³ poddawany rewizji.

Zyta Szmit

Olsztyn, dn. 22.08.1982 r.

Pismo powy¿szej tre�ci zosta³o skierowane do Prokuratury Wojsko-
wej Okrêgu Pomorskiego za po�rednictwem Prokuratury Wojskowej w
Olsztynie dn. 24.08.1982 r. i dotyczy³o mego syna Jerzego Szmita.
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Olsztyn, 8.09.1982 r.

Jerzy Szmit
Internowany

Obywatel Prokurator
Garnizonowej Prokuratury Wojskowej
w Elbl¹gu

Gdy w dniu 14.08.1982 r. funkcjonariusze s³u¿by wiêziennej weszli
do pawilonu, wróci³em do celi, namawia³em kolegów, aby robili to samo.
O ile zd¹¿y³em zauwa¿yæ, wszyscy robili to samo.

Po chwili zamkniêto cele. W celi nr 3 znajdowali siê wtedy Janusz
Domañski, Marian Moæko, Zbigniew Tyszko, Tadeusz Witkowski i ni-
¿ej podpisany.

Po zamkniêciu drzwi celi z korytarza zaczê³y dobiegaæ wyra�ne od-
g³osy otwierania poszczególnych cel, okrzyki i jêki bitych kolegów, od-
g³osy uderzeñ pa³kami. Spo�ród okrzyków s³ysza³em wyra�nie �o mamo�,
�o Jezu�., �nie bij�, �ratunku�.

Po pewnym czasie do celi wesz³a kilkunastoosobowa grupa funkcjo-
nariuszy w mundurach SW moro, kierowana przez oficerów. Zachowy-
wali siê brutalnie, agresywnie, prowokuj¹co, wymachiwali bez potrze-
by pa³kami.

Jeden z sier¿antów po wkroczeniu do celi powiedzia³: �Co siê robi,
jak panowie wchodz¹?�. Od tych s³ów rozpoczê³o siê prowokowanie i
bicie.

Pierwszy zosta³ uderzony pa³k¹ Janusz Domañski, jeden z funkcjo-
nariuszy uzna³, ¿e zbyt wolno wstawa³. Do Mariana Moæko podszed³
plutonowy Kegel, w rêku trzyma³ pa³kê. Kilkakrotnie wymawia³ nazwi-
sko kolegi, za ka¿dym razem je przekrêcaj¹c. Chwyci³ go za brodê, za-
cz¹³ szarpaæ, wyrywaj¹c czê�æ w³osów, potem ci¹gn¹³ za nos. Pyta³ siê
przy tym: �Czy wiesz, za co?�.

Podszed³ do mnie sier¿ant Pu³awski (o ile bêd¹ niejasno�ci, to rozpo-
znam go bez trudu). Kaza³ mi wyj�æ na korytarz, po czym mnie wyci¹-
gniêto. Na korytarzu by³o kilku funkcjonariuszy. Bili mnie pa³ami po
ca³ym ciele, gdy upad³em bili mnie nadal. Uderzenia by³y bardzo bole-
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sne. W pewnym momencie us³ysza³em g³os �wstawaj�, jednak bito mnie
nadal, dopiero na drugie wezwanie �wstawaj� przestano biæ i wepchniê-
to do celi. Podczas bicia krzykn¹³em dwa razy �ratunku�. Ten sam sier-
¿ant, który mnie wyci¹gn¹³, podszed³ do mnie i spyta³ �Co, teraz ju¿
bêdziesz z drogi ustêpowa³?�. Nic nie odpowiedzia³em. Pozostali funk-
cjonariusze uderzali mnie i kolegów pa³kami w rêce i nogi bez ¿adnego
powodu, zaczepiali nas s³owami prowokuj¹cymi. Gdy wychodzili, od-
gra¿ali siê, ¿e wróc¹ nied³ugo, a wtedy nie chc¹ widzieæ ¿adnego plakatu.

Po pewnym czasie (kilka minut) do celi wszed³ kapitan s³u¿by wiê-
ziennej i o�wiadczy³, ¿e wszystkiemu jeste�my sami winni, a funkcjo-
nariusze zostali sprowokowani. Janusz Domañski zapyta³, jak mo¿na
wyci¹gaæ z celi rannego ch³opaka i biæ na korytarzu. Kapitan odpowie-
dzia³ �Czy w tych warunkach kto� mo¿e byæ ranny� i wyszed³ z celi.

Po zamkniêciu drzwi nadal z korytarza dobiega³y te same okrzyki,
jêki, uderzenia pa³kami.

Po kilkudziesiêciu minutach do celi wesz³a druga grupa funkcjona-
riuszy, tym razem znacznie liczniejsza od pierwszej, jednak podobnie
jak w pierwszej wszyscy mieli pa³ki (nawet oficerowie), wielu by³o
uzbrojonych dodatkowo w tarcze i he³my. W celi panowa³ wielki t³ok,
funkcjonariusze wykorzystali to, uderzenia pa³kami by³y krótkie, bez
zamachu, lecz bardzo bolesne. Uderzano nas w rêce, nogi, a tak¿e w
genitalia. Robiono to bez ¿adnego powodu. Nie odpowiadali�my na ¿adne
zaczepki, chocia¿ bez przerwy nas prowokowano. Za¿¹dano, aby�my
opró¿nili szafki i szafê. Zbigniew Tyszko rozpocz¹³ wypakowywanie z
szafki swoich rzeczy, jeden z funkcjonariuszy bez ¿adnego powodu ude-
rzy³ go pa³k¹ w plecy, mówi¹c przy tym �szybciej, szybciej�. Bardzo
m³ody kapral za¿¹da³ ode mnie, abym zdejmowa³ ze �ciany zdjêcia ro-
dziny Mariana Moæko. Z kolei jeden z oficerów kaza³ wynosiæ s³oiki na
korytarz. Podszed³em do okna, tam sta³ sier¿ant uzbrojony w pa³kê, któ-
ry w stosunku do mnie zachowywa³ siê szczególnie agresywnie (rozpo-
znam go bez trudu), uderzy³ mnie pa³k¹ w twarz, gdy zaprotestowa³em
uderzy³ mnie jeszcze raz, tym razem mocniej. I zacz¹³ wyci¹gaæ mnie na
korytarz. Zaprotestowa³em jeszcze raz, zwracaj¹c siê do dowodz¹cego
akcj¹ porucznika Jurkiewicza, nie zwraca³ on jednak uwagi na moje
s³owa. O�mielony brakiem reakcji dowodz¹cego wyci¹gn¹³ mnie bar-
dziej energicznie, gdy by³em ju¿ ko³o drzwi ³azienki, zaprotestowa³em
ponownie. Janusz Domañski, Tadeusz Witkowski zwrócili Jurkiewiczowi
uwagê na moj¹ sytuacjê, ten powiedzia³ �zostawiæ�. Sier¿anta to jednak
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nie powstrzyma³o, dopiero na drugie wezwanie zostawi³ mnie w celi.
Otoczy³o mnie jednak kilku funkcjonariuszy, bili mnie pa³kami w rêce,
w nogi, w genitalia. Czê�æ funkcjonariuszy wysz³a z celi. Opró¿nili�my
szafki z ¿ywno�ci. Czyniono nam nieustannie prowokacyjne uwagi np.
�Co, wujek Regan daje je�æ, ale przyj¹æ do siebie nie chce� i tym po-
dobne. Nastêpnie kazano nam wynosiæ szafki na korytarz. Jedn¹ wynio-
s³em, lecz z obawy przed pobiciem na korytarzu poprosi³em Tadeusza
Witkowskiego, aby wyniós³ nastêpne. Do tego wszystkiego popychano
nas, poszturchiwano. Gdy grupa zbiera³a siê do odej�cia, podszed³ do
mnie m³ody porucznik (rozpoznam go bez trudu) i powiedzia³ �Gdyby�
mia³ dla kogo� jak¹kolwiek warto�æ, nikt niczego by ci nie zrobi³�. Gru-
pa wysz³a. W celi panowa³ okropny ba³agan, gdy¿ jednocze�nie zabra-
no nam no¿e, grza³ki, kuchenkê elektryczn¹, dokonano równie¿ prze-
szukania. W�ród funkcjonariuszy rozpozna³em tak¿e starszego kaprala
Karasia.

Po wyj�ciu grupy rozpoczêli�my porz¹dkowanie celi. Nie minê³o kil-
kadziesi¹t minut, gdy do celi wesz³a trzecia grupa funkcjonariuszy, tym
razem mniej liczna, dowodzona przez m³odego podporucznika. Zacho-
wywali siê arogancko i prowokacyjnie, nie bili nas jednak i do�æ szybko
wyszli.

Gdy ju¿ trochê uporz¹dkowali�my celê, wszed³ porucznik M³otkow-
ski i powiedzia³, ¿e kto siê �le czuje, to mo¿e i�æ do lekarza. Zg³osi³em
siê, na korytarzu sta³o kilku kolegów. Zaprowadzono nas na izbê cho-
rych, tam widzia³em kilkudziesiêciu kolegów z wyra�nymi �ladami po-
bicia. Wniesiono nieprzytomnego Andrzeja Go³awskiego. Gdy dokony-
wano na nim obdukcji krzycza³ z bólu, s³ysza³em to, mimo ¿e sta³em
przed izb¹ chorych. Moja obdukcja by³a wykonywana pospiesznie i nie-
starannie. Lekarz nie opisywa³ obra¿eñ, a jedynie ogólne urazy, na g³o-
wê za³o¿ono mi opatrunek i poszed³em do celi. Koledzy poprosili mnie,
abym pokaza³ plecy. Gdy mnie obejrzeli, naliczyli oko³o 50 �ladów od
uderzeñ pa³kami.

W nocy z 15 na 16, z 16 na 17 i z 17 na 18 sierpnia s³ysza³em nieludz-
kie wo³ania: �lekarza, lekarza�, dostawali�my �po murze� wiadomo�ci,
¿e nasi koledzy gwa³townie zas³abli w celach, potrzebuj¹ pomocy lekar-
skiej. Pocz¹tkowo do chorych nie dopuszczano nawet naszego lekarza
Krzysztofa Zadr¹ga.
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¯¹dam:
1. �cigania i ukarania sprawców mego pobicia.
2. Dokonania oglêdzin mego cia³a z uwzglêdnieniem rany g³owy – bo-
wiem tylko w ten sposób ustalone mo¿e byæ pochodzenie tej rany. Do-
tychczasowa obdukcja lekarska, aczkolwiek stwierdza ranê g³owy, jest
niewystarczaj¹ca do ustalenia, czy dokonano wobec mnie w dniu
14.08.1982 r. przestêpstwa. ¯¹dam za tym oglêdzin mego cia³a z udzia-
³em prokuratora i bieg³ego lekarza na protokóle.

Nadmieniam, ¿e szczegó³owe zawiadomienie o przestêpstwie, które
zamierza³em skierowaæ do Prokuratury Wojewódzkiej w Elbl¹gu o moim
pobiciu, zosta³o mi zabrane w dniu 4.09.1982 r. przed widzeniem z ro-
dzin¹ przez funkcjonariusza s³u¿by wiêziennej.

Jako strona sk³adam wniosek dowodowy o do³¹czenie do akt sprawy
poprzedniego szczegó³owego zawiadomienia, a tak¿e o do³¹czenie do
akt sprawy wszystkich innych szczegó³owych zawiadomieñ internowa-
nych, które zosta³y zatrzymane przez funkcjonariuszy tutejszego o�rodka.

To ostatnie ¿¹danie dotyczy naj¿ywotniej mojego interesu, gdy¿ umo¿-
liwi wyja�nienie zdarzenia z dnia 14 sierpnia 1982 r.

Jerzy Szmit
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Konrad W. Tatarowski
Kwidzyn, 14–25 sierpnia 1982 r.

�...A TO POLSKA W£A�NIE� 1

Raport z wydarzeñ w Zak³adzie Karnym w Kwidzynie

Dokument, który wydobywam na �wiat³o dzienne z moich przepast-
nych szuflad, spisywa³em przez kilka dni bezpo�rednio po opisywanych
w nim zdarzeniach. W formie rêkopisu przekaza³em go ksiêdzu pro-
boszczowi jednej z parafii w Kwidzynie, któremu zezwolono na spotka-
nie z internowanymi kilkana�cie dni po brutalnej akcji pacyfikacyjnej.

Adresatem tej relacji by³ prymas Polski, kardyna³ Józef Glemp. Czy i
kiedy dosz³o do przekazania tekstu Adresatowi i jakie by³y dalsze losy
raportu – tego nie wiem. Wersjê brudnopisow¹ uda³o mi siê w ka¿dym
razie przechowaæ i wynie�æ pó�niej, po zwolnieniu z internowania w
pa�dzierniku 1982 roku, poza mury wiêzienia. W nastêpnych tygodniach
dopisa³em �Postscriptum� zawieraj¹ce informacje o sytuacji w kwidzyñ-
skim (wed³ug oficjalnej nomenklatury) �o�rodku internowania� po 14
sierpnia oraz o rozpoczêtych dochodzeniach prokuratorskich. Wtedy te¿
przepisa³em ca³o�æ na maszynie do pisania.

Tekst udostêpniam do druku wed³ug tej w³a�nie, maszynopisowej wer-
sji. Nazwiska internowanych kolegów pozostawiam w pe³nym brzmie-
niu – przepraszaj¹c z góry za ewentualne b³êdy w pisowni lub znie-
kszta³cenia. Dzi�, po dwudziestu latach od tamtych wydarzeñ, zweryfi-
kowanie tych danych by³oby niezwykle trudne. W wiêzieniu w Kwidzy-
nie przebywali internowani z kilkunastu miejscowo�ci – od tamtej pory
ze zdecydowan¹ wiêkszo�ci¹ z nich nie mia³em ¿adnych kontaktów. Na-
zwiska funkcjonariuszy wiêziennych zastêpujê inicja³ami.

Relacjê z tych wydarzeñ spisujê w oparciu o w³asne obserwacje. Jest

1 Przedruk z �Tygiel Kultury� nr 10-12 (70–72), 2001 r., s. 40–50.
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ona te¿ owocem rozmów i informacji zebranych od kolegów z innych
cel i pawilonów.

Nic nie mo¿e usprawiedliwiæ brutalnej rozprawy i znêcania siê nad
bezbronnymi lud�mi w wiêziennych pawilonach. Trzeba jednak wska-
zaæ na te psychospo³eczne zjawiska w �rodowisku internowanych, które
mog³y dopomóc w³adzom wiêziennym w realizacji prawdopodobnego
scenariusza prowokacji. [...]

I. Wolno�æ za kratami

Pod koniec lipca 1982 r. w ZK Kwidzyn by³o ponad 80 internowa-
nych, przywiezionych tu wcze�niej z wiêzieñ w Suwa³kach, Gêbarze-
wie, W³odawie i I³awie. 2 i 3 sierpnia przewieziono tu dodatkowo grupy
internowanych z £owicza (31 osób, w tym autor tego tekstu), Mielêcina
(16 osób) i Lublina (19 osób). 14 sierpnia w obozie dla internowanych
w wiêzieniu w Kwidzynie by³o 148 osób, zajmuj¹cych trzy z czterech
pawilonów mieszkalnych.

Wielu internowanych, przywiezionych tu na pocz¹tku sierpnia, za-
skoczonych by³o istniej¹cymi tu �swobodami�. Cele otwarte od rana do
pó³nocy, nieograniczona mo¿liwo�æ korzystania ze spacerów, z kortu
tenisowego, boiska do siatkówki, terenu do gry w pi³kê no¿n¹. �Spacer-
nik� otwarty do godziny 22.00, a w praktyce zamykany czêsto du¿o pó�-
niej – bo niektórzy internowani na ka¿dym kroku pragnêli udowadniaæ
�klawiszom�, ¿e nic im zabroniæ nie mo¿na. Oddzia³owi i inni funkcjo-
nariusze s³u¿by wiêziennej, prawie niewidoczni, nie bronili grupkom inter-
nowanych nawet wchodzenia na dachy wiêziennych pawilonów, sk¹d od
czasu do czasu rozlega³y siê zbiorowe �piewy patriotyczne i religijne.

Ten kontrast miêdzy faktycznym uwiêzieniem a oddanym internowa-
nym obszarem swobód móg³ sprawiæ, ¿e w niektórych umys³ach zacie-
ra³a siê �wiadomo�æ tego, ¿e tu, w wiêzieniu w³adza mo¿e uczyniæ wiele
�pozaregulaminowych� ustêpstw – i ¿e równie ³atwo mo¿e je odebraæ.

W wiêzieniu w Kwidzynie przebywali dzia³acze �Solidarno�ci� i opo-
zycji przedsierpniowej z ró¿nych, czêsto odleg³ych regionów Polski,
m.in. z Lublina, £odzi, Zamo�cia, Kalisza, Jeleniej Góry. St¹d szczegól-
nie wa¿n¹ kwesti¹ dla wiêkszo�ci uwiêzionych by³a mo¿liwo�æ bezpo-
�redniego kontaktu z rodzinami. 7 sierpnia – po wcze�niejszych rozmo-
wach delegacji internowanych z komendantem o�rodka, majorem M. –
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dosz³o do d³u¿szych widzeñ z rodzinami. Pod budynkiem administra-
cyjnym, miêdzy pierwsz¹ a drug¹ bram¹, ustawiono sto³y i ³awki. Nikt
nie czeka³ pod bram¹, widzenia przebiega³y spokojnie ku ogólnemu za-
dowoleniu. Uzyskali�my zapewnienie, ¿e komendant bêdzie zezwala³
na wiêksz¹ liczbê widzeñ ni¿ jedno w miesi¹cu.

W tym samym dniu, 7 sierpnia, dosz³o do ucieczki jednego z interno-
wanych. A poniewa¿ w³adze zak³adu skojarzy³y ten fakt z poszerzon¹
ilo�ci¹ widzeñ, nastêpnego dnia próbowa³y wycofaæ siê z wcze�niej-
szych ustaleñ. W niedzielê, 8 sierpnia, wiele osób nie uzyska³o widzeñ
ze swymi rodzinami.

Przed drug¹ bram¹ wiêzienia dosz³o do zbiorowego protestu interno-
wanych. Ka¿dy trzyma³ w rêku metalow¹ miskê i ³y¿kê. W regularnych
odstêpach rytmicznie uderzano w miski, po czym rozlega³ siê skando-
wany okrzyk: �wpu�ciæ rodziny!� i �piewano któr¹� z bogatego repertu-
aru ogólnie znanych tutaj pie�ni. Po up³ywie godziny dosz³o do powtór-
nej rozmowy z komendantem o�rodka dla internowanych. Zgodzi³ siê
on na cofniêcie wcze�niejszej decyzji i respektowanie ustaleñ z dni po-
przednich. W tym samym dniu internowanych odwiedzi³ i odprawi³ mszê
�wiêt¹ ks. biskup Hemperek z Lublina.

II. Pacta non sunt servanda

Przez kilka nastêpnych dni w �internacie� panuje spokój. 13 sierpnia
w samo po³udnie – pod flag¹ narodow¹ i du¿ym transparentem z napi-
sem �Solidarno�æ� – minut¹ ciszy czcimy pamiêæ ofiar stanu wojenne-
go, rozbrzmiewa chóralnie od�piewany hymn narodowy i �Rota�. W
tym samym dniu wieczorem zaczynaj¹ kr¹¿yæ pog³oski o zmianie na
stanowisku komendanta wiêzienia.

Nastêpnego dnia rano (sobota) dowiadujemy siê, ¿e du¿a liczba na-
szych bliskich bezskutecznie domaga siê widzeñ. Oko³o godziny 10.00
dochodzi do sytuacji analogicznej jak 8 sierpnia. Wiêkszo�æ internowa-
nych grupuje siê z miskami i ³y¿kami pod drug¹ bram¹ wiêzienia. Zno-
wu – jak to nazywamy w wiêziennym ¿argonie – �bango-bango�, skan-
dowane okrzyki �wpu�ciæ rodziny!�, piosenki.

Oko³o 11.00 trzyosobowa grupa naszych przedstawicieli (A. Bober,
R. Jarmuszkiewicz, W. Przyby³ko) udaje siê na rozmowê z nowo mia-
nowanym komendantem o�rodka. Ten, w towarzystwie wychowawcy,
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porucznika M., zachowuje – powo³uj¹c siê na regulamin – �twarde�
stanowisko. Rozmowy koñcz¹ siê fiaskiem.

Jest godzina 11.30. W�ród internowanych, zgromadzonych przed bra-
m¹, narastaj¹ emocje. Pojawiaj¹ siê g³osy o konieczno�ci �wzmocnie-
nia nacisku�. Grupa osób wdrapuje siê na dach budynku przylegaj¹cego
do siatki za drug¹ bram¹ wiêzienia (ona stanowi granicê, do której wol-
no nam siê poruszaæ – miêdzy ni¹ a bram¹ g³ówn¹, wej�ciow¹, znajduj¹
siê budynki administracji wiêziennej). Stamt¹d po kilku minutach scho-
dz¹ na drug¹ stronê. W ten sposób znajduj¹ siê na terenie �zakazanym�.
W tym czasie w t³umie internowanych przed drug¹ bram¹ coraz g³o�niej
rozlegaj¹ siê nawo³ywania do przej�cia – �ladem wspomnianej grupy –
na drug¹ stronê. Jedynie nieliczni nie trac¹ �zimnej krwi� – ale apeli o
spokój i rozwagê prawie nikt ju¿ nie s³ucha. W atmosferze emocji i
rozgor¹czkowania znajduje siê kto�, kto za pomoc¹ kombinerek �roz-
pruwa� siatkê. Przez poszerzony otwór na drug¹ stronê przechodzi co-
raz wiêcej osób.

Oko³o godz. 12.00 po drugiej stronie siatki – na wprost budynku ad-
ministracyjnego, w którym zwykle odbywa³y siê widzenia – jest ju¿ kil-
kudziesiêciu internowanych. Zachowuj¹ siê spokojnie, �piewaj¹ religij-
ne pie�ni, a tak¿e �Rotê� i �Pie�ñ konfederatów barskich�, skanduj¹
�wpu�ciæ rodziny!�. W dalszym ci¹gu jest to pokojowa manifestacja –
ale ju¿ nadje¿d¿aj¹ oddzia³y szturmowe z pobliskiego wiêzienia w Sztu-
mie oraz, prawdopodobnie, oddzia³y ZOMO. Te ostatnie jednak nie bêd¹
u¿yte bezpo�rednio w akcji przeciwko internowanym. Zapewne zabez-
piecza³y one wiêzienie od zewn¹trz i pozostawa³y w odwodzie.

�Atanda� oddzia³u szturmowego, w pe³nym uposa¿eniu bojowym, usta-
wi³a siê na wprost zgromadzonych za siatk¹ internowanych. Znalaz³o siê
w�ród nich kilku �harcowników�, którzy rozgrzewali siê bij¹c pa³kami w
betonowy s³up przed budynkiem, b¹d� te¿ próbuj¹c, w w¹skim prze�wicie
miêdzy ziemi¹ a doln¹ czê�ci¹ g³ównej bramy wej�ciowej do wiêzienia,
uderzaæ w stopy lub rêce licznie zgromadzonych tam cz³onków naszych
rodzin. Tych, którzy przyjechali tu z Lublina, £odzi, P³ocka, Suwa³k i in-
nych miast – ¿on internowanych z ma³ymi dzieæmi, ich matek.

Za murem wiêzienia, z prawej strony, znajduje siê wzniesienie, z któ-
rego mo¿na zobaczyæ teren zak³adu. Ludzie spod bramy przenosz¹ siê
tam w³a�nie. Niektórzy z nas – z du¿ej odleg³o�ci – wymieniaj¹ kilka
s³ów z najbli¿szymi sobie lud�mi. Ale kilkana�cie minut pó�niej zostaj¹
oni stamt¹d przepêdzeni. Przenosz¹ siê znów pod bramê wiêzienia. Nie
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na d³ugo jednak – bo pod naciskiem ZOMO-wskich tarcz, pod gro�b¹
pa³ek, kobiety i dzieci zostaj¹ zmuszone do odej�cia równie¿ spod bra-
my. W³adze pozbywaj¹ siê ostatnich �wiadków - ale wiele z tych przy-
by³ych na widzenia osób z oddali obserwuje, co siê dzieje. Oko³o 20.00
zauwa¿¹ jak kilka samochodów, prawdopodobnie z funkcjonariuszami
ZOMO, odjedzie spod zak³adu karnego.

III. Pacyfikacja

Jest oko³o 13.00. Widzimy, jak funkcjonariusze s³u¿by wiêziennej
przygotowuj¹ do u¿ycia motopompê. Wiêkszo�æ osób zgromadzonych
przed siatk¹ opuszcza �zakazany� teren i przenosi siê za drug¹ bramê.
Chodzi o to, by nie dostarczaæ pretekstu do u¿ycia si³y. Ale decyzja
w�ród dowodz¹cych �si³ami porz¹dkowymi� ju¿ zapad³a.

Atak nastêpuje bez ostrze¿enia. Ani komendant o�rodka, ani dowo-
dz¹cy akcj¹ starszy oficer, nie dali nam szansy na dobrowolny powrót
do wiêziennego pawilonu. W momencie ataku za siatk¹ pozostawa³o
jedynie oko³o 20 osób. Oni przyjêli pierwsze uderzenie wody i pa³ek.
Po wpêdzeniu ich na teren wiêzienny atakowano dalej, ci¹gle u¿ywaj¹c
pa³ek i sikawek. Przy sporadycznych próbach oporu (a raczej: odruchach
obronnych ze strony najbardziej impulsywnych osób), w ci¹gu kilku
minut zostali�my wpêdzeni do �³¹cznika� miêdzy I a II pawilonem wiê-
zienia. Tam, po zamkniêciu kraty, uda³o siê na kilka minut zatrzymaæ
rozpêdzon¹ �atandê�.

Nieliczne grupki uciekaj¹ do trzeciego pawilonu, gdzie zastaj¹, ku
swemu zaskoczeniu, pozamykane cele. Wszyscy zostaj¹, przed ich otwar-
ciem, spa³owani. W �³¹czniku� czê�æ osób próbuje blokowaæ kratê i
powstrzymywaæ napieraj¹cych funkcjonariuszy. Wiêkszo�æ nawo³uje do
powrotu do cel.

W tym czasie na dziedziñcu miêdzy II a III pawilonem zostaje ciê¿ko
pobity W³adys³aw Ka³udziñski z Olsztyna. Znêca siê nad nim grupa funk-
cjonariuszy. Kiedy pod wp³ywem uderzeñ pa³kami przewraca siê, kopi¹
go brutalnie, a¿ do utraty przytomno�ci. Scenê tê widaæ z okien II i III
pawilonu. Wcze�niej atakowi serca ulega Andrzej Priebe z Pi³y. Obaj
zostan¹ tego samego dnia odwiezieni do szpitala. W czasie odwrotu spod
bramy zostanie te¿ ciê¿ko pobity Adam Kozaczyñski z Tomaszowa Lu-
belskiego. Pod wp³ywem szoku nast¹pi³o u niego zjawisko zobojêtnie-
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nia na uderzenia i ból oraz czê�ciowa utrata �wiadomo�ci (nie pamiêta³,
jak znalaz³ siê w celi).

W czasie akcji pacyfikacyjnej na trawniku, na wprost II pawilonu,
jeden z internowanych podpali³ wiêzienny materac. Zosta³ on szybko
ugaszony przez tych, którzy fakt podpalenia zauwa¿yli. Pó�niej dowie-
dzieli�my siê, ¿e w³adze wiêzienne, jeszcze przed rozpoczêciem akcji
pacyfikacyjnej, wezwa³y oddzia³ stra¿y po¿arnej w Kwidzynie, w celu
ugaszenia po¿aru w zak³adzie. Wniosek nasuwa siê sam: w wiêzieniu
mia³ byæ po¿ar! Warto tu podkre�liæ, ¿e zastêpca komendanta Oddzia³u
Stra¿y Po¿arnej w Kwidzynie odmówi³ wjazdu na teren Zak³adu. Ten
rozs¹dny chor¹¿y widzia³ przecie¿, ¿e ¿adnego po¿aru nie ma!

Przez ca³y czas – od chwili rozpoczêcia akcji protestacyjnej o godz.
10.00, a¿ do wpêdzenia internowanych do pawilonów wiêziennych,
mo¿na by³o zaobserwowaæ osoby robi¹ce zdjêcia tym, którzy stali pod
bram¹, tym, którzy przechodzili na drug¹ stronê siatki, jak i potem –
osobom wygl¹daj¹cym z okien I i II pawilonu, obserwuj¹cym stamt¹d
przebieg akcji pacyfikacyjnej.

Mo¿na snuæ ró¿ne domniemania na temat tego, jak mia³y siê toczyæ
wypadki wed³ug wcze�niejszego scenariusza w³adz. Mo¿na siê zastana-
wiaæ, czy taki scenariusz istnia³. W mojej relacji opieram siê na faktach.
S¹ one wystarczaj¹co wymowne. Nale¿y, moim zdaniem, wyodrêbniæ
dwie fazy akcji pacyfikacyjnej. Pierwsza rozegra³a siê na dziedziñcu
wiêziennym. Druga pó�niej. Oko³o godz. 13.30 jeste�my ju¿ w celach. I
tu zaczyna siê druga czê�æ akcji �w imiê zaprowadzania porz¹dku�.

IV. Rozprawa

Jeste�my w celach (5- i 7-osobowych). Do ka¿dej z nich po kolei
wchodzi kilkunastu agresywnych i brutalnych funkcjonariuszy. Wcho-
dz¹ po to, by biæ i deptaæ godno�æ internowanych.

�Ciekawe, czy teraz wujaszek Regan wam pomo¿e!�, �Za dobrze wam
by³o, teraz inaczej bêdziemy z wami rozmawiaæ!�. Demoluj¹ wyposa-
¿enie cel, zrywaj¹ przewody elektryczne, t³uk¹ lampy i ¿arówki (w wiêk-
szo�ci cel mieli�my �wiat³o zainstalowane �w³asnym przemys³em�). Zry-
waj¹ zdjêcia i plakaty, w tym wizerunki o tematyce religijnej. Wszêdzie
– pod gro�b¹ pobicia – internowani zmazuj¹ ze �ciany napisy �Solidar-
no�æ� (wcze�niej by³y one przez s³u¿bê wiêzienn¹ tolerowane). Ka¿¹
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usuwaæ z cel grza³ki, maszynki elektryczne, zabieraj¹ radia, magnetofo-
ny i ta�my, które s³u¿y³y do nauki jêzyków obcych. W celach, gdzie
zaopatrzono siê w wiêksz¹ ilo�æ szafek, konfiskuj¹ je. Po ich wyj�ciu
uporz¹dkowane wcze�niej pomieszczenia wygl¹daj¹ ¿a³o�nie: na pod-
³odze walaj¹ siê resztki sprzêtów, jakie� ubrania, pokryte tynkiem i ku-
rzem, który pozosta³ po startych ze �cian i drzwi napisach.

�Atanda� wchodzi do ka¿dej celi kilkakrotnie. Dowodzi nimi osob-
nik w stopniu kapitana i w mundurze s³u¿by wiêziennej. Niedu¿y, têpy,
krzykliwy. Pe³ni¹cy obowi¹zki wychowawcy w o�rodku dla internowa-
nych, porucznik M., w niektórych celach wskazuje osoby, które wcze-
�niej �podpad³y� w³adzom wiêzienia. Zostaj¹ one – wraz z tymi, któ-
rych zapamiêtali inni funkcjonariusze – poddane szczególnie wymy�l-
nym torturom, najczê�ciej na urz¹dzonej na korytarzach I i II pawilonu
��cie¿ce zdrowia�.

Liczbê osób poturbowanych w celach trudno okre�liæ. Tu wystarcza³
jakikolwiek pretekst – kto� w porê nie podniós³ siê, kto� inny nie odpo-
wiedzia³ na pytanie, albo odpowiedzieæ nie zd¹¿y³, bo wcze�niej otrzy-
mywa³ uderzenie w ramiê, szyjê czy g³owê. Mojemu przyjacielowi przy-
lepili do czo³a kartkê ze zrobion¹ w �internacie� piecz¹tk¹; innemu ka-
zali po³kn¹æ znaleziony w jego rzeczach list. Kto� dosta³ polecenie zli-
zania ze �ciany rysunku czerwonego paj¹ka, kto� inny, stoj¹cy w pobli-
¿u jakiego� �trefnego� przedmiotu, dosta³ pa³k¹.

Najwiêksi pechowcy znale�li siê na ��cie¿ce zdrowia�. Tam ci z �atan-
dy�, którzy lubili biæ – bili do woli. Choæ byli i tacy (wed³ug niektórych
relacji równie¿ wspomniany wcze�niej wychowawca, porucznik M.),
którzy próbowali powstrzymywaæ rozbestwionych kolegów.

Szczup³ego i w¹t³ego licealistê, 19-letniego Radka Sarnickiego z Za-
mo�cia wielokrotnie podrzucano do góry, a kiedy pada³, kopano go i
bito. Wielokrotnie ciê¿ko pobici zostali dzia³acze KPN-u, bracia An-
drzej i Zygmunt Go³awscy. Jednemu z internowanych plutonowy K.
wyrwa³ znaczn¹ czê�æ brody, po czym wyda³ polecenie: �ogoliæ siê w
ci¹gu 15 minut!�. Po up³ywie tego czasu sprawdzi³, czy polecenie zosta-
³o wykonane.

W II pawilonie na pod³odze rozlali pastê do pod³ogi – ci którzy prze-
wrócili siê, przebiegaj¹c pod szpalerem t³uk¹cych pa³kami funkcjona-
riuszy, kopani i bici przyjmowali wiêksz¹ ilo�æ razów. Wielokrotnie zo-
sta³ pobity Roman Jarmuszkiewicz ze Zduñskiej Woli, który wcze�niej
bra³ udzia³ w rozmowach z nowym komendantem o�rodka, kapitanem J.P.
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Podobny los spotka³ pozosta³ych �parlamentariuszy�, A. Bobera i W.
Przyby³ko. W trakcie przebywania szpaleru bij¹cych funkcjonariuszy
atakowi serca uleg³ Andrzej Tomaszewicz z Sieradza, potem odwiezio-
ny do szpitala.

Osoby zamkniête w celach s³ysz¹ krzyki, zawodzenia i jêki maltreto-
wanych kolegów. Szczekanie psów i wrzaski rozw�cieczonych opraw-
ców: �Ty �mia³e� krzyczeæ na funkcjonariusza: gestapo! Ca³uj but funk-
cjonariusza!�. �Na kolana i módl siê!�. S³ychaæ wyzwiska, têpe uderze-
nia pa³ek i kopniaków.

Ta akcja brutalnego odwetu, ta trudna do opisu atmosfera fizycznego
i psychicznego terroru, trwa³a ponad trzy godziny. Po godz. 16.00 zapa-
nowa³a w celach przygnêbiaj¹ca cisza. S³ychaæ by³o jedynie dobiegaj¹-
ce gdzie� spoza budynku szczekanie psów, które wreszcie przesta³y pe³-
niæ rolê bestii, wpêdzaj¹cych przera¿onych internowanych na ��cie¿kê
zdrowia�. Do pó�nego wieczora opiekujemy siê ciê¿ej pobitymi kole-
gami, porz¹dkujemy pomieszczenia i ka¿dy z nas sporz¹dza w pamiêci
bilans poniesionych strat.

Oko³o 22.00 rozpoczyna siê ostatnia scena sobotniego dramatu. Do
ka¿dej celi kolejno wchodzi �atanda�, wyprowadza nas do �wietlicy lub
jadalni. Tam ka¿¹ nam siê rozebraæ do naga. Siedzimy tak na pod³odze
godzinê lub dwie pod czujnym okiem klawiszów i piêknych, choæ w
tych okoliczno�ciach ma³o sympatycznych, wilczurów. Przetrz¹saj¹ na-
sze ubrania i w tym samym czasie ponownie szczegó³owo przeszukuj¹
nasze cele. Po pó³nocy k³adziemy siê do ³ó¿ek.

V. Krajobraz po bitwie

Trudno precyzyjnie okre�liæ liczbê osób przegnanych przez szpaler
pa³uj¹cych i kopi¹cych �obroñców prawa�. W oparciu o niekompletne i
fragmentaryczne informacje uzyskane od kolegów z trzech pawilonów
(niepe³no�æ danych wynika z izolacji internowanych po 14 sierpnia
wewn¹trz poszczególnych oddzia³ów) mo¿na stwierdziæ, ¿e przez ��cie¿-
ki zdrowia� zosta³o przegnanych ponad 40 osób. Do tej liczby nale¿y
doliczyæ ofiary pobiæ w celach oraz w czasie wcze�niejszej �akcji pacy-
fikacyjnej� na dziedziñcu wiêziennym.

Do lekarza Miêdzynarodowego Czerwonego Krzy¿a (przedstawicie-
le tej organizacji wizytowali o�rodek od wtorku, 17 sierpnia), zg³osi³o
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siê ponad 70 osób z wyra�nymi �ladami pobicia. Najciê¿ej pobici zna-
le�li siê w szpitalu. Ju¿ w sobotê wieczorem odwieziono tam cztery oso-
by. Kolejna (Andrzej Bober) – po wielogodzinnym oczekiwaniu na przy-
jazd pogotowia – zosta³a zabrana do szpitala w niedzielê o 23.30. Kolej-
ne dwie osoby, Ryszard Piekart i Zygmunt Go³awski, zosta³y hospitali-
zowane dopiero po interwencji lekarza MCK we wtorek, 17 sierpnia
wieczorem. Ale dwaj kolejni – Rados³aw Sarnicki z odbitymi nerkami i
powa¿nymi wewnêtrznymi obra¿eniami g³owy, oraz ciê¿ko pobity Wi-
told Cie�lukowski na karetki pogotowia musieli czekaæ tego dnia a¿ do
pó³nocy. Dopiero wielogodzinne zbiorowe wo³anie �Lekarza! Lekarza!�,
wzmacniane bezradnym waleniem w drzwi cel, sk³oni³o którego� z dy-
¿uruj¹cych funkcjonariuszy do wezwania szpitalnej karetki. Jak siê pó�-
niej dowiedzieli�my, stan Sarnickiego by³ na tyle powa¿ny, ¿e przewie-
ziono go do kliniki Akademii Medycznej w Gdañsku.

Sytuacja ta powtarza³a siê w nastêpne dni. Kolejnych kilka osób zo-
staje hospitalizowanych – inni s¹ przywo¿eni – po udzieleniu pierwszej
pomocy – z powrotem do wiêzienia. Problem opieki lekarskiej nad in-
ternowanymi wymaga³by osobnego rozpatrzenia. Wielogodzinne, a cza-
sem wielodniowe, oczekiwanie na pogotowie (jak w przypadkach R.
Sarnickiego i kilku innych osób, które dopiero po interwencji lekarza
MCK uzyska³y opiekê szpitaln¹) – w sytuacji, gdy zw³oka mog³a decy-
dowaæ nawet o ¿yciu chorego, ka¿e w szczególny sposób spojrzeæ na
dzia³alno�æ kwidzyñskich s³u¿b wiêziennych. Bo przecie¿ wezwanie po-
gotowia od nich wy³¹cznie zale¿a³o. ̄ aden z internowanych takich mo¿-
liwo�ci nie mia³. Dziwi te¿ – a bardziej oburza, ni¿ dziwi - postêpowa-
nie s³u¿b medycznych. Ludzi nie wyleczonych, po paru dniach pobytu
w szpitalu, przywo¿ono z powrotem do wiêzienia. Andrzeja Go³awskie-
go na przyk³ad odstawiono ze szpitala do wiêzienia 20 sierpnia – a na-
stêpnego dnia pogotowie zabra³o go do szpitala ponownie. Równie¿ po-
zostali, najciê¿ej poszkodowani w czasie wydarzeñ 14 sierpnia, odes³a-
ni po kilku dniach hospitalizacji na powrót do cel wiêziennych, wyma-
gaj¹ dalszej opieki lekarskiej.
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VI. Wczoraj i dzi�

Od wydarzeñ z 14 sierpnia minê³o, gdy koñczê ten raport, jedena�cie
dni. W niedzielê, 15 sierpnia, nie odby³a siê Msza �wiêta. Do wtorku 17
sierpnia (dzieñ przyjazdu MCK) pozamykani byli�my w celach; w tej
chwili cele s¹ otwarte i mamy swobodê poruszania siê i kontaktów, ale
jedynie wewn¹trz pawilonów. Dwa razy w tygodniu ³a�nia, �regulami-
nowa� godzina spaceru na dworze dziennie. Wieczorny apel i gaszenie
�wiate³ w celach o godz. 22.00. Wodê gotujemy w jednym pomieszcze-
niu w ka¿dym pawilonie �pañstwow¹� grza³k¹. Dodatkowe widzenia –
wed³ug uznania komendanta o�rodka – s¹ przyznawane lub nie, i to co
najwy¿ej na 30 minut. Odebrano nam mo¿liwo�æ korzystania z magne-
tofonów i ta�m do nauki jêzyków obcych. Nie ma te¿ warunków do
nauki – wcze�niej gaszone �wiat³o, brak pomieszczeñ do �cichej lektu-
ry�. Znale�li�my siê – pod wzglêdem warunków internowania – w sytu-
acji analogicznej jak w styczniu czy lutym bie¿¹cego roku.

Bezpo�rednio po brutalnej akcji pacyfikacyjnej z 14 sierpnia kilka-
dziesi¹t osób podjê³o protestacyjne g³odówki. Niektórzy wycofali siê z
nich, inni kontynuuj¹ swój protest nadal. Powo³uj¹c siê na zaostrzon¹
sytuacjê w o�rodku dla internowanych – tak¿e ze wzglêdu na trwaj¹c¹
g³odówkê – nowy komendant o�rodka nie dopuszcza do nas przedstawi-
cieli Episkopatu Polski.

Mimo ¿e wystosowali�my indywidualne i zbiorowe wnioski o wdro-
¿enie postêpowania w sprawie wydarzeñ z 14 sierpnia, adresowane do
Prokuratury Rejonowej w Kwidzynie oraz do innych powo³anych do
tego instytucji – jak do tej pory nie widaæ, by jakie� prawne kroki, zmie-
rzaj¹ce do ukarania winnych brutalnego odwetu z 14 sierpnia, zosta³y
podjête.

Do o�rodka dowieziono kilku nowych internowanych. Kilka osób po-
wróci³o z miesiêcznych urlopów. By³o sporo zwolnieñ z internowania
oraz okresowych urlopów. Obecnie w wiêzieniu w Kwidzynie przeby-
wa oko³o 160 internowanych.

Policyjna maszyna represji i �polu�niania� dzia³a bez zgrzytów. Dzi�
nad ranem zosta³ zabrany do szpitala psychiatrycznego jeden z naszych
kolegów z objawami powa¿nych zaburzeñ psychicznych.
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Opis do planu obozu dla internowanych w Kwidzynie

W tym miejscu mieszkam – Jerzy Zacharow,
�wietlica dla internowanych,
Pokój tzw. wychowawcy,
£a�nie,
Budka dla klawiszy,
G³ówne wej�cie do baraku A (dla internowanych),
Biblioteka,
Pomieszczenie �pingpongowe�,
Wyj�cie awaryjne,
Gabinet lekarski,
Izba chorych,
Sto³ówka,
Budki wartownicze,
Kantyna, odbiór �wypiski�,
Budynek administracyjny tzw. �ambasada�,
Brama g³ówna,
Budynek,  gdzie odbywa³y siê widzenia,
Strefa bezpieczeñstwa,
Boiska asfaltowe do gry w tenisa,
Tutaj na trawce czasami grali�my w pi³kê no¿n¹ (oficjalnie jest
zabronione),
Latarnie (tego typu latarnie s¹ równie¿ wzd³u¿ muru),
�mietnik,
Oficjalne pole spacerowe (tak naprawdê, to mogli�my chodziæ bez
przeszkód po obszarach oznaczonych nr 19, 20, 21, 24),
Betonowe boiska do siatkówki,
Górka, z której doskonale by³o widaæ ca³y Zak³ad Karny,
Fontanna (s³u¿y³a nie tylko do ozdoby, by³ to zbiornik z wod¹, której
chciano u¿yæ pod ci�nieniem w stosunku do internowanych),
Sk³ad wêgla,
Kana³ samochodowy i sk³ad paliw,
Gara¿e,
Brama wewnêtrzna,
Pomieszczenie na warzywa i miêso,
Pralnia,
Warsztaty.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.

24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
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Postscriptum

Tekst powy¿szy z ponad dwumiesiêcznej perspektywy nale¿y zaopa-
trzyæ w dodatkowe informacje i wyja�nienia, szczególnie w odniesieniu
do czê�ci ostatniej.

We wrze�niu oddano internowanym do u¿ytku czê�æ przedmiotów
zarekwirowanych 14 sierpnia – grza³ki, maszynki elektryczne. Spacer
wyd³u¿ono do dwóch godzin. W kwestii widzeñ z rodzinami i warun-
ków do nauki – nic siê nie zmieni³o. Stopniowo maleje liczba interno-
wanych – pod koniec pa�dziernika w Kwidzynie przebywa³o poni¿ej
stu osób.

G³odówki protestacyjne skoñczy³y siê od momentu wdro¿enia postê-
powania prokuratorskiego w sprawie wydarzeñ z 14 sierpnia. W dniu
27 sierpnia pojawi³a siê w Kwidzynie grupa przedstawicieli Prokuratu-
ry Wojskowej w Elbl¹gu. Prowadzone jest – trzeba przyznaæ, ¿e do�æ
rzetelnie – postêpowanie wyja�niaj¹ce w sprawie u¿ywania przemocy
wobec internowanych przez funkcjonariuszy s³u¿by wiêziennej. Tyle
tylko, ¿e efektów postêpowania na razie nie widaæ. Nadal w czasie re-
wizji, którym poddawani s¹ internowani przed widzeniami i po widze-
niach, g³ówn¹ rolê gra plutonowy K., który wyró¿nia³ siê sadyzmem w
czasie akcji pacyfikacyjnej. Nadal funkcjê wychowawcy pe³ni porucz-
nik M. Od po³owy wrze�nia mówi³o siê o zmianie na stanowisku ko-
mendanta o�rodka dla internowanych – ale ci¹gle w tej roli wystêpuje
czêsto kapitan P. Czy¿by mia³a tu miejsce swoista dwuw³adza?

Inny aspekt wydarzeñ z 14 sierpnia bada Prokuratura Cywilna. Ich z
kolei interesuje to, co dzia³o siê od momentu rozpoczêcia akcji pacyfi-
kacyjnej do chwili, gdy wgoniono nas do pawilonów. Istotn¹ rolê od-
grywa tu, byæ mo¿e, przygotowywany zapewne przed 14 sierpnia, poli-
cyjny scenariusz �ucieczki internowanych�.

O�miu naszych kolegów – tak siê sk³ada, ¿e wszyscy nale¿¹ do naj-
ciê¿ej pobitych – od 6 wrze�nia przebywa w areszcie tymczasowym; jak
wynika z niektórych informacji, zarzuca im siê... czynn¹ napa�æ na funk-
cjonariuszy. [...]

Konrad W. Tatarowski
£ód�, 1.09.1982
Ju¿ �na wolno�ci�, po wyj�ciu z internowania
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Zakoñczenie

Od niedzieli, spontanicznie ponad 100 internowanych podejmuje g³o-
dówkê protestacyjn¹. Po przyje�dzie MCK odstêpuje od g³odówki kil-
kana�cie osób z bloku I. W dniu 19 sierpnia g³odówkê prowadzi 81 osób.
Wiêkszo�æ koñczy g³odówkê 26 sierpnia. 35 osób g³oduje do 29 sierp-
nia. Po 29 sierpnia g³oduje 7 osób. 31 sierpnia koñcz¹ g³odówkê 3 oso-
by. Do dnia dzisiejszego (3 wrze�nia) prowadz¹ g³odówkê jeszcze czte-
ry osoby.

Po akcji, od 15 sierpnia komendant wprowadzi³ bardzo zaostrzony
regulamin. Przez trzy dni (do 16.08, wtorek) zamkniêci byli�my w ce-
lach. Do dnia dzisiejszego jeste�my odizolowani miêdzy blokami (cele
s¹ otwarte od godz. 7.30 do 22.00). Ze wzglêdu na zaostrzenie regula-
minu internowani z bloków II i III (ok. 80 osób) od 14 do 31 sierpnia nie
wychodzili na spacer. Obecnie spacer trwa 2 godziny. Jednorazowo wy-
puszczaj¹ na spacer grupê maksymalnie 20–osobow¹. [...]

Krzysztof Stasiewski
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o. Klemens �liwiñski

RELACJE 1

Na skutek niepokoj¹cych wie�ci, jakie dotar³y o wypadkach w Kwi-
dzynie, zawiadomi³em ks. arcybiskupa B. D¹browskiego, a nastêpnie
razem z drem Kuko³owiczem uda³em siê 20 sierpnia br. do Kwidzyna,
by na miejscu sprawdziæ fakty zwi¹zane z zaj�ciami i pobiciem interno-
wanych, jakie mia³o miejsce w dniach 14 i 15 sierpnia 1982 r. Sprawoz-
danie niniejsze zawiera to wszystko, co mo¿na by³o zapamiêtaæ i wyno-
towaæ z relacji tych, których mogli�my spotkaæ. Ma ono na celu na-
�wietlenie stanu faktycznego z tym, ¿e ze wzglêdu na utrudnienia, a
nawet uniemo¿liwienie kontaktu swobodnego z internowanymi, jest ono
na pewno niepe³ne. [...]

Stan obecny o�rodka odosobnienia w Kwidzynie

Obóz dla internowanych w Kwidzynie znajduje siê na skraju miasta,
opodal drogi z Grudzi¹dza, w pobli¿u zak³adów �Celuloza�. Jest to ty-
powy zak³ad karny dla niewielkiej liczby wiê�niów. Na �rodku wiêzie-
nia stoi czteroskrzyd³owy barak. Poszczególne skrzyd³a nosz¹ nazwê
pawilonów (od lewej licz¹c: I, II, III i IV). Ostatni jest przeznaczony dla
skazanych. W trzech za� przebywa aktualnie (wed³ug relacji komen-
danta) 149 internowanych. Pewna czê�æ internowanych (ok. 60 osób)
zosta³a zwolniona lub przebywa na czasowym �urlopie�.

Komendant (od 14 sierpnia) nowy ma pod sob¹ oko³o 20 ludzi jako
stra¿ wiêzienna i inni pracownicy.[...] Dotychczasowe kierownictwo

1. Datowane: 22 sierpnia 1982 r., z³o¿one w Sekretariacie Episkopatu Polski. E.W.
Zalewscy, Zakazana Solidarno�æ, Konin 2000, s. 324–328

196



o�rodka wytworzy³o do�æ dobr¹ atmosferê, dziêki pewnej tolerancyjno-
�ci. Przypuszczalnie dlatego w dniu 13 sierpnia komendant obozu mjr
Miko³ajczyk zakoñczy³ pe³nienie obowi¹zków dowódcy o�rodka i prze-
kaza³ pa³eczkê w rêce nastêpcy, kapitana2,  przys³anego prawdopodob-
nie ze Sztumu.

Pierwsze wiadomo�ci o zaj�ciach w Kwidzynie

Dnia 15 sierpnia wieczorem ok. godz. 22.00 przekazano mi wiado-
mo�æ o telefonie, w którym ks. Leszek Kuczyñski3  bardzo lakonicznie
przekaza³, ¿e w o�rodku internowanych jest bardzo �le, ¿e nale¿y przy-
jechaæ. By³y wie�ci o rozpoczêtej g³odówce.

W poniedzia³ek, 16 sierpnia, zaczê³y nap³ywaæ wiadomo�ci ju¿ bar-
dziej sprecyzowane o pobiciu internowanych i u¿yciu sikawek po¿arni-
czych, o samej akcji stra¿ników i funkcjonariuszy MO oraz o ciê¿kich
obra¿eniach, jakich doznali zmasakrowani internowani, o pobiciu jed-
nego internowanego tu¿ po wyj�ciu od lekarza, o niedopuszczeniu kare-
tek pogotowia. [...] Dosz³y do nas wie�ci, ¿e wszystkich internowanych
w Kwidzynie, zwiezionych z oko³o 20 o�rodków, jest 180. Ca³a sprawa
rozpoczê³a siê w³a�ciwie od zaprowadzenia �nowego porz¹dku� ju¿ w
pi¹tek od �uroczystej� wymiany wartowników, a nastêpnie w sobotê
(14 sierpnia), kiedy internowani zaczêli wo³aæ za siatk¹ �pu�ciæ rodzi-
ny� i kiedy zrobiono otwór w siatce. Informacje wszystkie, pochodz¹ce
z wielu �róde³, nie by³y pe³ne. Konieczne by³o sprawdzenie wszystkie-
go na miejscu.

Kolejno�æ naszych spotkañ

Z Warszawy wyjechali�my do Kwidzyna rano 20 sierpnia br. Usi³o-
wali�my siê porozumieæ z ks. Leszkiem Kuczyñskim. [...] Nie by³o ks.
Leszka w domu. By³ w Gdañsku. [...] Zdecydowali�my siê zasiêgn¹æ
informacji w naszym klasztorze przy Zbo¿owej. Ojcowie wprowadzili nas

2. Nazwiska nowego komendanta w sprawozdaniu nie ma. Z innych �róde³ wiado-
mo, ¿e ów kapitan nazywa³ siê Janusz Pob³ocki.

3. Kapelan internowanych, wikariusz parafii �w. Trójcy w Kwidzynie.

197



w bli¿sze szczegó³y zaj�æ kwidzyñskich. W klasztorze spotkali�my te¿ jed-
nego z proboszczów, od którego otrzymali�my informacjê, ¿e z-ca komen-
danta Stra¿y Po¿arnej w Kwidzynie w krytycznym dniu (14 VIII) odmówi³
wykonania poleceñ komendanta Zak³adu Karnego, dot. u¿ycia motopom-
py w rozpêdzaniu internowanych stoj¹cych na placu na siatk¹. Komendant
mia³ powiedzieæ, ¿e wody u¿ywa do gaszenia po¿aru i nie u¿yje jej do
ludzi. Ów stra¿ak z³o¿y³ podobno zeznanie przed Komisj¹ MCK, która trzy
dni przebywa³a na terenie obozu w Kwidzynie w zwi¹zku z zaj�ciami.

Z Klasztoru pojechali�my do Zak³adu Karnego. By³a godz. 13.30,
gdy weszli�my do dy¿urki. Ojciec Boles³aw Mika, franciszkanin i gwar-
dian z Warszawy, zosta³ na zewn¹trz nie maj¹c odpowiednich za�wiad-
czeñ dot. wstêpu na teren o�rodków odosobnienia i do internowanych.
To by³o dobre, bo móg³ widzieæ reakcjê za³ogi Zak³adu Karnego w cza-
sie naszych rozmów z komendantem. Da³ siê zauwa¿yæ niepokój i by³o
s³ychaæ pytania w sensie �czemu oni przyjechali? (z Warszawy) i jak
d³ugo bêd¹ rozmawiaæ?�. Dr R. Kuko³owicz i ja przedstawili�my siê
jako upowa¿nieni przez ks. arcybiskupa sekretarza Episkopatu i przed-
k³adaj¹c nasze dokumenty poprosili�my o spotkanie z komendantem.
Jeden z oficerów zaprowadzi³ nas do biura komendanta obozu. Razem z
komendantem pocz¹tkowo w rozmowie uczestniczy³o czterech ofice-
rów ze stra¿y wiêziennej. [...] Wyrazili�my zamiar rozmawiania z inter-
nowanymi i wej�cia na teren obozu. Komendant zdecydowanie odmó-
wi³ powo³uj¹c siê na jakie� zarz¹dzenia swoich w³adz zwierzchnich.
Nie chcia³ te¿ pocz¹tkowo zgodziæ siê na po³¹czenie siê telefoniczne z
Centralnym Zarz¹dem Zak³adów Karnych w Warszawie, z p³k. Petry-
kowskim. Wreszcie ust¹pi³, gdy dr Romuald Kuko³owicz zapropono-
wa³, ¿e chce rozmawiaæ z Warszaw¹ celem uzyskania zgody na spotka-
nie z internowanym drem Zadr¹giem, lekarzem z Suwa³k. Po d³ugim
oczekiwaniu Warszawa wyrazi³a zgodê na spotkanie z ww. internowa-
nym, ale tylko dla dra Kuko³owicza. Przekonali�my w koñcu komen-
danta i zgodzi³ siê, by przy rozmowie by³o nas dwu. Sam wyznaczy³ na
�wiadka spotkania z Zadr¹giem wychowawcê, porucznika M³otkowskie-
go4. Dwugodzinna rozmowa z drem Zadr¹giem odby³a siê przy sta³ej
obecno�ci porucznika M. [�] Po godz. 17.30 odbyli�my jeszcze jedno

4. W prowadzonym pó�niej przez Wojskow¹ Prokuraturê Garnizonow¹ w Elbl¹gu
dochodzeniu por. M³otkowski by³ g³ównym podejrzanym jako bezpo�rednio kieruj¹cy
akcj¹ milicyjn¹.
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krótkie spotkanie z komendantem, w czasie którego stwierdzili�my, ¿e
zupe³nym bezprawiem by³o zarz¹dzenie drugiego naj�cia uzbrojonych
funkcjonariuszy MO na pawilony i bicie internowanych, gdy ju¿ byli u
siebie w celach, nawet zamkniêci. Nie mia³ wiele do powiedzenia, jak
tylko, ¿e je�li kto nadu¿y³ prawa, zostanie poci¹gniêty do odpowiedzial-
no�ci przez prokuratora. Przyzna³, ¿e mog³y tam zaj�æ jakie� osobiste
porachunki, ale to wyja�ni �ledztwo. On sam jest gotowy stan¹æ nawet i
przed genera³em. Da³ poznaæ, ¿e prze¿ywa to, i¿ od chwili objêcia przez
niego obowi¹zków (mimo ¿e przebywa tu dniem i noc¹) ¿aden z inter-
nowanych nie zwróci³ siê do niego o cokolwiek. Stwierdzi³ miêdzy in-
nymi, ¿e internowanie powinno byæ zakoñczone daleko wcze�niej i trwaæ
najwy¿ej trzy miesi¹ce. Stan jaki siê wytworzy³ jest niezrozumia³y i
mêcz¹cy.

Oko³o godz. 18.00 wyszli�my z obozu udaj¹c siê do Szpitala Miej-
skiego [...] by spotkaæ siê z przebywaj¹cymi tu po ciê¿kich urazach in-
ternowanymi. Zastali�my ich siedmiu. [...] Wyczuli�my wielk¹ ¿yczli-
wo�æ wszystkich pracowników s³u¿by zdrowia wzglêdem przewiezio-
nych tu internowanych. Sami te¿ internowani nie znajdowali s³ów uzna-
nia dla lekarzy oraz innego personelu szpitalnego, gdy chodzi o wszel-
kiego rodzaju pomoc oraz troskê o ich zdrowie. [...]

Przed udaniem siê do szpitala odwiedzili�my na wikarówce ksiêdza
Leszka Kuczyñskiego, który jest dobrze zorientowany w warunkach i w
sytuacjach, jakie zaistnia³y od zmiany komendanta. Kap³an ten zna do-
brze ludzi. Udziela siê z po�wiêceniem internowanym. Mo¿e te¿ dlate-
go, jak siê dowiedzieli�my, u jego matki dwaj funkcjonariusze SB (nie-
dawno) z³o¿yli ostrze¿enie tre�ci takiej, by ich syn uwa¿a³ i nie tak bar-
dzo anga¿owa³ siê w sprawy internowanych, bo mo¿e tego ¿a³owaæ. [...]

Spotkanie z internowanymi
poszkodowanymi w szpitalu

[...] W spokojnej, bez nienawi�ci do oprawców, rozmowie, ka¿dy z
internowanych chorych opowiedzia³, jak siê sprawy toczy³y w owym
ciê¿kim dniu. Najwiêcej ucierpia³ pawilon I i II. By³y trzy serie bicia. [...]

Zeznania z pawilonu II: Na pocz¹tek zaczêto wod¹. Zapêdzono nas
do cel i w celach zamkniêto, a czê�æ na �wietlicy. Potem celami wypro-
wadzano na korytarz i tu ��cie¿ka zdrowia�. Internowani musieli biec

199



po �liskiej pod³odze. Wtedy otrzymywali�my razy. Por. M³otkowski
wskazywa³, kogo jeszcze nale¿y biæ. Wskazywa³ na tych, których zapa-
miêta³ z rozmów.

Zeznania z pawilonu I: Pawilon przechodzi³ maltretowanie trzykrot-
nie. Pierwszy raz funkcjonariusze z Kwidzyna wywo³ywali wed³ug na-
zwisk wybrane osoby. Wywo³ywanych bito przy wyj�ciu na korytarz.
Nastêpnie cele zamkniêto. Po pierwszej godzinie nastêpna grupa z I³a-
wy przyst¹pi³a do akcji i bi³a. Bra³ w tym udzia³ porucznik MO z drogo-
wej, w bia³ej czapce. Trzecia grupa pastwi³a siê zw³aszcza w celi nr 8.
S³ychaæ by³o bicie i krzyki, oko³o godziny 15.00. Najbardziej znêcano
siê nad R. Sarnickim.[...] Uderzano z przodu i pa³ka siêga³a tylnej czê-
�ci g³owy oraz pleców. Bito uderzeniami w jedno miejsce. [...] Uderza-
no z boku, w nasadê szyi ponad obojczykiem. Dwu le¿¹cych interno-
wanych od kopania cierpi¹ na krwiomocz nerkowy. By³y wstrz¹sy
mózgu. Pobito oko³o 70 internowanych. Najmniej poszkodowani zo-
stali w pawilonie III.

Ca³e zaj�cie w oczach internowanych rozpoczê³o siê od protestu prze-
biegaj¹cego bardzo spokojnie. Internowani nie walczyli. Zas³aniali siê
jedynie przed razami i usi³owali stosowaæ uniki uciekaj¹c do pawilonów.

B³êdem by³o przeciêcie siatki (dot¹d nie wiadomo, kto to zrobi³). Rów-
nie¿ b³êdem by³o przej�cie na drug¹ stronê, przed ogrodzenie oddziela-
j¹ce teren spacerowy od reszty podwórza.

Nieprawd¹ jest, ¿e ktokolwiek usi³owa³ uciekaæ. Równie¿ jest nie-
prawd¹, ¿e ktokolwiek uciek³ w tym dniu (ucieczka jednego z interno-
wanych by³a o wiele dni wcze�niej) [...]

S³u¿ba wiêzienna ¿¹da³a od lekarzy, by poszkodowanych przenie�æ
do wiêziennego szpitala w Barczewie. Lekarze sprzeciwili siê temu. S¹
dalsze trudno�ci z umieszczeniem w szpitalu chorych i poturbowanych.
W obozie jest bardzo krytyczna sytuacja zdrowotna. Lekarze nie s¹ w
stanie pomagaæ ze wzglêdu na brak �rodków leczniczych. Utrudniano
ze strony funkcjonariuszy lekarzom internowanym (drowi Górskiemu i
Zadr¹gowi). [...] Starano siê opó�niæ rozszerzanie siê wiadomo�ci o zaj-
�ciu. Z pawilonu I wo³ano do komendanta, bêd¹cego na zewn¹trz bara-
ku, ¿e funkcjonariusze siê znêcaj¹. Komendant potwierdzi³, ¿e sam wy-
da³ rozkaz bicia. Jest stwierdzone, ¿e funkcjonariusze dzia³ali pod wp³y-
wem alkoholu. Czuæ by³o alkohol w czasie przewo¿enia chorych do szpi-
tala. Kegel (funkcjonariusz MO z Kwidzyna) w szale wyrwa³ brodê in-
ternowanemu Kozaczyñskiemu i kaza³ mu w ci¹gu 15 minut brodê zgo-
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liæ. Kegel wydawa³ siê byæ oszala³y. Wyrywa³ siê do bicia, a¿ go po-
wstrzymywano. Nie pamiêta³, co siê z nim dzieje. [...]

Ksiêdzu Leszkowi Kuczyñskiemu znani s¹ dwaj funkcjonariusze MO,
Kara� i Kegel, którzy w sposób szczególny znêcali siê nad internowany-
mi. S¹ to milicjanci miejscowi z Kwidzyna. [...] W pawilonach I i II
urz¹dzano ��cie¿ki zdrowia� na �liskim korytarzu. Bito i przepêdzano
internowanych w�ród wyzwisk i przekleñstw. Bicie widzia³ komendant
Stra¿y Po¿arnej podczas sprawdzania przewodów elektrycznych. On te¿
zezna³ o wszystkim przed delegacj¹ MCK. [...]

Pro memoria

[...] Przebieg tragicznych zaj�æ w Kwidzynie w dniu 14 sierpnia 1982
roku trudno spokojnie zebraæ i opisaæ. Z przes³anych do w³adz ko�ciel-
nych kopii pism wys³anych do odpowiednich w³adz przez rodziny i sa-
mych internowanych, z relacji rodzin – które 14 i 15 sierpnia by³y �wiad-
kami tragedii i jej skutków – znamy rozmiary zadanych cierpieñ moral-
nych i fizycznych. Jak¿e trudno zg³êbiæ motywy czynników przestêp-
czych odpowiedzialnych za akcjê przeprowadzon¹ na rozkaz komen-
danta Juliusza Pob³ockiego.

Na podstawie znajomo�ci faktów stwierdzamy, ¿e godna najwy¿sze-
go potêpienia akcja by³a przede wszystkim dzie³em funkcjonariuszy
S³u¿by Wiêziennej w Kwidzynie. Przy ca³ym podeptaniu godno�ci cz³o-
wieka mia³o miejsce niszczenie i deptanie wszelkich symboli wiary in-
ternowanych – krzy¿y, Pisma �wiêtego, dewocjonaliów, drogich sercu
internowanych zdjêæ ¿on, matek i dzieci, a tak¿e przetrzymywanych
skromnych zapasów ¿ywno�ciowych. Znane s¹ nazwiska osób poszko-
dowanych, niektóre fakty zwi¹zane z poszczególnymi osobami. Nie przy-
taczamy s³ów, które by³y u¿ywane przez funkcjonariuszy ZOMO, MO i
SW – by³ to s³ownik na miarê pope³nianych czynów [...]

Ojciec Klemens �liwiñski – przedstawiciel abp. Bronis³awa D¹brow-
skiego, sekretarza Episkopatu Polski, który za zgod¹ Kiszczaka odwie-
dza³ o�rodki internowania.
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Teresa Stefanowicz
Olsztyn, 2005 r.

S£OWO WOLNE

Og³oszenie stanu wojennego zasta³o mnie poza domem. By³am na-
uczycielk¹ i akurat wtedy przebywa³am z m³odzie¿¹ na wypadzie tury-
stycznym. Pierwsza moja troska to dostarczyæ ich bezpiecznie w rêce
rodziców. Dworzec kolejowy obstawiony wojskiem. Z megafonów lec¹
komunikaty o obowi¹zku powrotu do domów, o zamkniêciu granic. D³u-
gie oczekiwanie na poci¹g� i jedziemy. Po rozej�ciu siê dzieci udajê
siê ostro¿nie pod budynek Regionu. Wszystko pozamykane, szyby po-
wybijane. W dy¿urce ludzie w mundurach. Udajê siê wiêc do naszego
ksiêdza po pierwsze informacje. Jeszcze niewiele wiadomo. Umawia-
my siê na poniedzia³ek. Przyjd¹ ci, którzy pozostali.

Tak zaczê³y siê dni stanu wojennego.
Poniewa¿ szko³y zosta³y zamkniête, mia³am wiele czasu. Ca³e dnie

spêdza³am na plebanii, gdzie szykowali�my paczki dla internowanych,
a tak¿e mieszkañców Olsztyna poszukuj¹cych pomocy. W tamtych cza-
sach brakowa³o dos³ownie wszystkiego.

Którego� dnia zwróci³ siê do mnie przyjaciel z pytaniem, czy pomogê
w pisaniu �bibu³y�, bo z chêtnymi do wspó³pracy by³ wówczas niema³y
problem. Oczywi�cie, ¿e tak.

O teksty do naszej zwi¹zkowej gazety niekiedy by³o bardzo trudno.
Próbowali�my mobilizowaæ ludzi pióra, ale czêsto spotykali�my siê z
odmow¹ i argumentacj¹, ¿e zostan¹ rozpoznani po stylu. Wyszukiwa-
³am wiêc poezjê patriotyczn¹ i tê pisan¹ w dniach stanu wojennego, aby
mieæ w razie czego tekst do wype³nienia numeru. By³ tak¿e problem z
maszyn¹ do pisania, ale ja posiada³am w³asn¹.

I tak zaczê³am stopniowo, coraz czê�ciej pisaæ matryce do �Rezo-
nansu�.
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W pierwszych miesi¹cach by³o to na zmianê z kim� innym, a pó�niej
by³am osob¹ pisz¹c¹ matryce. Te matryce by³y jako� �za³atwiane�. By³y
tak¿e takie na specjalne okazje, jak �wiêta, rocznice czy wyj¹tkowe oka-
zje. Matryce by³y ró¿ne, cieñsze i grubsze. Takie, co bez problemu da-
wa³y siê wkrêciæ w maszynê i takie, na które trzeba by³o u¿yæ sposobu.
Zasadniczy i k³opotliwy problem przy pisaniu �na matrycy� to taki, ¿e
pisze siê bez ta�my czyli �w ciemno�. A st¹d i problem wynikaj¹cy z
trudno�ci wy³apywania b³êdów. By³o mi wstyd, gdy s³ysza³am od kogo�
w trakcie zwyk³ej rozmowy: kto im to pisze? Bez b³êdów pisaæ nie umie-
j¹? (trzeba pamiêtaæ, ¿e nie by³o wówczas komputerów ani automatycz-
nego sprawdzania ortografii).

Teksty do pisania otrzymywa³am najczê�ciej na mie�cie, po wcze-
�niej umówionej zapowiedzi czy sygnale, gdy id¹c na przyk³ad do pracy
znajdowa³am pinezkê w pniu drzewa. Znaczy³o to, ¿e o umówionej wcze-
�niej godzinie bêdzie tam czeka³ przyjaciel z materia³ami. Napisane
matryce odbierane by³y albo tego samego dnia, albo nastêpnego z rana.
Je¿eli tego samego dnia, to nale¿a³o przeznaczyæ 15 minut na napisanie
strony A4, a stron zwykle by³o 4, niekiedy i wiêcej. Je�li by³ to numer
na specjaln¹ okazjê, to na matrycy by³y umieszczane elementy ozdob-
ne, rysunki, wiêc pisz¹c tekst nale¿a³o go tak rozplanowaæ, aby dobrze
pasowa³, by nie marnowaæ miejsca i ¿eby ca³y tekst by³ czytelny. Po-
cz¹tkowo pisa³am poza domem, gdzie pomaga³ mi gospodarz dyktuj¹c
tekst, potem pisa³am u siebie w domu i nikt mi nie pomaga³. W tym
systemie dotrwali�my do �okr¹g³ego sto³u� i wychodzenia na jawno�æ.
Ostatni numer zawiera³ informacje o powstaniu w Olsztynie Komitetu
Obywatelskiego i o wyborach 1989 roku.

Tak¿e co do tre�ci i stylu by³o ró¿nie. Pisali wprawieni �pisacy� i
zupe³nie nieprzygotowani, ale jak¿e autentyczni. Dzia³o siê wtedy tak
bardzo wiele. Trwa³y strajki, umacnia³ siê opór. Nagle kto� znika³. Po
pewnym czasie okazywa³o siê, ¿e jest internowany albo skazany. Cz³on-
ków �Solidarno�ci� wyrzucano z pracy.

Te wszystkie informacje �sp³ywa³y� do mnie na ró¿nych karteczkach,
nie zawsze czytelnych, a zdarza³y siê tak¿e i �fa³szywki�. Pisz¹c wiêc
ka¿dy tekst nale¿a³o siê zastanowiæ nad rzetelno�ci¹ zawartych infor-
macji. O ile nie by³ to tekst pilny lub terminowy, czekali�my na potwier-
dzenie jego wiarygodno�ci z innych �róde³.

Którego� dnia otrzyma³am tekst o pobiciu internowanych w Kwidzy-
nie. Wydawa³o siê to wrêcz niewiarygodne. Pisaæ o tym? Pisa³am prze-
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kazany tekst, ale równocze�nie prosili�my o potwierdzenie oraz uzupe³-
nienie wiadomo�ci. Niestety, nap³ywaj¹ce informacje tylko potwierdzi-
³y fakt pacyfikacji obozu. Kolejne informacje zawiera³y nazwiska be-
stialsko pobitych internowanych. Niektóre nazwiska podawane metod¹
grypsów zawiera³y b³êdy, co utrudnia³o identyfikacjê. Przecie¿ w Kwi-
dzynie znajdowali siê ludzie zwiezieni z ca³ej Polski. By³o tam tak¿e
wielu olsztynian. Wkrótce informacje zosta³y potwierdzone. W pe³ni
ukaza³ siê z³owrogi system i jego metody. Pisali�my o sfingowanym
procesie politycznym tocz¹cym siê S¹dzie Wojewódzkim, o zarzutach
wobec internowanych, którzy jakoby brutalnie pobili funkcjonariuszy
s³u¿b wiêziennych. Pisali�my o porêczeniu ks. bpa. Jana Ob³¹ka i jego
odrzuceniu przez s¹d. Starali�my siê przekazywaæ najwierniej wszelkie
informacje, co sta³o siê mo¿liwe dziêki rodzinom i obserwatorom uczest-
nicz¹cym w rozprawie. Wszelkie informacje dotycz¹ce represjonowa-
nych nie dawa³y nadziei na wiarygodny proces. Nasze obawy okaza³y
siê uzasadnione.

Pisali�my tak¿e o kolejnych wizytach Ojca �wiêtego Jana Paw³a II i
Jego przes³aniach nios¹cych nadziejê, o nap³ywaj¹cych darach z zagra-
nicy – dowodach wsparcia i przyja�ni.

Niestety, jeszcze jedna wstrz¹saj¹ca informacja, któr¹ musieli�my za-
mie�ciæ w �Rezonansie� przynios³a nam ogromny smutek. To zabój-
stwo ks. Jerzego Popie³uszki. Je�dzi³am do Warszawy na Msze za Oj-
czyznê, które odbywa³y siê w ostatnie niedziele miesi¹ca. Nagrywa³am
kazania ks. Jerzego wraz z opraw¹ poetyck¹ towarzysz¹c¹ Mszom. W
wolnych chwilach spisywa³am tekst z ta�my, by zawsze mieæ gotowy
materia³. I przysz³y te straszne chwile, najpierw wprost niewiarygodna
informacja o porwaniu, a potem niespokojne oczekiwanie – czy ¿yje?
Pó�niej, potwierdzenie o jego �mierci�

Jak¿e bolesne by³o to moje pisanie.
By³ to czas wielkiej próby. By³y momenty grozy, jak �mieræ ks. Jerze-

go, wcze�niej �mieræ Grzesia Przemyka, naszego ch³opaka Marcina
Antonowicza. By³y represje wobec cz³onków zwi¹zku. Ale by³y te¿ in-
formacje o dzia³aniach pomocowych.

Starali�my siê, aby �Rezonans� ukazywa³ siê bez przerwy – podtrzy-
muj¹c ducha, nios¹c niezale¿ne i wolne s³owo. My�lê, ¿e to siê nam
jako�, bez wpadki, uda³o.

Cieszê siê tak zwyczajnie, po ludzku, ¿e mog³am siê do tego przy-
czyniæ.
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Tadeusz Adamski
Olsztyn, 1983 r.

NOCNA WIZYTA SB
Rozmowa z Leszkiem Szaw³owskim
internowanym w I³awie i Kwidzynie

R: Rozmawiam z by³ym pracownikiem Zarz¹du Regionu Warmiñ-
sko-Mazurskiego NSZZ �Solidarno�æ�.

L: Nazywam siê Leszek Szaw³owski. W Zarz¹dzie Regionu pe³ni³em
funkcjê specjalisty do spraw informacji.

R: Chcia³bym poznaæ Twoje losy od dnia 13 grudnia 1981 roku.
L: 12 grudnia wróci³em do domu do�æ pó�no, oko³o godziny 23.00.

Przygotowywa³em siê do wyjazdu do Warszawy. Po pó³nocy, kiedy ju¿
spa³em, us³ysza³em walenie do drzwi. Wsta³em i zapyta³em: �Kto?�.
Odpowiedziano: �Milicja!�. Nie uwierzy³em. Poprosi³em o imiê. My-
�la³em, ¿e który� z kolegów robi mi kawa³. Ponowne ostrze¿enie: �Otwie-
raæ drzwi, bo wy³amiemy�. Odpowiedzia³em, ¿eby przyszli rano. Us³y-
sza³em: �Jest stan wojenny, jest pan internowany�. Nie wiedzia³em po-
cz¹tkowo, co to znaczy, ale dla �wiêtego spokoju otworzy³em. Wpadli
do pokoju – by³o dwóch mundurowych i jeden smutny pan po cywilne-
mu. Zwrócili siê do mnie, ¿ebym wyda³ materia³y szkaluj¹ce ustrój so-
cjalistyczny. O�wiadczyli, ¿e maj¹ nakaz rewizji i je�li im tego dobro-
wolnie nie wydam, nast¹pi przeszukanie mieszkania. Da³em im poje-
dyncze egzemplarze. Gra³em na zw³okê. Liczy³em, ¿e mo¿e pó�niej nie
bêd¹ tak dok³adnie przeszukiwaæ. Ba³em siê, bo w pokoju pod oknem
sta³y dwie torby za³adowane drukami z ró¿nych wydawnictw. Ba³em
siê, ¿eby to nie wpad³o. Oni, zasugerowani, ¿e tak ³adnie �wszystko� im
da³em – dali spokój. Tamto zosta³o. Kazali mi siê ubraæ, powiedzieli, ¿e
zabieraj¹ do I³awy.
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R: Jak zareagowa³a rodzina?
L: ¯ona zaczê³a siê, mo¿e zbyt g³o�no, z nimi awanturowaæ. Mam

dwoje dzieci, po¿egna³em je nie budz¹c. W trakcie po¿egnania z ¿on¹
na³o¿yli mi kajdanki, po wyj�ciu z mieszkania posadzono mnie do �wo³-
gi�. Zorientowa³em siê, ¿e jedziemy w kierunku cmentarza. Stan wojen-
ny. Z ich okre�lenia wynika³o, ¿e przeciwnik polityczny, wiêc mo¿e chcie-
liby siê nas pozbyæ. Zrobi³o mi siê l¿ej kiedy minêli�my cmentarz i skrê-
cili�my w kierunku gara¿y. Zaprowadzono mnie do stoj¹cego na dzie-
dziñcu gara¿y samochodu bez okien zwanego �lodówk¹�. W nim spo-
tka³em Andrzeja Bobera, Tadka Kis³ego, Niczyporowicza, Lubieniec-
kiego, Osieckiego i Bryckiego. W gara¿ach siedzieli�my do 5.30. Przed
samym odjazdem wprowadzono jeszcze rolnika spod Dobrego Miasta.
By³ w samej marynarce. Powiedzia³, ¿e funkcjonariusze, którzy go za-
brali z obory, nie pozwolili mu wej�æ do mieszkania. Bardzo cierpia³,
by³ mróz.

R: O jakiej porze dojechali�cie do I³awy?
L: By³a godzina 7.30. Wyprowadzono nas na dziedziniec wiêzienny.

Wyczytywano nazwiskami i przydzielono nam cele. Ja do pierwszej celi
trafi³em z Bryckim, �nie¿k¹ oraz Kamiñskim z Lubawy. Przyniesiono
nam co� do jedzenia. To by³o ohydne... Ja i Brycki jak siê nachylili�my
nad misk¹, to biegli�my na zmianê do klozetu. Pierwszy raz spotkali�my
siê z takim jedzeniem o bardzo dziwnym zapachu. By³a to wodnista
zupa z warstw¹ ³oju na wierzchu. Do tego kawa³ek �chleba� – to by³y
normalne plewy.

R: Jakie warunki przygotowano Wam w celach?
L: Wnioskowali�my, ¿e by³y opró¿niane w po�piechu. By³o sporo

rzeczy pozostawionych przez skazanych. Po lewej i prawej stronie sta³y
normalne wiêzienne prycze z siennikami wypchanymi szmatami. Otrzy-
mali�my po dwa prze�cierad³a, ma³¹ poduszkê wypchan¹ g¹bk¹ i dwa
koce. W celi mieli�my jeszcze stó³, klozet i umywalkê z zimn¹ wod¹. W
celi by³o bardzo zimno. Nastêpnego dnia próbowano nas przebraæ w
wiêzienne ubrania. Nie zgodzili�my siê na to, bo status internowanego
nie jest równoznaczny z tymczasowym aresztowaniem czy skazaniem.
Nastêpnie próbowano w kartotekach umie�ciæ nasze odciski palców.
Powiedzia³em, ¿e nie jestem podejrzany ani skazany i nie zgodzi³em siê
na to.

R: Czy poinformowano Was, jaka jest sytuacja w kraju, jak d³ugo
bêdziecie tu przebywaæ?
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L: Byli�my odizolowani od wszystkich informacji. Dopiero po pew-
nym czasie w³¹czono nam w celach g³o�niki. By³y to cenzurowane pro-
gramy. Pó�niej zaczê³y do nas docieraæ podziemne wydawnictwa: tygo-
dnik �Solidarno�æ� i olsztyñski �Rezonans�. A¿ serce siê u�miecha³o,
kiedy cz³owiek pierwszy raz na to spojrza³. Oprócz �zewnêtrznych� mie-
li�my i w³asne wydawnictwo obozowe. Potem uruchomili�my tak¿e w³a-
sn¹ rozg³o�niê. Szczegó³ów technicznych dok³adnie nie znam. Podej-
rzewam, ¿e w celach wykorzystywany by³ g³o�nik jako mikrofon, nato-
miast �ród³em zasilania (nie mieli�my baterii) by³a grza³ka elektryczna.
G³os z g³o�ników by³ metaliczny, chrypi¹cy, ale zrozumia³y. Klawisze
podejrzewali, ¿e w³amali�my siê do radiowêz³a.

R: Jak odbywa³o siê przekazywanie informacji miêdzy Wami?
L: Informacje sz³y w lewo i prawo, w poziomie przez otwór do c.o.

Natomiast w pionie mieli�my komunikacjê na zasadzie podci¹ganego
sznureczka.

R: Od kiedy zaczê³y Was odwiedzaæ rodziny?
L: Pierwsze odwiedziny mia³em w styczniu. Widzenie by³o mo¿liwe

tylko raz w miesi¹cu. Trwa³o godzinê.
R: S³ysza³em, ¿e otrzymywali�cie pomoc z PCK i od Ko�cio³a?
L: Tu jeste� w b³êdzie. Pomocy z PCK nie by³o. Dopiero po pewnym

czasie zainteresowa³ siê nami Miêdzynarodowy Czerwony Krzy¿. Nasz
PCK nic w tym kierunku nie zrobi³ – po prostu dla nich nie istnieli�my.
Dopiero po interwencji MCK, ju¿ po bardzo d³ugim czasie, niby zaczê-
to siê interesowaæ naszymi rodzinami. Paczki, które my otrzymywali-
�my, pochodzi³y z Kurii Biskupiej w Olsztynie.

R: Czy mieli�cie pos³ugê duszpastersk¹? Czy odwiedzali Was ksiê¿a?
L: Pocz¹tkowo nam tego odmawiano. Pierwsz¹ Mszê �wiêt¹ odpra-

wi³ dla nas ks. biskup J. Ob³¹k razem z ksiêdzem z I³awy w po³owie
stycznia. Od tamtej pory odprawiano Mszê �wiêt¹ ju¿ w ka¿d¹ niedzie-
lê. Ksiê¿a nie mieli dostêpu do cel. Jedynie w trakcie swojej wizyty
ksi¹dz biskup Jan Ob³¹k w towarzystwie funkcjonariusza s³u¿by wiê-
ziennej odwiedzi³ nas w celach.

R: Czy w I³awie zdarza³y siê przes³uchania i stosowanie przemocy?
L: By³em przes³uchiwany po raz pierwszy w lutym. Zarzucano mi

kolporta¿ i drukowanie materia³ów szkaluj¹cych nasz ustrój. Skorzysta-
³em z porad ksi¹¿eczki �Obywatel w s³u¿bie bezpieczeñstwa�. Rozmo-
wa trwa³a godzinê. Ja, je¿eli mówi³em 5 minut, to by³o wszystko. Po-
wiedzia³em jak siê nazywam i s³ucha³em. Moje odpowiedzi by³y krót-
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kie: nie wiem, nie pamiêtam. Zdawa³em sobie sprawê, ¿e ka¿de nie-
opatrznie u¿yte s³owo mo¿e obróciæ siê przeciwko mnie. Mia³y miejsce
tzw. �cie¿ki zdrowia. Miêdzy innymi 25 marca mocno pobito grup¹ ko-
legów z Gdañska. Pyta³em stra¿ników, dlaczego odnosz¹ siê do nas go-
rzej ni¿ do skazanych. Po jakim� czasie jeden z nich w tajemnicy powie-
dzia³ mi, ¿e mieli instrukta¿owe spotkania, na których okre�lano nas
jako bandytów, i ¿e gdyby nas nie zamknêli, to wymordowaliby�my ich
rodziny. Niektórzy faktycznie w te brednie uwierzyli i tak nas traktowa-
li, jak ich szkolono.

R: Czym siê tam zajmowali�cie?
L: Wygl¹da³o to ró¿nie. Na spacerach uczyli�my siê jêzyków obcych.

W celach dokszta³cali�my siê z historii. Mieli�my do�æ czêsto tzw. �ki-
pisze� – przeszukania cel. W jednej z cel mieli�my kolegê, który przo-
dowa³ w pomys³ach – np. powieszony na �cianie, na nitce, narysowany
orze³ w koronie. Na koñcu tej nitki wisia³o pude³ko od zapa³ek wype³-
nione sod¹ kaustyczn¹ (dostawali�my j¹ do czyszczenia). By³o to tak
sprytnie zawieszone, ¿e w chwili, gdy funkcjonariusz zrywa³ tego or³a,
pude³eczko siê przekrêca³o i soda wysypywa³a siê mu na twarz. Podob-
nych pomys³ów by³o wiele.

R: Jaki wp³yw na Wasze zdrowie mia³y istniej¹ce warunki wiêzienne?
L: W czasie pobytu w I³awie by³em dwa razy w szpitalu. K³opoty z

sercem, z którym dotychczas nie mia³em problemów. By³o zalecenie
mówi¹ce, ¿e internowany nie mo¿e przebywaæ w szpitalu d³u¿ej ni¿ 7
dni. Drugi raz trafi³em w kwietniu i by³em a¿ do czerwca. Wówczas
czê�ciej odwiedza³a mnie rodzina. 8 czerwca by³em wypisany ze szpita-
la w I³awie ze skierowaniem na dalsze leczenie w szpitalu wojewódz-
kim w Olsztynie. Konwojowa³o mnie trzech funkcjonariuszy. W drodze
zobaczy³em po pó³ roku zieleñ, zbo¿a – szokuj¹cy widok. W Olsztynie
zaniepokoi³ mnie fakt, ¿e nie jedziemy prosto do szpitala, lecz w stronê
Barczewa. W chwilê potem przeje¿d¿ali�my ko³o mojego domu. Tro-
chê ¿al siê zrobi³o, ¿e po tak d³ugim czasie nie mogê wej�æ do domu,
zobaczyæ dzieci, pomimo ¿e jestem tak blisko. W Barczewie okaza³o
siê, ¿e mam skierowanie – wniosek komendanta wojewódzkiego na ope-
racjê. Ordynator szpitala by³ zdziwiony. Po 1,5-godzinnych ceregielach
przewieziono mnie znowu do I³awy, lecz nie do szpitala, tylko prosto do
obozu.

R: Jak d³ugo jeszcze przebywa³e� w tym obozie?
L: 28 czerwca kazano nam siê spakowaæ, wyprowadzenie na przeszu-
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kanie, za³adowanie do �lodówki� i przewiezienie do Kwidzyna. Zosta³o
nas w ostatniej grupie 18. W Kwidzynie to ju¿ by³ normalny obóz. Ze-
wnêtrzny mur z wie¿ami, stra¿nicy dy¿uruj¹ z broni¹ na okr¹g³o, od
muru w pewnej odleg³o�ci p³ot z siatk¹, u góry druty kolczaste, we-
wn¹trz baraki z zakratowanymi oknami. Nie mo¿na by³o tego nazwaæ
o�rodkiem odosobnienia – to by³ po prostu obóz.

R: Jak wygl¹da³y kontakty z rodzin¹?
L: Pocz¹tkowo korzystali�my z sali widzeñ. Powodowa³o to d³ugie

kolejki oczekuj¹cych na widzenie. Pó�niej kilku kolegów – nasi przed-
stawiciele – uzgodni³o z komendantem obozu, ¿e przy dobrej pogodzie
bêdziemy przyjmowaæ nasze rodziny na powietrzu. Ustawiali�my stoli-
ki obok sali widzeñ i wtedy jednorazowa ilo�æ tych widzeñ wzrasta³a.

R: Opowiedz dok³adnie, co zdarzy³o siê w obozie 14 sierpnia.
L: 14 sierpnia 1982 roku. Po godzinie 9.00 wyprowadzono nas na

spacernik i wtedy zauwa¿yli�my, ¿e przed bram¹ stoi masa ludzi. Ten
fakt nas zaniepokoi³. Delegacja uda³a siê do komendanta z pytaniem:
�Dlaczego rodziny czekaj¹?� Ustalone by³o inaczej. Okaza³o siê, ¿e zmie-
niono nam komendanta i obecny kategorycznie zerwa³ nasz¹ wewnêtrz-
n¹ umowê. Postanowili�my zaprotestowaæ. Wrócili�my do cel, wziêli-
�my taborety, ³y¿ki aluminiowe, miski. Usiedli�my przed bram¹ i zaczê-
li�my ³y¿kami t³uc w garnki. Ha³as by³ straszny. Po tej kanonadzie prze-
rwali�my, �piewali�my obozowe pie�ni i ponownie czynili�my ten ha-
³as. Jeszcze raz delegacja nasza uda³a siê do komendanta, aby pertrakto-
waæ o widzenia. Okaza³o siê, ¿e komendant radzi³ siê wcze�niej oddzia-
³owego (w stopniu porucznika), który nazywa³ siê naszym wychowaw-
c¹ – pana M³otkowskiego i orzekli, ¿e widzeñ nie bêdzie.

Postanowili�my podtrzymaæ nasz protest dwie godziny. Po pewnym
czasie zauwa¿yli�my, ¿e odsuniêto nasze rodziny od bramy si³¹. Obóz
otoczono zomowcami. Zomowcy uzbroili siê w tarcze, pa³ki, kaski bo-
jowe z przy³bicami. Jest zarzut, ¿e internowani rozpruli siatkê. Podej-
rzewam, ¿e sprawa ju¿ wcze�niej by³a wyre¿yserowana, ¿eby stworzyæ
pozory ucieczki. Zygmunt Go³awski nawo³ywa³, aby internowani nie
wychodzili poza pierwsze ogrodzenie. Sprowadzono stra¿ po¿arn¹. Za-
stêpca komendanta stra¿y, po stwierdzeniu, ¿e nic siê nie pali, odmówi³
wjazdu na teren obozu. Chciano mu pocz¹tkowo ten wóz zabraæ, lecz w
koñcu klawisze wyci¹gnêli obozow¹ motopompê i skierowali strumieñ
wody na nas. Zaczêli�my siê w pop³ochu wycofywaæ zas³aniaj¹c siê
przed wod¹ taboretami. Przyjêli�my postawê by ich nie prowokowaæ.
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Zachowali�my spokój. Nie by³o wyzwisk, nikt niczym nie rzuca³. Ka³u-
dziñski wszed³ na dach baraku. Nie zd¹¿y³ zej�æ w porê i zosta³ od nas
odciêty. Bili go pa³ami. Kiedy upad³, pryskali gazem w oczy. Zostawili
go, kiedy ju¿ siê nie rusza³. Pielêgniarka kaza³a wezwaæ pogotowie.
Zabrali go.

Sytuacja wygl¹da³a gro�nie. Zomowcy mieli przy sobie psy bez ka-
gañców. By³a w nas skierowana broñ z wie¿ stra¿niczych. Uciekli�my
do swoich cel, aby zmieniæ przemoczone ubrania. Wtedy cele zosta³y
zamkniête. Po piêtnastu minutach otwierano je, na korytarzu by³o s³y-
chaæ krzyki bitych kolegów. Wpadli do naszej celi. Uderzyli kolegê.
Zamierzali siê na drugiego, gdy w drzwiach stan¹³ oddzia³owy M³ot-
kowski. To on wskaza³ bij¹cym konkretne osoby – Andrzeja Bobera i
Piotra  B¹czyka, internowanego w maju, z OZOS-u. Uzbrojona w pa³y
grupa ZOMO podesz³a do nich i zaczê³a ich biæ. Potem kazano im wy-
chodziæ. W drodze od drzwi do koz³a ju¿ siê przewracali. Zaczêto ich
kopaæ i tak wyrzucono na korytarz. By³o s³ychaæ ich krzyki, uderzenia
pa³. Ubli¿ano im, katowano, traktowano gorzej jak zwierzêta. Wrzucili
ich z powrotem do celi i znowu za nimi wpadali – piêciu lub sze�ciu.
Przez ca³y czas by³ z nimi dowódca. Oprócz pa³ek u¿ywali piê�ci i ko-
pali. Strasznie ich skatowano.

Taki fakt mi utkwi³ w pamiêci: ju¿ po pobiciu kazali uklêkn¹æ Piotr-
kowi przed szafk¹, na której mia³ naklejony obrazek Matki Boskiej, ka-
zali mu go zerwaæ. Ten ukl¹k³, odklei³ obrazek, a klawisz go podar³ i
kaza³ poca³owaæ swoje buty. W chwili, gdy Piotrek siê nachyli³ (ch³o-
pak nie wiedzia³ ju¿, co robi) klawisz zacz¹³ go ok³adaæ po plecach i
kopaæ. Podobnie by³o z Andrzejem Boberem. Potem kazano Edmundo-
wi £ukomskiemu i B¹czykowi sprz¹taæ korytarz, który wygl¹da³ jak po
po¿arze – woda i kawa³y tynku.

Kiedy dano nam spokój Andrzej Bober zacz¹³ siê skar¿yæ na silny
ból g³owy. Dobijali�my siê do drzwi, ¿eby udzielono mu pomocy, lecz
nie by³o ¿adnej reakcji. Dopiero ko³o 17.00–18.00 przyszed³ lekarz wiê-
zienny i zaprowadzono pobitych do ambulatorium, gdzie ogl¹dano cia-
³a, co� zapisywano i wygoniono z powrotem. Nie dano ¿adnych �rod-
ków opatrunkowych, ¿adnych leków znieczulaj¹cych – nic. W nocy An-
drzej �le siê poczu³, zacz¹³ traciæ przytomno�æ. Zaczêli�my wszyscy waliæ
do drzwi. Prosili�my kolegów z innych celi, aby robili to samo, wzywa-
li�my lekarza. Przyszed³ oficer dy¿urny i powiedzia³, ¿e lekarz bêdzie
rano. Boj¹c siê o ¿ycie kolegi napisali�my o�wiadczenie, ¿e nie bierze-
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my odpowiedzialno�ci za ewentualne nastêpstwa. To pomog³o – przyje-
cha³o pogotowie ratunkowe, które zabra³o Andrzeja. Wstrz¹s mózgu.

R: Jak wygl¹da³o wyj�cie na wolno�æ?
L: 16 wrze�nia 1982 roku dosta³em skierowanie do szpitala i prze-

wieziono mnie do Prabut. By³o nas tam 11. 27 listopada przewieziono
mnie do Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie, gdzie przebywa³em do
24 grudnia 1982. W przeddzieñ, 23 grudnia, by³ telefon z komendy MO,
¿e jestem wolny.

R: Po uzyskaniu wolno�ci zdecydowa³e� siê na wyjazd z kraju?
L: Tak, szuka³em pracy. Nigdzie nie chciano mnie zatrudniæ – w po-

przednim moim zak³adzie zatrudnienia mnie odmówiono. By³em w
OZMS-ie i Polmozbycie. Polmozbyt og³asza³ w �Gazecie Olsztyñskiej�,
¿e poszukuje pracowników, lecz te¿ mi odmówiono. W kwietniu 1983
roku wyje¿d¿am z rodzin¹ do Stanów Zjednoczonych...

Irena Telesz i Leszek Szaw³owski, 2005 r.
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CZÊ�Æ IV





Teresa Ka³udziñska
¯ona internowanego
Olsztyn, marzec 2003 r.

PRAWO W CZASACH BEZPRAWIA

13 grudnia 1981 roku – to data, która zawsze kojarzyæ siê bêdzie z
ofiarami stanu wojennego.

Na ulicach wywieszone zosta³y plakaty, obwieszczenia o stanie wo-
jennym, pojawi³y siê czo³gi, gaziki wojskowe.

W tym czasie zakazano wszelkiego rodzaju zgromadzeñ, rozpowszech-
niania wydawnictw, strajków oraz akcji protestacyjnych. Przerwana
zosta³a nauka w szko³ach, ³¹czno�æ telefoniczna – w s³uchawce s³ychaæ
by³o tylko slogan �rozmowa kontrolowana�, wprowadzono cenzurê ko-
respondencji i godzinê milicyjn¹. Autobusy kursowa³y tylko do godz.
21.00. Podró¿ni z poci¹gów mieli obowi¹zek zg³aszania siê na posteru-
nek kolejowy MO celem otrzymania przepustki na powrót do domu.
Miêso i jego przetwory, a potem inne produkty ¿ywno�ciowe, by³y sprze-
dawane wed³ug przydzia³u na kartki. Na ulicach kr¹¿y³y patrole ZOMO
i wojska oraz opancerzone pojazdy.

Pomimo tych ró¿nych obostrzeñ wieczorami spotykali�my siê ze zna-
jomymi. W³a�nie wtedy chodzi³o siê na imieniny, na ogl¹danie zakaza-
nego filmu, wymianê bibu³y i ksi¹¿ek z �drugiego obiegu�, a pó�niej
ukradkiem wraca³o siê do domu po godzinie milicyjnej. Genera³ Jaru-
zelski na �wiêta Bo¿ego Narodzenia zrobi³ wyj¹tek i pozwoli³ pój�æ na
godz. 24.00 na Pasterkê.

Papie¿ Jan Pawe³ II wys³a³ list do Jaruzelskiego z apelem o przerwa-
nie stanu wojennego.

Muszê stwierdziæ, ¿e stan wojenny bardzo mnie zahartowa³. Poma-
ga³am mê¿owi w dzia³alno�ci zwi¹zkowej, pocz¹tkowo w przepisywa-
niu ulotek na maszynie do pisania, a pó�niej w ich rozprowadzaniu, ale
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m¹¿ stwierdzi³, ¿e dwóch aktywnych dzia³aczy w domu byæ nie mo¿e.
W tym czasie mieli�my dwójkê dzieci: 9-letniego Wojciecha oraz 5-
letniego Krzysztofa.

Którego� dnia m¹¿ zachorowa³. Pokonuj¹c ró¿ne przeszkody wróci³
do domu ze zwolnieniem lekarskim. Nastêpnego dnia z rana przyszli
panowie na rewizjê. Swojej legitymacji s³u¿bowej nie pozwolili mi do-
tkn¹æ, a na odleg³o�æ to przecie¿ nie widzia³am, kim oni s¹. Po odczyta-
niu nazwisk szybko i ukradkiem spisa³am je na kartce i schowa³am. Byli
to por. Zaj¹czkowski, Mi³ecki, Wi�niewski i Czacharowski. Chcieli mê¿a
zabraæ, ale ja nie pozwoli³am mu wstaæ ani siê ubraæ, krzycza³am, ¿e
m¹¿ jest chory i nigdzie nie pójdzie. Ubecy zaczêli siê miêdzy sob¹
konsultowaæ, jedni odje¿d¿ali, drudzy przyje¿d¿ali, a ci ostatni to ju¿ w
ogóle nie chcieli siê wylegitymowaæ. W koñcu zrobili w mieszkaniu
rewizjê, zabrali do ekspertyzy maszynê do pisania, kasety magnetofo-
nowe, ksi¹¿ki z drugiego obiegu i pojedyñcze egzemplarze ró¿nych cza-
sopism.

Mê¿a internowano 30 kwietnia 1982 roku. Tego dnia dosta³ od swo-
jego kierownika (pracowa³ w �Polmozbycie�) polecenie s³u¿bowe na
pi�mie, ¿e ma siê zg³osiæ na komendê milicji. Szybko przyjecha³ do domu
i zostawi³ ten dokument, bym wiedzia³a, gdzie mam go szukaæ w razie
czego.

Z komendy nie wróci³. Kiedy nadesz³a godzina powrotu mê¿a z pra-
cy, a jego nie by³o, zaczê³am coraz bardziej siê denerwowaæ, ale stara-
³am siê nie okazywaæ tego dzieciom.

Zaczê³am poszukiwania. W pracy go nie by³o, nikt tam nic nie wie-
dzia³. Na komendzie, miejskiej i wojewódzkiej, powiedziano mi, ¿e �ta-
kiego� tutaj nie ma. Nastêpnego dnia, a by³ to �wi¹teczny dzieñ 1 maja,
wraz z dzieæmi posz³am na miejsce zbiórki pracowników �Polmozbytu�
na pochód. Szuka³am dyrektora, ¿eby mi wyja�ni³, dok¹d wys³a³ mê¿a.
Dyrektor nie potrafi³ mi nic powiedzieæ.

Wreszcie dowiedzia³am siê, ¿e m¹¿ mo¿e przebywaæ w wiêzieniu w
I³awie. Tam pojecha³am. Panowa³ tam chaos, ¿adnej informacji. Czeka-
³am bardzo d³ugo, ale widzenia i tak nie otrzyma³am.

Po powrocie z I³awy do domu postanowi³am porozmawiaæ ze star-
szym synem Wojciechem, który mia³ wtedy 9 lat, i powiedzieæ mu, dla-
czego tatusia nie ma w domu. Syn wyczu³ ten mój niepokój. Kiedy roz-
poczê³am rozmowê stan¹³ twarz¹ do okna i w zupe³nym milczeniu wy-
s³ucha³ mnie. Kiedy chcia³am go obj¹æ i przytuliæ, sta³ jak skamienia³y.
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Okaza³ siê ju¿ wtedy bardzo dzielnym ch³opcem. Pilnowa³ i broni³ m³od-
szego braciszka Krzysztofa. Nie zra¿a³ siê tym, ¿e niektórzy rodzice nie
pozwalali swoim dzieciom z nim siê bawiæ, bo jego tatu� by³ internowa-
ny.

Odby³am nastêpn¹ podró¿ do I³awy, gdzie ca³y dzieñ spêdzi³am pod
wiêzieniem w oczekiwaniu na widzenie z mê¿em. Nie by³am tam od-
osobniona, by³o nas tam bardzo du¿o. Organizowali�my siê w ogniska
pomocy wzajemnej. D³ugie oczekiwanie na widzenie, przebywanie z
dzieæmi na dworze, w ró¿nych warunkach atmosferycznych, by³o me-
cz¹ce i upokarzaj¹ce.

Przy parafii �w. Józefa w Olsztynie utworzony zosta³ punkt pomocy
informacyjnej i prawnej dla rodzin internowanych pod opiek¹ ks. pro-
boszcza Bronis³awa Siekierskiego, prowadzony przez Jerzego Meissne-
ra, gdzie udzielano nam ró¿nego rodzaju porad. Pomoc¹ s³u¿y³ nam rów-
nie¿ ks. Marian Borzyszkowski z parafii Naj�w. Serca Pana Jezusa.

W I³awie m¹¿ przebywa³ oko³o dwóch miesiêcy, a nastêpnie wraz z
innymi zosta³ przewieziony do Kwidzyna. Tu znalaz³a siê wiêkszo�æ
internowanych z ca³ej Polski. Dojazdy do Kwidzyna, ze wzglêdu na
liczne przesiadki, by³y bardzo uci¹¿liwe. Po wielogodzinnej podró¿y,
po wielogodzinnym wystawaniu przed wiêzieniem, bez mo¿liwo�ci sko-
rzystania z wc, z pakunkami w rêkach i z dzieæmi, oczekiwali�my na
przepustki i widzenie z najbli¿szymi. Nie by³o ¿adnych gwarancji, ¿e
widzenie ka¿dy otrzyma.

Podczas tych oczekiwañ zawi¹zywa³y siê znajomo�ci, nauczyli�my
siê pokonywaæ strach i lêk o naszych mê¿ów, ojców, braci, towarzysz¹-
cy wówczas ka¿demu z nas.

Widzenia odbywa³y siê po z³o¿eniu swoich danych w biurze przepu-
stek. Po uzyskaniu zezwolenia spotykali�my w �wietlicy przy stolikach
lub na wolnym powietrzu, oczywi�cie na terenie obozu i pod �cis³¹ kon-
trol¹ funkcjonariuszy wiêziennych. Same widzenia by³y zawsze zbyt
krótkie, za to godzinami czeka³o siê na zezwolenie.

Za murem wiêzienia by³o wzgórze, na które zwykle wchodzili�my,
aby zobaczyæ, co siê dzieje wewn¹trz na placu zak³adu karnego. Mogli-
�my, czekaj¹c na widzenie, przynajmniej z daleka spogl¹daæ na miej-
sce, gdzie przebywali nasi najbli¿si.

Do internowanych wielokrotnie przyje¿d¿a³ ks. biskup warmiñski Jan
Ob³¹k, nie pozostawia³ internowanych samych, odwiedza³ ich kilkakrot-
nie w I³awie, a tak¿e i w Kwidzynie, chocia¿ nie zawsze by³ wpuszcza-
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ny na teren o�rodka. Tak¿e wielokrotnie internowanych odwiedza³ ks.
Leszek Kuczyñski, kapelan internowanych w Kwidzynie.

W ten straszny dzieñ, 14 sierpnia 1982 roku, nie przyjecha³am do
mê¿a na widzenie – Krzy� zachorowa³.

Nasi synowie czêsto chorowali, szczególnie Krzy�, ale i Wojtek, któ-
ry miewa³ bóle brzucha, chyba z têsknoty za tatusiem, lecz podejrzewa-
no u niego wyrostek robaczkowy, na szczê�cie diagnoza siê nie potwier-
dzi³a. Zwykle zostawia³am synów pod opiek¹ moich serdecznych kole-
¿anek: Teresy Szczebiot, Weroniki Zastawnej i Wies³awy Surowiec, które
nios³y mi pomoc o ka¿dej porze dnia i nocy. Kiedy jednak ch³opcy cho-
rowali, wiedzia³am, ¿e muszê byæ z nimi, tak z m³odszym, jak i ze star-
szym.

O pobiciu mê¿a oraz innych internowanych dowiedzia³am siê po pó³-
nocy, od osób z Suwa³k, które tego fatalnego dnia czekaj¹c na widzenie
by³y �wiadkami ca³ego zaj�cia. By³a to wiadomo�æ szokuj¹ca.

Dnia 15 sierpnia1982 roku pierwszym rannym poci¹giem pojecha-
³am do Kwidzyna, aby dowiedzieæ siê, co sta³o siê z moim mê¿em.

Do budynku szpitala dosta³am siê przez kot³owniê, gdy¿ pobici inter-
nowani znajdowali siê pod �cis³¹ ochron¹ s³u¿b. Na salê wprowadzi³
mnie dr. Miros³aw Górski (równie¿ internowany – przebywaj¹cy w tym
czasie w szpitalu na leczeniu, o czym w tym momencie nie wiedzia³am).
Gdy zobaczy³am mê¿a, z przera¿eniem stwierdzi³am, ¿e jest bardzo
zmieniony. Blady, le¿a³ kompletnie bez ruchu. Spojrza³am na inne ³ó¿-
ka, na te okaleczone cia³a. Sparali¿owa³o mnie, my�la³am, ¿e nie wy-
trzymam tego widoku.

Podesz³am do mê¿a. G³owa rozbita, w³osy zlepione krwi¹, le¿a³ nie-
ruchomo, nie odzywa³ siê. Gdy dotknê³am jego g³owy jêcza³. Mia³ guzy
na g³owie. Ca³y roztrzêsiony i wyczerpany, nie móg³ mówiæ. Widok by³
przera¿aj¹cy. Chcia³o mi siê wyæ z przera¿enia. Ogarn¹³ mnie wielki lêk
o jego ¿ycie i zdrowie. Poczu³am siê bezradna i zagubiona. Co mu zro-
bili? Na ca³ym ciele mia³ �lady uderzeñ i obrzêki. Kiedy próbowa³am
podnie�æ jego g³owê i obmyæ, da³ mi do zrozumienia, ¿eby go nie ruszaæ.
Obok le¿eli Andrzej Bober i Adam Kozaczyñski. Wygl¹dali podobnie.

Pisz¹c o tym prze¿ywam to ponownie i p³aczê...
Przyjaznymi osobami dla internowanych by³y pielêgniarki Hanna

Mañkowska i El¿bieta Byzdra.
Gdy wiadomo�æ o bestialskim pobiciu internowanych rozesz³a siê

w�ród mieszkañców Kwidzyna, ludzie zaczêli przychodziæ do szpitala,
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nie dowierzaj¹c, ¿e w ogóle co� takiego mia³o miejsce. Wspó³czuli, przy-
nosili jedzenie. O tych wydarzeniach mówi³o Radio �Wolna Europa�.

W tych pierwszych dniach sala, na której le¿a³ m¹¿ i inni internowa-
ni, by³a pilnowana przez funkcjonariuszy s³u¿by wiêziennej, ¿e trudno
by³o wej�æ. Wchodzi³o siê na si³ê, rozpychaj¹c siê.

¯eby wyciszyæ sprawê bestialskiego pobicia internowanych, komen-
dant wiêzienia kpt. Juliusz Pob³ocki chcia³, ¿eby ranni zostali przewie-
zieni do szpitala wiêziennego w Barczewie, ale lekarze odmówili, t³u-
macz¹c, ¿e transport grozi ¿yciu chorych.

Ze szpitala mê¿a wypisano 23 sierpnia, bo lekarz otrzyma³ odgórne po-
lecenie. Pomimo z³ego stanu zdrowia, wypisano mê¿a i innych pobitych.
Wrócili ponownie do o�rodka w Kwidzynie. Dzieci tam nie przywozi³am,
poniewa¿ nie chcia³am, aby zobaczy³y, w jakim stanie jest ich tatu�.

W rozmowach ze mn¹ m¹¿ mówi³, ¿e le¿y ca³ymi dniami, poniewa¿
ma zawroty g³owy i traci równowagê. Kiedy chcia³am dostaæ ze szpitala
historiê choroby mê¿a, to okaza³o siê, ¿e dziwnym trafem� zaginê³a.
Wszystko to owiane by³o tajemnic¹.

Dnia 24 sierpnia 1982 r. napisa³am skargê do Prokuratury Wojskowej
Okrêgu Pomorskiego o pobiciu mojego mê¿a oraz innych internowa-
nych, w celu wszczêcia dochodzenia, ukarania winnych bestialskiego
pobicia mego mê¿a i innych internowanych, pozbawionych wolno�ci
ludzi. Podobne skargi napisa³y równie¿ Halina Bober i Zyta Szmit.

Oto tekst mojej skargi:

Olsztyn, dn. 24.8.1982 r.

Prokuratura Wojskowa Okrêgu Pomorskiego
za po�rednictwem
Prokuratury Wojskowej w Olsztynie

Skarga

Dzieñ 14 sierpnia 1982 r. by³ dniem, w którym rodziny osób interno-
wanych mog³y uzyskaæ widzenie ze swoimi bliskimi. W tym to dniu w
O�rodku Odosobnienia w Kwidzyniu wielu internowanych zosta³o do-
tkliwie pobitych przez osoby pe³ni¹ce nadzór. W�ród osób poszkodowa-
nych jest mój m¹¿ W³adys³aw Ka³udziñski.
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O wydarzeniach, które mia³y miejsce w tym o�rodku dowiedzia³am
siê 14.8.1982 r. wieczorem od osób, które czeka³y pod bram¹ o�rodka
na uzyskanie widzenia i by³y �wiadkami tego zaj�cia. Z powodu ciê¿kich
obra¿eñ cia³a m¹¿ zosta³ przewieziony do szpitala.

Dlatego te¿ dnia 15 sierpnia br. bezpo�rednio w godzinach rannych
pojecha³am do szpitala w Kwidzynie, aby naocznie przekonaæ siê o tym,
co siê sta³o z moim mê¿em. Gdy zobaczy³am mê¿a, osobi�cie stwierdzi-
³am, ¿e jest bardzo zmieniony, blady, wyczerpany nerwowo i roztrzêsio-
ny, ma rozbit¹  i zakrwawion¹ g³owê i guzy na g³owie oraz dolegliwo�ci
w okolicach nerek.

Z relacji mê¿a dowiedzia³am siê, ¿e zostali zlani wod¹, a nastêpnie
pobici pa³kami i skopani. Po uderzeniach pa³k¹ straci³ przytomno�æ, a
kiedy j¹ odzyska³, le¿a³ na trawie zlewany wod¹. Czu³, ¿e nie mo¿e siê
poruszyæ, przeniesiono go na noszach do karetki, odwieziono do szpitala.
Odpowiednie wyja�nienia w tej sprawie mo¿e z³o¿yæ mój m¹¿. W dal-
szym ci¹gu m¹¿ przebywa w szpitalu.

Osoby internowane, przebywaj¹ce w O�rodku Odosobnienia, powin-
ny mieæ pe³n¹ gwarancjê bezpieczeñstwa i odpowiedni¹ opiekê. Z zaist-
nia³ego faktu wynika, ¿e funkcjonariusze, którzy brali udzia³ w akcji,
byli uzbrojeni i wykazali swoj¹ si³ê nad bezbronnymi internowanymi.
Wyrazy twarzy i zachowanie funkcjonariuszy wskazywa³o na to, ¿e s¹
raczej zwierzêtami ni¿ lud�mi, tak okre�li³ to m¹¿.

Skarga skierowana jest przeciwko tym osobom, które dopu�ci³y siê
bezprawia i w sposób bestialski pobi³y mego mê¿a i wielu internowa-
nych.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê z pro�b¹ o wszczêcie dochodze-
nia i ukaranie osób winnych.

Teresa Ka³udziñska

Na powy¿sze otrzyma³y�my odpowied�, ¿e skargi zosta³y przes³ane
wed³ug w³a�ciwo�ci, tzn. do Prokuratora Wojskowej Prokuratury Gar-
nizonowej w Elbl¹gu.

Wkrótce Prokurator w Kwidzynie wystawi³ mê¿owi oraz pozosta³ym
internowanym (oprócz Radka Sarnickiego)� nakaz aresztowania.

W tych trudnych chwilach wspomagali mnie duchowo i finansowo
Krzysztof Mielczarek, Bolek Matuæ, Daniel Zienkiewicz oraz wielu innych.

Dotkliwie pobitych aresztowano 6 wrze�nia 1982 roku i przewiezio-
no do wiêzienia w Elbl¹gu. Przyje¿d¿a³am do mê¿a prawie co niedzielê,
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czasami zabieraj¹c starszego syna Wojciecha. Pocz¹tkowo widzenia od-
bywa³y siê przez szybê i �na telefon�, który by³, oczywi�cie, na pods³u-
chu. M¹¿ ca³y czas �le siê czu³, mia³ trudno�ci z wys³awianiem siê, wy-
stêpowa³o j¹kanie siê, brakowa³o mu s³ów. Stwierdzi³, ¿e tu nie ma pra-
wid³owej opieki lekarskiej. Wszystko odbywa siê na zasadzie dziwnej
improwizacji, na przyk³ad: lekarz pyta pielêgniarki: �siostro, których
pastylek mamy wiêcej, bia³ych czy czerwonych?� �Czerwonych� – pada
odpowied�. �No to damy te czerwone!�. Tam siê nikt nie przejmowa³
stanem wiê�nia. Z³e samopoczucie nie dawa³o ¿adnych �przywilejów�.
Nawet nie móg³ le¿eæ na ³ó¿ku w ci¹gu dnia (przepisy wiêzienne na to
nie pozwala³y).

Po powrocie z Elbl¹ga skontaktowa³am siê z Iren¹ Telesz i opowie-
dzia³am jej o ca³ej sprawie. Skontaktowa³a mnie z dr Teres¹ Rutkiewicz
ze szpitala zaka�nego w Barczewie. Na podstawie mojego opisu obja-
wów chorobowych mê¿a wypisa³a leki, które zabra³am do wiêzienia.
Niestety, nie pozwolono mi na ich dostarczenie mê¿owi. Mówiono, ¿e
jest zdrowy, ¿e nic mu nie jest. Uda³am siê do prokuratora po specjalne
pozwolenie. Tu kolejny problem – sekretarka oznajmi³a, ¿e prokuratora
nie ma. Wesz³am wiêc si³¹, bo grzecznie i biernie czekaj¹c nic bym ju¿
nie uzyska³a. Pó�niej postêpowa³am podobnie i prawie na wszystko
wyra¿a³ zgodê, ¿eby siê tylko ode mnie odczepiæ.

W areszcie �ledczym w Elbl¹gu m¹¿ i inni internowani czekali na
proces za to, ¿e zostali pobici w dniu 14 sierpnia1982 oku.

Sam proces trwa³ od 2 marca do 23 maja 1983 roku.
W stan oskar¿enia, oprócz mego mê¿a, postawiono: Zygmunta Go-

³awskiego, Miros³awa Duszaka, Andrzeja Bobera, Adama Kozaczyñ-
skiego i Rados³awa Sarnickiego. Andrzej Go³awski zosta³ wy³¹czony z
tej sprawy ze wzglêdu na z³y stan zdrowia.

Obroñcami naszych internowanych byli: mego mê¿a broni³ mec. Eli-
giusz W³odarczak z Gdyni, Andrzeja Bobera – mec. Tadeusz Kilian z
Gdañska, Adama Kozaczyñskiego – mec. T. Przeciechowski z Lublina,
Mirka Duszaka – mec. Jacek Taylor z Gdañska, Radka Sarnickiego –
adwokat z urzêdu mec. �wi¹talski z Elbl¹ga, braci Go³awskich – mec.
W³adys³aw Si³a-Nowicki, Jerzy Wo�niak i Piotr Andrzejewski z War-
szawy.

Przewodnicz¹cym sk³adu sêdziowskiego by³ Alfons Wierzbicki.
Prokuraturê Wojewódzk¹ reprezentowali: Bogumi³ Tomczak z Elbl¹-

ga i Wac³aw Matuszewski z Olsztyna.
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Zainteresowanie procesem elbl¹skim by³o olbrzymie. Na proces przy-
je¿d¿a³ Lech Wa³êsa z Wachowskim. Z Warszawy przyje¿d¿ali Jacek
Fedorowicz z przedstawicielami Komitetu Prymasowskiego, miêdzy
innymi: Barbar¹ Sadowsk¹, Danut¹ Szaflarsk¹, Maj¹ Komorowsk¹. Z
Olsztyna przyje¿d¿a³ ks. bp Jan Ob³¹k. Z Elbl¹ga przychodzi³ na roz-
prawy ks. Mieczys³aw Józefczyk z ko�cio³a �w. Miko³aja, który zawsze
¿yczliwie nas traktowa³ i wspiera³ duchowo. Udziela³ go�ciny na czas
procesu naszym adwokatom. Byli serdeczni przyjaciele i koledzy mê¿a,
pielêgniarki ze szpitala w Kwidzynie.

Do s¹du wchodzili�my za okazaniem dowodu osobistego i specjalnej
karty wstêpu na proces. Ka¿dorazowo nale¿a³o oddaæ swój baga¿, który
pod nasz¹ nieobecno�æ by³ przeszukiwany. S¹d by³ obstawiony przez
esbeków i milicjantów.

W mieszkaniu pani Duszakowej przygotowywali�my kanapki na roz-
prawê s¹dow¹ dla naszych internowanych i adwokatów, bo rozprawy
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trwa³y zazwyczaj wiele godzin. Reakcja spo³eczeñstwa Elbl¹ga by³a
spontaniczna. Gdy nas widziano z tymi tacami, od razu wiedzieli, dok¹d
idziemy. Zdarza³o siê, ¿e taksówkarz zatrzymywa³ siê i bezinteresownie
podwozi³ nas pod s¹d. Elbl¹¿anie trzymali za nas kciuki.

Na procesie elbl¹skim zeznawa³ równie¿ lekarz pogotowia Czes³aw
Kowalczyk, który otrzyma³ wezwanie z Zak³adu Karnego w Kwidzynie
i zabra³ mojego nieprzytomnego mê¿a, z widocznym obra¿eniem g³o-
wy, w mokrym ubraniu do szpitala. W szpitalu stwierdzono wstrz¹�niê-
cie mózgu i rany t³uczone g³owy.

Podczas procesu mia³y miejsce ró¿ne incydenty. Którego� dnia my,
rodziny oskar¿onych siedz¹ce z regu³y w pierwszych rzêdach, zostali-
�my wyrzuceni z sali przez sêdziego Wierzbickiego, bo �le siê u�mie-
chali�my. Szukano byle jakiego pretekstu. Za drzwiami sta³a milicja,
wyprowadzono nas z s¹du. Wsiedli�my do samochodu Marka Bobera,
który wozi³ nas po ca³ym mie�cie, pod czujn¹ kontrol¹ funkcjonariuszy
milicji.

Innym razem Ania ¯urawek sta³a siê punktem zainteresowania pro-
kuratora, który zwracaj¹c siê do niej powiedzia³, ¿e na sali s¹ dzieci.
Ania w odpowiedzi na to: �Wysoki S¹dzie, ja jestem mê¿atk¹ i sama
mam dzieci�.

Którego� razu na proces przyjechali koledzy z Olsztyna Tadeusz Mi-
ku³an i Jerzy Szmit, poszli pod Pomnik Ofiar Grudnia 1970, stanêli,
zdjêli czapki. Zostali zabrani przez ubecjê i odwiezieni na dworzec.

Ubecja uzna³a ich zachowanie za prowokacyjne.
Proces zakoñczy³ siê 23 maja 1983 roku wyrokami skazuj¹cymi: 1

rok, 1,5 i 2 lata wiêzienia z kar¹ grzywny. Areszt zamieniono na dozór
milicyjny. Zaraz po skazaniu internowani z wyrokami zostali wypusz-
czeni z wiêzienia, poniewa¿ 8 czerwca 1983 r. oczekiwano Ojca �wiête-
go w Polsce. Podczas powitania na lotnisku Ojciec �wiêty powiedzia³:
�B¹d�cie pozdrowieni Wy, Rodacy, którzy znacie rado�æ i gorycz byto-
wania na tej ziemi�. Podczas wizyty apostolskiej Papie¿ Jan Pawe³ II
mówi³ odwa¿nie o tym, czego oczekiwa³ naród, mówi³ o ofiarach stanu
wojennego. Zdanie �Cz³owiek powo³any jest do zwyciêstwa� by³o na
ustach ca³ej Polski.

Sejm PRL 22 lipca 1983 roku uchwali³ zniesienie stanu wojennego
wraz z amnesti¹ dla osób winnych wykroczeñ.

Po wyj�ciu skazanych z aresztu �ledczego przy ul. Halickiej w Elbl¹-
gu udali�my siê razem pod Pomnik Ofiar Grudnia 1970 r., a nastêpnie
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do ko�cio³a �w. Miko³aja na Mszê, nastêpnie na plebaniê, gdzie przywi-
tali nas ks. pra³at Mieczys³aw Józefczyk, ks. Ryszard Sztychmiler z Ku-
rii Biskupiej w Olsztynie i Lech Wa³êsa. Nastêpnie poszli�my do domu
pani Duszakowej przy ul. Huzarskiej, gdzie jak zwykle czeka³ na nas
poczêstunek: s³ynny kartoflak i bigos. Pani Duszakowa zawsze mówi³a,
¿e cz³owiek nie powinien byæ g³odny, dawa³a nam poczucie bezpieczeñ-
stwa i darzy³a serdeczno�ci¹.

Przez ca³y czas, od momentu opuszczenia wiêzienia, pilotowali nas
ubecy i ZOMO. Kiedy wieczorem szli�my na dworzec PKP w Elbl¹gu,
równie¿ byli�my pilotowani przez ubeków, chcieli siê upewniæ, ¿e ska-
zani ju¿ wyjechali. Wieczorem wrócili�my poci¹giem do domu. Rado-
�ci naszych dzieci Wojciecha i Krzysztofa nie da siê opisaæ.

Pomimo uwolnienia mê¿a z wiêzienia, zastosowano wobec niego
dozór milicyjny. Dwa razy w tygodniu musia³ meldowaæ siê na komen-
dzie. W trakcie tych przes³uchañ przekazano mê¿owi, ¿eby o wszystkim
zapomnia³, bo mo¿e staæ siê krzywda jemu albo jego rodzinie. Nie by-
³am tym wcale zaskoczona, bo mnie te¿ zastraszano, kiedy m¹¿ by³ in-
ternowany, ¿e mo¿e staæ siê krzywda mnie i moim dzieciom, np. w chwili
gdy bêdê przechodzi³a z dzieæmi przez ulicê.

Przez ca³y czas m¹¿ �le siê czu³, mia³ zawroty i bóle g³owy, nudno�ci,
stany lêkowe. Zacz¹³ chodziæ po lekarzach. Dziêki dr. Kazimierzowi
Antonowiczowi i dr. Janowi Kopciowi zosta³ przyjêty do Szpitala Wo-
jewódzkiego w Olsztynie na oddzia³ neurochirurgii. Zrobiono mê¿owi
kompleksowe badania. Którego� dnia doktor przekaza³ mê¿owi, ¿e py-
tali o niego ubecy. M¹¿ le¿a³ w szpitalu oko³o miesi¹ca. Wojtek co-
dziennie odwiedza³ ojca w szpitalu, przekradaj¹c siê przez kot³owniê,
albo inaczej, bo mia³ swoje sposoby. Po wyj�ciu ze szpitala m¹¿ zacz¹³
szukaæ pracy, ale bez skutku. Jest inwalid¹ II grupy z powodu pobicia w
Kwidzynie.

Przyznam siê, ¿e nie jest mi ³atwo pisaæ o tych wydarzeniach. Zdajê
sobie sprawê, ¿e jest to tylko skromny fragment wydarzeñ, które mia³y
miejsce w tamtych czasach w naszym kraju. Nasze k³opoty ci¹gnê³y siê
dalej a¿ do 1989 roku. By³y kolejne aresztowania mê¿a, kolegium i re-
wizje w naszym mieszkaniu. Bohaterami ró¿nych wydarzeñ sta³y siê
nasze dzieci Wojciech i Krzysztof, które swoj¹ postaw¹ i odwag¹ zas³u-
guj¹ na pochwa³ê.

Przetrwali�my dziêki pomocy wielu ludzi – krewnych, przyjació³, zna-
jomych i nieznajomych, dziêki ich solidarno�ci. Wielkie podziêkowa-
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nia sk³adamy tym wymienionym w mojej relacji jak i nie wymienio-
nym, anonimowym przyjacio³om, wszystkim ¿yczliwym osobom, któ-
rzy pomogli mnie i mojej rodzinie przetrwaæ te trudne czasy. Wielkie
podziêkowania nale¿¹ siê rodzinie Duszaków, szczególnie pani Jadwi-
dze Duszakowej, �matce podziemnej Solidarno�ci�, za ¿yczliwo�æ i �cie-
p³y k¹t� pomimo nêkania przez ubecjê i liczne rewizje, a tak¿e jej cór-
kom El¿biecie, Ani i Halinie. Serdeczne Bóg zap³aæ ks. pra³atowi Mie-
czys³awowi Józefczykowi.

Podziêkowania nale¿¹ siê równie¿ by³emu komendantowi stra¿y po-
¿arnej w Kwidzynie panu Romanowi Go³uchowi, poniewa¿ by³ t¹ oso-
b¹, która odmówi³a u¿ycia wozu stra¿ackiego 14 sierpnia twierdz¹c, ¿e
wóz jest do gaszenia po¿arów, a nie do polewania ludzi. Za odmówie-
nie wykonania rozkazu w nied³ugim czasie zosta³ zwolniony z pracy.

Dla wielu Polaków 13 grudnia to bardzo bolesna data w historii naro-
du. Zapomnieæ o tym nie wolno. Rokrocznie spotykamy siê w ko�ciele
Naj�wiêtszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie przy ul. Mickiewicza na
Mszy �wiêtej w intencji ofiar i skrzywdzonych w stanie wojennym, gdzie
duchow¹ opiek¹ s³u¿y³ i s³u¿y ks. infu³at Julian ¯o³nierkiewicz.

W stanie wojennym gromadzili�my siê na Mszach �wiêtych, gdzie
�piewali�my pie�ñ �Bo¿e co� Polskê...�, a na koniec �Ojczyznê woln¹
racz nam wróciæ Panie�.

Stan wojenny by³ ciosem w polsk¹ duszê.
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Miejsce, gdzie my � rodziny stali�my w oczekiwaniu na widzenia z naszymi interno-
wanymi. Spotkanie pod bram¹ obozu internowania w dniu 30.08.1997 r. Od lewej:
Teresa Ka³udziñska i Gra¿yna Olewiñska
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Mec. Eligiusz W³odarczak
Obroñca W³adys³awa Ka³udziñskiego
Elbl¹g, 19 maja 1983 r.

NIE MO¯EMY MILCZEÆ...
(z ³awy obroñczej)

14 sierpnia 1982 roku w obozie internowanych w Kwidzynie funk-
cjonariusze s³u¿by wiêziennej bestialsko pobili kilkudziesiêciu interno-
wanych. Sprawcy pobicia uniknêli odpowiedzialno�ci, natomiast ofiary
znalaz³y siê na ³awie oskar¿onych. Po wielodniowym procesie, tocz¹-
cym siê z przerwami od 3 marca do 23 maja 1983 roku S¹d Wojewódzki
w Elbl¹gu skaza³ sze�ciu oskar¿onych: Adama Kozaczyñskiego – na
1,5 roku wiêzienia i 15 tys. z³ grzywny, W³adys³awa Ka³udziñskiego –
na 1 rok i 15 tys. z³, Miros³awa Duszaka – na 2 lata i 20 tys. z³, Andrzeja
Bobera – na 1,5 roku i 15 tys. z³, Zygmunta Go³awskiego – na 2 lata i 25
tys. z³ i Rados³awa Sarnickiego – na 1 rok i 10 tys. z³ grzywny. S¹d
uzna³, i¿ wymienieni uczestniczyli w zbiorowej akcji protestacyjnej,
podczas której dokonali napa�ci oraz zniewa¿ali �interweniuj¹cych funk-
cjonariuszy s³u¿by wiêziennej�.

W dniu dzisiejszym zbli¿amy siê do koñca procesu, który w stadium
s¹dowym mo¿na nazwaæ procesem d³ugotrwa³ym, bo przecie¿, z krótki-
mi przerwami trwa ju¿ od 3 marca. A postêpowanie przygotowawcze w
tym procesie praktycznie trwa od dnia zdarzenia, to jest od 14 sierpnia
1982 roku. Nie jest to, proszê S¹du, zwyk³y proces. Jest to proces na
pewno inny od wielu procesów karnych, jakie toczy³y siê na salach tego
s¹du. Jest to proces odmienny choæby z tej racji, ¿e wywo³a³ ¿ywe zain-
teresowanie spo³eczne. Da³ temu wyraz s¹d, administracja s¹du, wprowa-
dzaj¹c wej�ciówki i zamykaj¹c na okres trwania rozprawy gmach s¹du na
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cztery spusty, ustawiaj¹c w drzwiach funkcjonariuszy s³u¿by bezpieczeñ-
stwa, sprawdzaj¹cych ka¿d¹ osobê, jej dowód osobisty i to, dok¹d i po
co tu wchodzi. Jest to te¿ proces specyficzny, inny od pozosta³ych, cho-
cia¿by z uwagi na to, jaki odd�wiêk wywo³a³o zdarzenie bêd¹ce przedmio-
tem rozpoznania, bêd¹ce podstaw¹ do postawienia zarzutów oskar¿onym.
Ten proces wywo³uje ¿ywe zainteresowanie w ca³ym kraju i gdyby nie te
ograniczenia, z ca³¹ pewno�ci¹ daleko wiêksza sala ni¿ ta by³aby pe³na i to
ka¿dego dnia. Tak jednak nie by³o. A nie by³o tak dlatego, ¿e z pewnych
wzglêdów chciano ten proces utaiæ, zamkn¹æ dla szerszego ogó³u.

Niew¹tpliwie trzeba siê zgodziæ z tez¹ zawart¹ w przemówieniu jed-
nego z prokuratorów, ¿e proces ten wywo³a³ i wywo³uje szeroki od-
d�wiêk za granic¹ i nie tylko w rozg³o�niach okre�lonych przez proku-
ratora jako wrogie, równie¿ i w rozg³o�niach, których w ¿aden sposób
nie mo¿na tak nazwaæ, równie¿ w gazetach, tygodnikach ca³ego �wiata,
poza krajami socjalistycznymi, bo ani w �rodkach przekazu tych kra-
jów, ani w gazetach tych krajów o tym procesie nie znajdziemy wzmianki.
Nie znajdziemy o tym nawet wzmianki w prasie polskiej. Charaktery-
styczne, ¿e mimo i¿ na salê przychodzili reprezentanci krajów zachod-
nich, to nie znalaz³ siê ¿aden z przedstawicieli prasy polskiej. To te¿
ciekawe, dlaczego, skoro w gazetach pisze siê o procesach zupe³nie b³a-
hych, nie maj¹cych praktycznie ¿adnego rezonansu w spo³eczeñstwie,
do którego te gazety s¹ rzekomo adresowane, to nie pisze siê o tym
procesie ani s³owa. A jest tak dlatego, proszê S¹du, ¿e jest to po prostu
proces wstydliwy i to, o czym na tym procesie siê mówi, o czym na tym
procesie mówili �wiadkowie, oskar¿eni, starano siê za wszelk¹ cenê
ukryæ, za wszelk¹ cenê nie dopu�ciæ do wiadomo�ci ogó³u, do wiado-
mo�ci spo³eczeñstwa. Niew¹tpliwie jest to proces wstydliwy. Nie jest to
na pewno reklama tego pañstwa, ¿e w zak³adzie karnym praktycznie 80
osób bez najmniejszego powodu, jak to pó�niej wyka¿ê, zosta³o pobi-
tych, a w³a�ciwie nawet nie pobitych, bo to jest zbyt ma³e s³owo, to
s³owo nie oddaje tego, co mia³o miejsce w dniu 14 sierpnia. Tam by³o
80 osób pobitych, z czego co najmniej 40 zmasakrowanych. To nie by³o
zwyk³e pobicie, to ju¿ by³a masakra. I innego s³owa na okre�lenie tego
nie mo¿na u¿yæ, nie wypada.

Na pewno wszelkie zabiegi zwi¹zane z tym procesem spowodowane
by³y i tym, ¿e nie by³a to dobra reklama dla w³adz naszego pañstwa.

Zachodzi te¿ pytanie, dlaczego ofiary pobicia w dniu 14 sierpnia zna-
laz³y siê tu przed s¹dem, na ³awie oskar¿onych. Mo¿na twierdziæ, tak
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jak to robili przedstawiciele prokuratury wojewódzkiej, ¿e to jest pra-
wid³owo�æ, ¿e to pobicie by³o rezultatem wcze�niejszego zachowania
siê internowanych i ¿e to pobicie odby³o siê niejako w majestacie prawa
i w³a�nie temu mia³ s³u¿yæ ten proces i ma s³u¿yæ w dalszym ci¹gu, po
to, aby ten gwa³t usankcjonowaæ, aby nadaæ mu formê prawnego dzia³a-
nia. Po to przecie¿ ten akt oskar¿enia do s¹du zosta³ wniesiony, po to
ca³e postêpowanie przygotowawcze. A, proszê S¹du, przecie¿ trzeba siê
z tym zgodziæ, ¿e na ³awie oskar¿onych w tym procesie zasiadaj¹ w³a-
�nie ofiary pobicia, w³a�nie te osoby, które zosta³y najciê¿ej pobite.

Jedna osoba zosta³a tylko wy³¹czona spo�ród tych najciê¿ej pobitych.
Andrzej Go³awski, któremu stan zdrowia nie pozwoli³ na uczestnictwo
w procesie. Ale za wszelk¹ cenê chciano, aby i on zasiad³ na ³awie oskar-
¿onych. Tylko ¿e po prostu w koñcu znale�li siê lekarze, lekarze nie z
zak³adu karnego, tylko z zewn¹trz, którzy stwierdzili, ¿e stan jego zdro-
wia nie pozwala mu na uczestnictwo w procesie. I st¹d w³a�nie ten pro-
ces ma taki charakter. I dlatego jest taki wa¿ny. I dlatego tyle zrobiono
wokó³ niego, aby utrudniæ doñ dostêp.

Dlatego przecie¿ osoby, które uzyska³y od prezesa s¹du zezwolenie
na wej�cie tu na salê, by³y st¹d wyrzucane. Zabierano im karty wstêpu,
darto je, kazano im opu�ciæ Elbl¹g. To tylko dlatego, �miem twierdziæ,
proszê S¹du, ¿e ten proces ma jeszcze równie¿ inn¹, g³êbsz¹ wymowê.
W rozumieniu oskar¿onych jest to proces o prawo do zachowania przez
nich godno�ci. Temu s³u¿¹ wszystkie stwierdzenia, jakie oskar¿eni przy-
taczali w toku rozprawy.

Je�li idzie o te wstêpne zagadnienia, chcia³bym parê s³ów powiedzieæ
na koniec o atmosferze, jaka panowa³a na sali w trakcie trwania proce-
su. Chyba wszyscy uczestnicy tego procesu, strony, a tak¿e i postronni
obserwatorzy, widzowie, którzy w nim uczestniczyli, mog¹ stwierdziæ,
¿e niestety, atmosfera ta nie by³a w³a�ciwa. Nie zamierzam siê tutaj roz-
wodziæ siê nad tym, kto ponosi za to winê. Niemniej jest wymowa fak-
tów takich jak ten, ¿e obroñcy zmuszeni byli dwukrotnie z³o¿yæ wnio-
sek o wy³¹czenie jednego z sêdziów. Je¿eli dwukrotnie mia³y byæ za-
wiadamiane Rady Adwokackie o rzekomo nieprawid³owych stwierdze-
niach u¿ytych w toku procesów przez adwokatów, o rzekomym nadu¿y-
ciu s³owa... je¿eli dochodzi³o do takich wypadków, ¿e s¹d, wzglêdnie
oskar¿yciele publiczni krzyczeli na oskar¿onych, na �wiadków, ba, na-
wet na nas - no to chyba trzeba zgodziæ siê z tym, i¿ rzeczywi�cie ten
proces toczy³ siê w napiêtej atmosferze.
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Atmosfera ta by³a równie¿ wynikiem tego, i¿ tak d³ugo by³ utrzymy-
wany, do tej pory jest utrzymywany, areszt. To wszystko, ten ca³y kom-
pleks spraw, sk³ada³ siê na to, i¿ atmosfera na sali nie by³a taka, jak byæ
powinna. We�my choæby dla przyk³adu ten dzisiejszy przypadek. Prze-
cie¿ to zakrawa wrêcz na kpinê, ¿eby w gmachu s¹du strze¿onym przez
s³u¿bê bezpieczeñstwa rozrzucano jakie� ulotki, jakie� paszkwile 1. I nie
jest wa¿ne, kto to rozrzuci³. S¹d, po przeczytaniu tego, bêdzie doskona-
le wiedzia³, kto to rozrzuci³, kto mia³ zamiar osi¹gn¹æ z tego korzy�æ.
Tylko czemu to mia³o s³u¿yæ? Czemu akurat tutaj, przed s¹dem, po co?
¯eby jeszcze tê atmosferê j¹trzyæ.

I jeszcze jedna sprawa. Atmosfera ta, a w szczególno�ci nastawienie
do oskar¿onych sprawi³o, ¿e, niestety, muszê to z przykro�ci¹ stwier-
dziæ, w pewnym aspekcie prawo zagwarantowane oskar¿onym przez
Kodeks postêpowania karnego – prawo do obrony sta³o siê w tym pro-
cesie fikcj¹. Uwa¿am, i¿ waga tej sprawy, jej znaczenie, winno by³o
sk³oniæ do tego, aby dowody sk³adane przez oskar¿onych nie by³y od-
rzucane, a przynajmniej nie tak ta�mowo, nie w taki sposób, z powo³a-
niem siê na wzglêdy proceduralne. To jest zbyt wa¿ny proces, zbyt wa¿-
ny dla oskar¿onych, aby w ten sposób potraktowaæ wnioski dowodowe.
W jaki sposób oni mieli siê broniæ? W o�rodku dla internowanych w
Kwidzynie nie mieli mo¿liwo�ci obrony i zostali skatowani, a przed
s¹dem równie¿ oskarzeni zostali jej pozbawieni. Bo, praktycznie rzecz
bior¹c, poza jednym �wiadkiem, Romanem Go³uchem, wszelkie wnio-
ski dowodowe obrony w postaci zeznañ �wiadków zosta³y przez s¹d
odrzucone. To równie¿ zaci¹¿y³o nad atmosfer¹ tego procesu. I to rów-
nie¿ spowodowa³o, ¿e oskar¿eni odczuwaj¹ pewien ¿al, bo chcieli w
tym procesie siê oczy�ciæ, chcieli, aby ten proces przebiega³ w atmosfe-
rze zrozumienia, w atmosferze poszanowania prawa nie tylko formalne-
go.

Proszê S¹du. Spotykali�my siê tutaj, na tej sali tak d³ugo po to, aby
S¹d mia³ mo¿liwo�æ przys³uchania siê wyja�nieniom oskar¿onych, ze-
znaniom �wiadków. One s¹ materia³em dowodowym w tej sprawie, któ-
ry stanowi podstawê do wyci¹gniêcia wniosków, do ustalenia stanu fak-
tycznego w tej sprawie. Jest to materia³ bardzo obszerny, nawet w tej
okrojonej wersji. Bardzo liczna grupa �wiadków zeznawa³a.

1. W czasie przerwy w rozprawie rozrzucony zosta³ w korytarzu sfabrykowany zapis

rozmowy braci Wa³êsów w Ar³amowie.
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Trzeba z grubsza podzieliæ go chyba na dwie czê�ci. Je�li idzie o ze-
znania �wiadków, to mamy tu do czynienia z dwiema przeciwstawnymi
sobie grupami �wiatków, z których ka¿da, poza pewnymi nielicznymi
okoliczno�ciami, twierdzi diametralnie co innego. Jedna grupa to �wiad-
kowie – funkcjonariusze s³u¿by wiêziennej, a druga grupa to oskar¿eni
oraz �wiadkowie, którzy byli internowani. W sprawie tej znalaz³y siê
równie¿ liczne dokumenty, mniej lub bardziej wa¿ne, oddaj¹ce tamt¹
rzeczywisto�æ. Wa¿ne tu w szczególno�ci by³y historie choroby, doku-
mentacje lekarskie, fragmentaryczne niestety, oraz o�wiadczenia funk-
cjonariuszy o tamtych zdarzeniach, protoko³y u¿ycia si³y itd. Te wszyst-
kie dokumenty i ich nagromadzenie w tym procesie powoduje, ¿e ca³y
szereg elementów nak³ada siê na siebie. I w³a�nie zadaniem S¹du jest
ustalenie, w jakim momencie one s¹ zbie¿ne, a w jakim rozbie¿ne, i
wyci¹gniêcie z tego odpowiednich wniosków. Kwestia wiarygodno�ci,
kwestia dania wiary tej lub innej grupie �wiadków jest w tej sytuacji
szalenie brzemienna.

Omawiaj¹c stan faktyczny nale¿a³oby siê najpierw zastanowiæ, w jaki
sposób dosz³o do tego zdarzenia, jaka by³a jego geneza, jakie by³y jego
przyczyny. Jest to nies³ychanie istotne dla zrozumienia zachowañ w dniu
14 sierpnia w o�rodku dla internowanych w Kwidzyniu. I tak trzeba
stwierdziæ, ¿e zachowanie internowanych w jaki� sposób zosta³o zde-
terminowane przez ca³y szereg okoliczno�ci, miêdzy innymi przez to,
¿e sama instytucja internowania by³a w jaki� sposób nieludzka, by³a w
jaki� sposób odra¿aj¹ca. Bo w koñcu ludzi wyrwano w �rodku nocy ze
snu, z ich domów i pozbawiono wolno�ci. Nie da³o siê im wyt³umaczyæ,
nie mogli zadawaæ pytañ: �po co�, �dlaczego� – taka by³a decyzja w³a-
dzy, mo¿e nawet w³adzy to zbyt mocno powiedziane, organu wykonaw-
czego tej w³adzy, komendanta wojewódzkiego MO. Nie by³o mo¿liwo-
�ci dyskusji. To by³ fakt, który na d³ugi okres zdeterminowa³ losy tych
ludzi, który spowodowa³, ¿e nie byli oni wtedy pewni, co siê z nimi
stanie. Bo przecie¿ stan wojenny móg³by trwaæ jeszcze d³ugo. Nie wie-
dzieli, ¿e bêdzie zawieszony, jeszcze wtedy siê o tym nie mówi³o.

Z drugiej strony na zachowanie siê internowanych wp³yw mia³a roz-
³¹ka, to, ¿e byli pozbawieni rodzin, to, ¿e byli tam po prostu tylko sami,
¿e te kontakty, pocz¹tkowo zupe³nie niemo¿liwe, potem tylko fragmen-
taryczne, powodowa³y wzrastaj¹c¹ w nich rozterkê, têsknotê.

W koñcu zachowanie siê internowanych by³o zdeterminowane rów-
nie¿ postaw¹ wobec funkcjonariuszy s³u¿by wiêziennej, postaw¹ tak¹,
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jak¹ móg³ zajmowaæ cz³owiek, który w koñcu by³ za nic pozbawiony
wolno�ci. Dostrzegali oni ró¿nicê pomiêdzy internowaniem a areszto-
waniem, no, przynajmniej ró¿nicê, jaka powinna byæ. Bo przecie¿, jak
ju¿ podkre�lali koledzy, w telewizji, w prasie ca³ego kraju, zapewnia³o
siê, ¿e internowani maj¹ tam bardzo fajnie, objadaj¹ siê czekolad¹ i szyn-
k¹ od Raegana, graj¹ sobie w tenisa i siatkówkê, opalaj¹ siê, tyle tylko,
¿e s¹ pozbawieni wolno�ci. No, ¿yæ, nie umieraæ. Czy w tej sytuacji
mo¿na oczekiwaæ od ludzi, ¿eby zachowywali siê tak jak skazani? ̄ eby
nie próbowali wywalczyæ sobie jakiego� minimum praw, praw innych
ni¿ maj¹ osoby pozbawione wolno�ci na podstawie decyzji w³adzy s¹-
dowej lub prokuratorskiej? I rzeczywi�cie trzeba powiedzieæ, ¿e by³y
takie postawy w�ród internowanych, ¿e nie stawano na baczno�æ, jak
powiedzia³ funkcjonariusz s³u¿by wiêziennej, ¿e mo¿na by³o le¿eæ w
³ó¿ku ile siê chce, co w warunkach zak³adu karnego jest niedopuszczal-
ne, ¿e traktowano tych funkcjonariuszy nie w tak uni¿ony sposób, nie
tak czo³obitnie, jak to zazwyczaj robi¹ skazani na mocy w³adzy s¹do-
wej. Takie rzeczywi�cie by³y fakty i to nie tylko w tym o�rodku, ale we
wszystkich.

Druga kwestia – wygl¹d pomieszczeñ w o�rodku. On te¿ ró¿ni³ siê od
wygl¹du pomieszczeñ, które spotykamy zazwyczaj w zak³adach karnych.
Istotnie, by³y tam napisy, na przyk³ad �Solidarno�æ�, nalepki na szy-
bach. Zgadza siê, to wszystko by³o, nikt tego nie neguje. Ale czy inter-
nowani nie mieli prawa do takiej swobody? A je¿eli nawet w �wietle
regulaminu by³o to niedopuszczalne, to dlaczego to tak d³ugo tolerowa-
no? Dlaczego wcze�niej nie zwracano na to uwagi? Administracja o�rod-
ka mia³a do�æ du¿y margines w³adzy, aby sobie pos³uch w tym zakresie
zapewniæ. Z ca³¹ pewno�ci¹ nie by³oby z tym najmniejszych trudno�ci.
Prawd¹ jest równie¿, ¿e internowani mieli w³asne jedzenie. By³a to po-
moc. Ale nie w takim zakresie, aby cz³owiek móg³ wy¿yæ i zapewniæ
sobie ca³odzienne utrzymanie. Zreszt¹, gdyby tak istotnie by³o, to oni
by po miesi¹cu dostali owrzodzenia jelit, bo w koñcu na jedzeniu kon-
serw, na jedzeniu s³odyczy i innych rzeczy, które mo¿na przysy³aæ w
paczkach, cz³owiek d³ugo nie poci¹gnie, musi mieæ talerz gor¹cej stra-
wy, jakiej� zupy.

No i ostatecznie sprawa, która, je�li idzie o internowanych, jest istot-
na w tym kompleksie zagadnieñ. Mianowicie sprawa widzeñ. Te widze-
nia, w koñcu jedyny sposób ³¹czno�ci z rodzin¹, by³y niew¹tpliwie ce-
lem dzia³ania internowanych. Wiêc trudno im siê dziwiæ, ¿e chcieli to
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za³atwiæ w sposób taki, aby rodziny, które przyje¿d¿a³y z bardzo daleka,
niejednokrotnie jecha³y ca³¹ noc, nie musia³y staæ na ulicy pod bram¹ i
czekaæ w deszczu lub w spiekocie na to, kiedy ³askawie ich wpuszcz¹.
Na tê godzinê, na te pó³ godziny, kiedy bêd¹ mogli porozmawiaæ ze
swoimi najbli¿szymi. Czy to jest dziwne, ¿e chcieli w jaki� sposób za³a-
twiæ tê sprawê? No i w koñcu zosta³a ta sprawa rozwi¹zana ku ich rado-
�ci i ku rado�ci odwiedzaj¹cych. Ale, jak siê okaza³o, niestety nie na
d³ugo.

Z drugiej strony mamy drug¹ grupê aktorów niniejszego zdarzenia.
Jest to grupa funkcjonariuszy s³u¿by wiêziennej, administracja o�rod-
ka. Im te¿ w pewnej mierze nie mo¿na siê dziwiæ. Nie mo¿na siê dziwiæ
chocia¿by dlatego, ¿e poprzednio byli praktycznie panami ¿ycia i �mierci
skazanych, a tu siê z internowanymi to nie udawa³o. ¯e internowani nie
stawali na baczno�æ, ¿e nie czo³gali siê prawie, ¿e nie byli a¿ tak zale¿ni,
¿e mieli jak¹� tak¹ wewnêtrzn¹ spójniê, ¿e siê nie dawali poddaæ presji,
poddaæ naciskom, poddaæ upodleniu. ¯e nie chcieli oni grypsowaæ, ¿e
nie chcieli poddaæ siê tym rygorom, które zazwyczaj w zak³adzie kar-
nym, w zwyk³ym zak³adzie karnym, s¹ normalne i co do których zacho-
wañ funkcjonariusze mieli ju¿ okre�lone nawyki. To jest naprawdê trud-
ne. Je¿eli siê 10 lat pracuje w zak³adzie karnym, trudno spokojnie pa-
trzeæ, ¿e jaki� tam internowany �mie le¿eæ gdy pan funkcjonariusz wcho-
dzi do celi. Ale dlaczego oni mieli wstawaæ? Przecie¿ to by³y o�rodki
wypoczynkowe, przecie¿ to nie by³y zak³ady karne! Tak S¹d siê oburza³
i prokuratorzy, jak oskar¿eni czy niektórzy �wiadkowie u¿ywali zamiast
�o�rodek� dla internowanych s³owa �obóz�. To w koñcu tylko kwestia
terminologii. Nie zawsze musi siê ka¿dy obóz kojarzyæ z obozem kon-
centracyjnym. Nikt nie mówi, ¿e to by³y obozy koncentracyjne. Harce-
rze te¿ w koñcu jad¹ latem na obóz. ¯o³nierze te¿ jad¹ na obóz. Jak siê
odbywa³o s³u¿bê wojskow¹ w czasie studiów – te¿ siê jecha³o na obóz
wojskowy. I nikt siê o to nie obra¿a³. A tu raptem wielka obraza. Dlacze-
go? Tu nikt nie mówi, ¿e to by³y obozy koncentracyjne. Tak samo by³a
obraza jeszcze o inne s³owa, te¿ zupe³nie niepotrzebna. Zwracano uwa-
gê, ¿e nie cela, a sala. A czym siê ta cela od sali ró¿ni³a? Obrazkiem
Matki Boskiej na �cianie i to wszystko. I tym, ¿e drzwi nie by³y za-
mkniête. Niczym wiêcej. Te same prycze, to samo wyposa¿enie, wszystko
to samo. Te same kraty w oknach, chocia¿ to nie by³ niby zak³ad karny.
Nazwano to szumnie �o�rodek dla internowanych�. Nazwa �o�rodek�
mo¿e siê kojarzyæ z o�rodkiem wypoczynkowym i tak w Polsce wszyst-
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kich zapewniano. A jaki¿ to by³ o�rodek? Przecie¿ to ca³a czê�æ zak³adu
karnego sztucznie wydzielona. To by³y trzy pawilony wybudowane dla
potrzeb zak³adu karnego. A ¿e tablica by³a, ¿e �o�rodek�? Poza t¹ tabli-
c¹ reszta to ju¿ by³y puste s³owa. S³ysza³em relacje, ¿e internowani po
przyje�dzie do takiego o�rodka, nie by³ to Kwidzyn, dowiadywali siê od
komendanta, ¿e o�rodek to tylko tak na zewn¹trz, to tylko nazwa, a w
�rodku jest to samo, ¿e maj¹ te same prawa, co inni skazani, ¿e tu nie
bêdzie niczego innego i nie maj¹ niczego oczekiwaæ. I to im mówili
przedstawiciele administracji wiêziennej. W tej sytuacji [...] by³o wia-
domym, ¿e ta nienawi�æ, te rozbie¿ne interesy, te wzajemne ¿ale, ta za-
zdro�æ w wielu przypadkach musia³y spowodowaæ prêdzej czy pó�niej
jakie� zdarzenie.

Najbardziej gorzk¹ pigu³k¹ dla administracji o�rodka w Kwidzynie
by³a kwestia widzeñ. Mo¿e nawet nie tyle dla administracji, co dla w³adz
zwierzchnich, które nadzorowa³y o�rodek. I st¹d ta kontrola dokonana
przez Okrêgowy Zarz¹d Zak³adów Karnych i st¹d to zlecenie, aby zmie-
niæ ustalony uprzednio sposób odbywania widzeñ, ¿eby tych widzeñ na
wolnym powietrzu nie by³o, ¿eby internowani sobie czasem nie wy-
obra¿ali, ¿e to jest co� innego ni¿ zwyk³e wiêzienie. I to by³o zarzewie
zdarzenia w dniu 14 sierpnia.

Je�li idzie o same zdarzenie w dniu 14 sierpnia 1982 roku, to po ana-
lizie materia³u dowodowego w sprawie, obszernego materia³u, trzeba
powiedzieæ, ¿e wiele spraw by³o tam niew¹tpliwych, takich bezspor-
nych, co do których nie trzeba siê d³ugo rozwodziæ. Trzeba siê zgodziæ z
twierdzeniem, ¿e bezpo�redni¹ przyczyn¹ tego zdarzenia by³a zmiana
sposobu widzeñ. Bo w koñcu tego siê internowani domagali, przeciw
temu protestowali.

Bezsporne by³o, ¿e internowani zbierali siê pod siatk¹, aby przygoto-
waæ widzenie. Wynie�li w tym celu sprzêt, sto³ki, sto³y. No, to chyba
¿aden cz³owiek przy zdrowych zmys³ach nie powie, ¿e wyniesienie sto³ka
na podwórze mia³oby s³u¿yæ jakiej� akcji protestacyjnej, ¿e ten stó³
móg³by byæ u¿yty do niszczenia czego�, do zagro¿enia czemu�. Tak ro-
bili przy poprzednich widzeniach i tak robili obecnie [...]. Bezsporne
jest równie¿, ¿e internowani postanowili protestowaæ wobec nie wpusz-
czenia rodzin, ¿e wynie�li kubki, miski, ¿e stukali, ¿e �piewali swoje
piosenki, ¿e wo³ali, skandowali: �wpu�ciæ rodziny�. Tak by³o, proszê
S¹du, i w tym zakresie nikt z oskar¿onych siê nie zapiera, ¿e tego nie
by³o, bo tak istotnie by³o.
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Bezsporne jest równie¿, ¿e czê�æ internowanych wesz³a na dach, aby
zobaczyæ, co siê dzieje na zewn¹trz, bo dobiega³y g³osy, ¿e na zewn¹trz
ju¿ stoj¹ si³y porz¹dkowe, ¿e istnieje na zewn¹trz jakie� zagro¿enie. Na
dachu by³o 6–8 osób na pewno i te osoby, miêdzy innymi oskar¿ony
Duszak, który przez dach przeszed³, oskar¿ony Ka³udziñski, który na
tym dachu by³ do koñca – nie przeczyli temu, bo istotnie tam byli. Bez-
sporne jest równie¿, ¿e czê�æ z tych osób zesz³a z dachu, przesz³a przez
ogrodzenie pod bramê i kontaktowa³a siê z rodzinami na zewn¹trz. Tak
te¿ by³o. Podawano im kartkê, aby napisali na tej kartce, kto z oczekuj¹-
cych tam jest. Oni nie byli pewni, które rodziny tam by³y, kto do kogo
przyjecha³. Chcieli siê tego dowiedzieæ.

Bezsporne jest równie¿, ¿e by³y dziury w siatce i ¿e przez tê dziurê prze-
szli na zewn¹trz ogrodzenia. Dokumentuj¹ to przecie¿ zdjêcia, mówili o
tym wszyscy, ale to dos³ownie wszyscy �wiadkowie w tej sprawie.

Je�li idzie o elementy po stronie administracji o�rodka – to bezsporne
jest, ¿e nie uprzedzono internowanych o zmianie sposobu widzeñ. A¿
do czasu, kiedy okaza³o siê, ¿e te widzenia zosta³y dyskrecjonalnie zmie-
nione, a¿ do tego czasu internowani nie wiedzieli, co siê �wiêci. Oni
pocz¹tkowo czekali pod p³otem w dobrej wierze, ¿e zaraz wejd¹ naj-
bli¿si, ¿e zaraz bêd¹ mogli siê z nimi zobaczyæ. Nie uprzedzono te¿
internowanych o zmianie komendanta. A wiedziano o tym wcze�niej, o
wiele wcze�niej, ni¿ w dzieñ zdarzenia, jak twierdzono w postêpowaniu
przygotowawczym. Ale, jak wynika³o z zeznañ �wiadków – funkcjona-
riuszy s³u¿by wiêziennej, ju¿ dwa dni wcze�niej by³a odprawa, na której
powiedziano, ¿e bêdzie nowy komendant i on ju¿ tam by³. On nie przy-
jecha³ 14 sierpnia. Bezsporny jest te¿ ca³y szereg innych okoliczno�ci,
¿e wezwano stra¿ po¿arn¹, bo mia³a gasiæ po¿ar, ¿e wezwano posi³ki z
zewn¹trz, tylko nie wiadomo kiedy, ¿e wezwano delegacjê spo�ród in-
ternowanych, aby odbyæ rozmowy na temat sposobu widzeñ i w koñcu
bezsporn¹ okoliczno�ci¹ jest to, ¿e u¿yto w stosunku do internowanych
si³y.

Jest jednak w sprawie ca³y szereg w¹tpliwo�ci. Miêdzy innymi – po
co wezwano stra¿ po¿arn¹? Je�li do po¿aru, to gdzie s¹ dowody na to, ¿e
ten po¿ar istotnie mia³ miejsce? Nie mo¿na tak powiedzieæ, jak pan pro-
kurator w swoim przemówieniu, ¿e by³o to wynikiem ustaleñ w postê-
powaniu przygotowawczym. To dopiero s¹d rozstrzygnie po zanalizo-
waniu ca³o�ci materia³u dowodowego. Je¿eli istotnie by³ po¿ar, to dla-
czego �wiadek Go³uch, dowódca oddzia³u stra¿aków, nie chcia³ wje-
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chaæ do �rodka? Dlaczego nikt z zewn¹trz nie widzia³ dymu, o którym
mówili �wiadkowie? Ja specjalnie pyta³em �wiadków – funkcjonariu-
szy w toku procesu, jaki du¿y by³ ten dym, jak on siê rozprzestrzenia³, w
jaki sposób, czy by³o go widaæ z odleg³o�ci kilku, kilkunastu, kilkudzie-
siêciu metrów. Twierdzili, ¿e by³ du¿y, ¿e by³o go widaæ, tylko dziwnym
trafem nikt poza funkcjonariuszami go nie widzia³, nawet niektórzy spo-
�ród nich go nie widzieli, bo twierdzili, ¿e niczego nie widzieli. Roz-
bie¿no�ci w tym zakresie s¹ olbrzymie, jedni widzieli podg³ówki pal¹ce
siê, inni znów widzieli p³on¹ce materace na dachu, inni jeszcze widzieli
p³on¹ce materace ko³o jednego z pawilonów. No przecie¿, proszê S¹du,
to podlega chyba ocenie. W koñcu by³y oglêdziny miejsca – gdzie s¹
szcz¹tki tego materaca, gdzie jest �lad po tym? Nie ma, bo tam niczego
nie by³o. I w tym zakresie uwa¿am, ¿e jedynym miarodajnym dowo-
dem, na którym S¹d mo¿e siê oprzeæ, s¹ zeznania �wiadków Go³ucha i
komendanta stra¿aków. Bo przecie¿ to on jest specjalist¹ od po¿arów. I
po to zosta³ wezwany. Gdyby by³ po¿ar, musia³by sporz¹dziæ odpowied-
ni¹ notatkê, bo od tego on w³a�nie jest, to jest jego zawód. I je¿eli on
twierdzi, ¿e po¿aru nie by³o, to go nie by³o, proszê S¹du. Nie mo¿na
zaj¹æ innego stanowiska.

Drug¹ kwesti¹ sporn¹ jest czas, w którym �ci¹gniêto posi³ki, w jakim
momencie. W dniu wczorajszym prokuratorzy lansowali tezê, wynika-
j¹c¹ zreszt¹ z aktu oskar¿enia, i¿ posi³ki zosta³y �ci¹gniête dopiero, gdy
internowani wyszli poza siatkê, kiedy ta dziura zosta³a rzekomo wyciê-
ta. Proszê S¹du, przecie¿ tu te¿ jest wystarczaj¹cy materia³ dowodowy,
aby takie stwierdzenie zweryfikowaæ i uznaæ za bezsensowne, za chy-
bione, za niepowa¿ne. Przecie¿ S¹d siê orientuje dok³adnie, jaka jest
odleg³o�æ z Kwidzyna do Sztumu, ile czasu zabiera zebranie 20 osób,
wyposa¿enie ich, przygotowanie autobusu, zajêcie tam miejsc, dojecha-
nie do miejsca, a przecie¿ oni jeszcze czekali d³u¿szy czas przed o�rod-
kiem, czekali w wartowni, jak twierdzi ca³y szereg �wiadków – funkcjo-
nariuszy, i dopiero potem zostali ustawieni w szpaler. Czy te dowody
pozwalaj¹ na przyjêcie twierdzenia, i¿ rzeczywi�cie dopiero w momen-
cie, gdy internowani nie chcieli us³uchaæ, nie chcieli przerwaæ akcji pro-
testacyjnej – zosta³y wezwane posi³ki? Nie, proszê S¹du, one zosta³y
wezwane du¿o wcze�niej, bo w³adze o�rodka musia³y liczyæ siê z tym,
¿e je�li zabroni¹ odbywania widzeñ na dotychczasowych zasadach, to
po prostu internowani bêd¹ w jaki� sposób protestowaæ. Znali ju¿ miê-
dzy innymi te¿ mo¿liw¹ formê protestu, bo przecie¿ takie protesty mia³y
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miejsce poprzednio. Ju¿ by³o to stukanie miskami, �piewanie piosenek i
odnios³o skutek. Tak wiêc byli przygotowani na to, jaka bêdzie reakcja
ze strony internowanych. I dlatego ju¿ odpowiednio wcze�niej wysz³y
telefonogramy, telefony po to, aby przygotowaæ siê na wypadek akcji
protestacyjnej, któr¹ tym razem postanowiono przerwaæ si³¹. Bo po to
w³a�nie zosta³ mianowany nowy komendant. Nie dlatego, ¿e poprzedni
by³ niedobry, bo on by³ dobry i nadal by³ komendantem zak³adu karne-
go. On tylko zosta³ urlopowany i na czas akcji, na czas wykonywania
brudnej roboty przyjecha³ nowy komendant, pan Pob³ocki. Mocny cz³o-
wiek, który ma do�wiadczenie w takich sprawach i który to z ca³¹ pew-
no�ci¹, jak uwa¿aj¹ w³adze, w³a�ciwie rozwi¹¿e i poprowadzi. I rzeczy-
wi�cie w³a�ciwie poprowadzi³, spe³ni³ oczekiwania swoich mocodaw-
ców, bo tego chcieli.

Jest te¿ dalsza kwestia sporna: kiedy zaczêto stosowaæ pa³ki, kiedy
zaczêto u¿ywaæ si³y? Nie ma specjalnych rozbie¿no�ci co do tego, kie-
dy zaczêto stosowaæ si³ê w postaci strumienia wody, bo to mniej wiêcej
obie strony wyja�niaj¹ jednoznacznie. W kwestii u¿ycia pa³ek jest nato-
miast dziwna rozbie¿no�æ. Jedni twierdz¹, ¿e pa³ki by³y u¿ywane ju¿ za
ogrodzeniem. Inni, ¿e dopiero przy rozbijaniu barykady. Jeszcze inni w
ogóle nie widzieli u¿ywania pa³ek, tylko potrz¹sanie nimi. To jest te¿
istotna okoliczno�æ, proszê S¹du. I S¹d te¿ musi to ustaliæ. A S¹d ma
taki materia³ dowodowy: ma wyja�nienia oskar¿onych, ma wyja�nienia
�wiadków internowanych, ma w koñcu wyja�nienia �wiadka Go³ucha, a
tak¿e innych �wiadków. No, bo co w koñcu powiedzia³ Go³uch, który
tam wszed³? Otó¿ powiedzia³, ¿e widzia³, jak miêdzy innymi, w³a�nie
na tym terenie, przed pawilonami, zosta³ �ci¹gniêty z dachu jeden z in-
ternowanych, chodzi o Ka³udziñskiego, i tam by³ bity tak d³ugo, a¿ upad³,
potem by³ kopany, potem polewany wod¹. Czy to nie jest stosowanie
si³y? Czy to nie jest jednoznaczne? A sk¹d niby Ka³udziñski nieprzy-
tomny znalaz³ siê na placu? Bo przecie¿ siostra, która pracowa³a w tam-
tejszym o�rodku zdrowia twierdzi³a, ¿e rzeczywi�cie by³ zabrany nie z
pawilonu, nie z wewn¹trz, a z zewn¹trz. To sk¹d on siê tam znalaz³?
Wynie�li go nieprzytomnego, ¿eby och³on¹³? Proszê S¹du, to by³o nie-
powa¿ne twierdzenie. Ju¿ choæby to, co powiedzia³em przed chwil¹,
pozwala na jednoznaczne przyjêcie, ¿e pa³ki by³y stosowane od samego
pocz¹tku zaj�cia, a nie dopiero w momencie, kiedy barykadê prze³amy-
wano, rzekomo w ³¹czniku, aby usun¹æ opornych internowanych i po-
umieszczaæ ich w celach.

243



Dalsza sprawa. Funkcjonariusze s³u¿by wiêziennej twierdz¹, ¿e in-
ternowani stosowali czynny opór, prokuratorzy poszli nawet tak daleko,
¿e twierdzili, i¿ tam by³a walka pomiêdzy stronami. Podkre�lam s³owo
�walka�. Ja te¿ pomijam te wszelkie dowody w postaci zeznañ �wiad-
ków, bo okoliczno�ci z nich wynikaj¹ce s¹ przeciwstawne. Wystarcz¹
na to zdjêcia. To jest jedyny dowód w sprawie nie zafa³szowany. Acz
nie ca³kiem, bo nie wszêdzie zdjêcia, które by³y wykonane tamtego dnia,
zosta³y do³¹czone do akt sprawy. Nie wszystkie. S¹d nie uwzglêdni³
wniosku o wezwanie fotografa, który to fotografowa³. A bardzo szkoda.
Móg³by on na przyk³ad wyja�niæ, dlaczego te rzekomo dwa oryginalne
filmy ró¿ni¹ siê d³ugo�ci¹ miêdzy sob¹. Dlaczego jeden ma na przyk³ad
24 klatki, a drugi 36, skoro to s¹ typowo ORWO-wskie filmy? Dlaczego
kolejno�æ zdjêæ siê nie zgadza? Dlaczego nie wszystkie zdjêcia stamt¹d
s¹ w aktach sprawy? To powinno byæ wyja�nione. Ale i to co jest wy-
starczy. Je¿eli przyj¹æ za prawdziwy fakt, ¿e zdjêcia by³y robione przez
ca³y czas trwania zaj�cia, o czym wyra�nie mówi¹ wszyscy oskar¿eni,
wszyscy internowani, to niew¹tpliwe jest, ¿e przynajmniej te, które s¹,
odzwierciedlaj¹  wiernie przebieg zdarzenia w momencie, kiedy by³y
robione. To jedno nie ulega w¹tpliwo�ci. Bo tutaj nie mo¿na nic zafa³-
szowaæ. I dlatego s¹ one najbardziej wiarygodnym dowodem w tej spra-
wie. Dowodem, z którym nie mo¿na polemizowaæ.

Te zdjêcia maj¹ jednoznaczn¹ wymowê. Widaæ wyra�nie, kto tam
jest stron¹ agresywn¹, a kto tam jest stron¹ pasywn¹, biern¹. Na ¿adnym
zdjêciu akt sprawy nie ma ujêcia oskar¿onych, b¹d� jakiegokolwiek in-
nego internowanego w momencie rzutu, nawet jakiego� ujêcia dyna-
micznego. Przewa¿nie oni tam stoj¹. Nawet, jak siê wycofuj¹, to s¹ od-
wróceni twarz¹ do robi¹cego zdjêcia, stoj¹ i patrz¹.

Zdjêcia pozwalaj¹ na przyk³ad rozstrzygn¹æ w¹tpliwo�ci, czy to by³o
spychanie, czy nie. Bo tu przychodzili �wiadkowie, opowiadali o zwar-
tym szpalerze funkcjonariuszy id¹cych jak taran do przodu, przypomi-
naj¹cych rzymskich legionistów, wal¹cych rêkoje�ciami pa³ek o tarcze i
twierdzi³o siê ca³y czas, ¿e oni tarczami jedynie spychali tych interno-
wanych i st¹d mog³y powstaæ jakie� obra¿enia. Przecie¿ tam jest olbrzy-
mia odleg³o�æ miêdzy jedn¹ a drug¹ grup¹. Tam nie widaæ ¿adnego szpa-
leru funkcjonariuszy. Ja siê równie¿ o to specjalnie �wiadków pyta³em.
Nie ma ¿adnego szpaleru, oni s¹ rozproszeni, tak jak zazwyczaj w takim
zaj�ciu byæ mo¿e, nie inaczej. Poza tym przecie¿ funkcjonariusze opo-
wiadali tutaj s¹dowi, i to podczas postêpowania przygotowawczego, o
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tym, jak to rzucali ró¿nymi przedmiotami, ¿e rzucali prawie wszyscy
internowani, ¿e to by³o ca³e mnóstwo rzutów, ¿e tam fruwa³y przedmio-
ty. Jeden ze �wiadków na moje pytanie nawet odpowiedzia³, ¿e to by³
grad przedmiotów, ja nie wiem, jak to siê sta³o, ¿e ten grad przedmiotów
nie znalaz³ siê nigdzie na zdjêciu, ¿e nigdzie nie ma tego gradu przed-
miotów, ba, nawet nie ma ¿adnego �ladu le¿¹cego przedmiotu, który
móg³by byæ rzucony. Widaæ tam, owszem, internowanych trzymaj¹cych
sto³ki, trzymaj¹cych za stó³, os³aniaj¹cych siê przed strumieniami wody,
ale to wszystko, nigdzie ¿adnego zamachu, nigdzie ¿adnej dynamicznej
pozy. Przecie¿ pan przewodnicz¹cy, który by³ delegowany do spraw
wyja�nieñ do Gdañska widzia³ zapewne, jak wygl¹daj¹ zdjêcia milicyj-
ne demonstrantów. Przecie¿ milicja ma fachowców i potrafi¹ robiæ zdjê-
cia. Potrafi¹ powiêkszyæ je tak, ¿e mo¿na na podstawie zdjêcia skazaæ
cz³owieka. I przecie¿ takie dowody w sprawach by³y. A tu tego nie ma.
Dlaczego nie ma? Dlatego, ¿e prokuratorzy chcieli oszczêdziæ oskar¿o-
nych i nie chcieli tych zdjêæ do³¹czyæ? Czy dlatego, ¿e nie uda³o siê tego
sfotografowaæ takim specjalistom? Czy te¿ dlatego, ¿e po prostu nie by³o
niczego takiego? Chyba trzeba siê z t¹ ostatni¹ mo¿liwo�ci¹ zgodziæ.

Nale¿a³oby jeszcze w tej fazie rozwa¿añ zastanowiæ siê, bo pad³y tu
takie g³osy na sali, i¿ by³a to prowokacja. Proszê S¹du, prowokacja mo¿e
jest to za mocno powiedziane. Uwa¿am, ¿e prowokacji w takim prawi-
d³owym sensie tego s³owa tam chyba istotnie nie by³o. Z tym, ¿e ten
blok wydarzeñ powodowa³ takie nagromadzenie siê faktów i taki ich
przypuszczalny rozwój, ¿e ka¿dy przeciêtnie inteligentny cz³owiek móg³
siê domy�liæ tego, co nast¹pi po odmówieniu widzeñ na wolnym powie-
trzu, po zabronieniu  dotychczasowego sposobu odbywania widzeñ. Bo,
jak ju¿ powiedzia³em wcze�niej, skoro internowani wcze�niej protesto-
wali, to wiadomo by³o, ¿e bêd¹ to robiæ i teraz. I po to by³y posi³ki, po to
by³ �ci¹gniêty wóz stra¿acki, z odpowiedni¹ siln¹ sikawk¹, która, jak
twierdzi³ jeden ze �wiadków – funkcjonariuszy, mog³a poraniæ ludzi i
dlatego stra¿acy nie chcieli wjechaæ. Po to to wszystko by³o. Po to od-
powiednio wcze�nie wysz³y telefony do Sztumu, po to do I³awy, aby te
grupy przyjecha³y. Bo przewidziano rozwój wypadków. Tak, ¿e nie by³a
to mo¿e prowokacja we w³a�ciwym sensie tego s³owa, ale rozwój wy-
darzeñ by³ w jaki� sposób sterowany. W koñcu po co komendant o�rod-
ka, wychowawca M³otkowski i inni funkcjonariusze rozmawiali przez
40 minut z delegacj¹ internowanych? O czym? Czy mieli oni uzgadniaæ
sposób odbywania widzenia w tym dniu? Wbrew zaleceniom Okrêgo-
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wego Zarz¹du Zak³adów Karnych? Przecie¿ dlatego miêdzy innymi zo-
sta³ zwolniony komendant, dlatego przyszed³ ten nowy, czy oni mieli
rzeczywi�cie realny zamiar zmiany swojego stanowiska, czy próbowali
podj¹æ dyskusjê? Czy by³a to tylko gra na zw³okê? Czy tylko to by³a
kpina z tych ludzi, którzy stali tam pod siatk¹?

Proszê S¹du, w tej sprawie wiele siê mówi³o o podziale tego zdarze-
nia, tego zaj�cia na poszczególne fazy. Mówi³o siê o pierwszej fazie, to
znaczy o zachowaniu siê internowanych do momentu u¿ycia si³y, o dru-
giej fazie zdarzenia, tzn. o tej, która rozegra³a siê na terenie dla interno-
wanych, ale jeszcze przed pawilonami, oraz o trzeciej fazie zdarzenia,
która mia³a miejsce ju¿ w �rodku. One by³y na pewno rozbie¿ne w cza-
sie. Ka¿da w innym momencie siê zaczyna³a. Na pewno by³y ró¿ne ja-
ko�ciowo. Ale uwa¿am, ¿e nieporozumieniem jest dzielenie tego na fazy.
Bo to przecie¿ by³o jedno zdarzenie. Tam wypadki wynika³y jedne z
drugich. Bo tak by³y zaplanowane i tak musia³y siê odbywaæ. Innej
mo¿liwo�ci nie by³o. Przy za³o¿eniu, ¿e internowani bêd¹ protestowaæ.
Je�li tylko to za³o¿enie mia³o byæ spe³nione, a spe³ni³o siê – i protesto-
wali, to innego mo¿liwego rozwi¹zania tego zaj�cia nie by³o. Tutaj me-
cenas Si³a-Nowicki skoncentrowa³ siê w swoim przemówieniu na tej
fazie zdarzenia ju¿ wewn¹trz pawilonu i mówi, ¿e niezbyt istotne jest
to, co sta³o siê w poprzednich, to znaczy co siê zdarzy³o przed pawilo-
nami. ¯e wtedy zastosowanie si³y w stosunku do internowanych mog³o
byæ pod pewnymi wzglêdami zrozumia³e, bo przecie¿ oni s¹ od tego,
¿eby zapewniæ spokój. Rzeczywi�cie dostali rozkaz u¿ycia si³y i rzeczy-
wi�cie tê si³ê mieli prawo stosowaæ w tamtej fazie zaj�cia, ¿eby zagoniæ
internowanych do pawilonu, ¿eby zamkn¹æ ich w celach, ¿eby zapew-
niæ porz¹dek w zak³adzie zgodny z regulaminem. Ale jest nieprawd¹, ¿e
ta faza jest ma³o znacz¹ca. Przecie¿ w tej fazie zaj�cia w³a�nie zosta³
skatowany Ka³udziñski, w³a�nie wtedy, jeszcze przed pawilonem, w tej
fazie zaj�cia zosta³o pobitych wielu internowanych. Chocia¿ oczywi-
�cie nie tak dotkliwie jak pó�niej, ale, niestety, fakty te mia³y miejsce.
W³a�nie to widzia³ �wiadek Go³uch, kiedy by³ na terenie o�rodka. I w³a-
�nie o tym s¹dowi opowiada³. Trudno mu nie wierzyæ. �wiadkowi w
mundurze, z or³em na czapce. Zreszt¹ nie by³ zainteresowany w jakikol-
wiek sposób wynikiem tej sprawy.

Mówi³o siê równie¿ o tym, ¿e ta siatka by³a rozciêta i te¿ uto¿samia-
no to z prowokacj¹. Osobi�cie uwa¿am, ¿e przewód s¹dowy nie wskaza³
na tego, który rzeczywi�cie tê siatkê rozci¹³, a przynajmniej nie dostar-
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czy³ dowodu na to, ¿e zrobi³ to kto� z oskar¿onych. Byæ mo¿e, ¿e zrobi³
to który� z internowanych, nie wykluczam tego, bo taka mo¿liwo�æ ist-
nieje. Tylko, proszê S¹du, to te¿ trzeba zweryfikowaæ. Bo �wiadkowie
mówili o tym, ¿e patrz¹ ca³y czas na internowanych, raptem w pewnym
momencie siatka siê rozstêpuje, oni s¹ po drugiej stronie. Proszê S¹du,
ka¿dy, kto ma na przyk³ad dzia³kê, ka¿dy, kto trzyma³ kiedykolwiek
obcêgi w rêku, nawet takie do przecinania drutu, wie, ¿e to siê nie odby-
wa na zasadzie takiej, jak obcinanie ³ebka pó³milimetrowemu gwo�-
dziowi, przecie¿ to jest gruby drut. Trzeba siê namêczyæ, ¿eby takie co�
przeci¹æ na wysoko�æ doros³ego cz³owieka. A tam na zdjêciach s¹ dziu-
ry. I one w³a�nie maj¹ tak¹ wysoko�æ. To nie sta³o siê tak b³yskawicznie.
I co? ̄ aden �wiadek, funkcjonariusz s³u¿by wiêziennej, którzy siedzieli
tam w koñcu w tych okienkach wartowni, a potem stali w szpalerze,
patrzyli na to wszystko, nie widzieli, kto to zrobi³? Dlaczego tego nie
widzieli? Te¿ zagadka. Jedna z tajemnic, o których mówi³ adwokat An-
drzejewski.

Przejd�my do trzeciej fazy zaj�cia, do tego, co siê dzia³o w pawilonach.
Proszê S¹du, to, co tam siê dzia³o, to przekracza mo¿liwo�ci pojmowania,
przynajmniej na tym etapie rzeczywisto�ci, w jakiej siê znajdujemy.

Ca³y czas my�la³em, ¿e w kraju wolnym, kraju, który mieni siê socja-
listycznym, w którym – jak wynika z Konstytucji – najwy¿sz¹ trosk¹
jest dobro cz³owieka, nigdy nie s¹dzi³em, ¿e w kraju, jakim jest Polska,
mo¿e siê co� takiego wydarzyæ. ¯e dokonaj¹ tego przedstawiciele w³a-
dzy, funkcjonariusze, ludzie z or³ami na czapkach. Przecie¿ oni spluga-
wili te or³y, nie s¹ godni ich nosiæ. Przecie¿ to, co siê dzia³o na �cie¿-
kach zdrowia, to, co siê dzia³o z lud�mi masowo bitymi, do utraty przy-
tomno�ci, kopanymi, bitymi pa³kami, z lud�mi, których poni¿ano, kaza-
no ca³owaæ buty, kazano ca³owaæ i w¹chaæ pa³ki, których rozbierano do
naga, zagl¹dano w po�ladki, ¿eby ich poni¿yæ, których wyzywano, ob-
ra¿ano, naigrywano siê z ich uczuæ religijnych. Czy to powinno mieæ
miejsce? Chyba nie przyjmie siê takiego wniosku, takiego twierdzenia,
¿e jest to wytwór fantazji oskar¿onych, �wiadków internowanych. Prze-
cie¿ tam obra¿ano wszystko, co dla tych ludzi by³o drogie i �wiête, by³o
zdzieranie �wiêtych obrazów ze �ciany, by³o deptanie i kopanie krzy¿a,
ju¿ nie mówiê nawet o fizycznym maltretowaniu tych ludzi, ale nawet
to, co oni mieli drogie, ich uczucie i wiarê, nawet to skopano i zdeptano.
Ma³o by³o tego, ¿eby ich skatowaæ i pobiæ, trzeba by³o jeszcze ich psy-
chicznie podeptaæ i zniszczyæ.
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Te wszystkie relacje �wiadków i oskar¿onych by³y niew¹tpliwie dra-
matyczne. Ale proszê S¹du, proszê porównaæ, S¹d nie da³ nam tej mo¿-
liwo�ci, aby�my to my mogli zrobiæ sami, z tym co jest w sprawie pro-
wadzonej przez prokuraturê garnizonow¹. To jest dok³adnie to samo. Te
zdania, te wyja�nienia niczym siê nie ró¿ni¹. One s¹ to¿same. Jota w
jotê. Jestem wiêcej ni¿ przekonany, ¿e gdyby któregokolwiek z tych lu-
dzi zapytaæ o to zdarzenie, ¿e gdyby tu jeszcze raz stan¹³ na sali, powtó-
rzy³by to samo. Bo takie zdarzenia zapadaj¹ g³êboko w pamiêæ [...] To
pozostaje do koñca ¿ycia. Przecie¿ ci ludzie, ci bij¹cy, ci rzekomi funk-
cjonariusze, przecie¿ oni zbezcze�cili dobre imiê wszystkich funkcjo-
nariuszy. Przecie¿ to nie jest tak, ¿e byli wszyscy �li. Co nam to przypo-
mina, proszê S¹du? Czy poprzednio, w historii, nie spotykali�my siê z
takimi zdarzeniami? Tylko wtedy to jeszcze mog³o byæ zrozumia³e, bo
to zrobili przedstawiciele narodu niemieckiego, opêtani szalon¹ wizj¹
Hitlera. Robili to w imiê swojej ideologii, za�lepieni. A tutaj to jest
stokroæ gorsze, bo to robi³ Polak Polakowi, to robi³ s¹siad, z którym inni
ludzie mieszkaj¹ niedaleko. Porz¹dny obywatel w ten sposób traktowa³
rodaka, krajana, cz³owieka. Gdyby przyj¹æ za prawdziwe stwierdzenie,
jakie sk³adali tutaj przed s¹dem �wiadkowie – funkcjonariusze s³u¿by
wiêziennej – nale¿a³oby doj�æ do wniosku, ¿e te obra¿enia, bo przecie¿
ju¿ tam nikt nie u¿ywa³ pa³ek w �rodku, to one powsta³y nie wiadomo
sk¹d. Bo nikt przecie¿ nie bi³. Pa³ki stosowano tylko na zewn¹trz, a
potem sprzêt z³o¿ono w wartowni [...]. Sk¹d te rany u internowanych, te
pod³u¿ne rany, o których mowa w opiniach lekarskich, sk¹d siê to wziê-
³o? Zostali tam pobici na zewn¹trz? Przecie¿ na zewn¹trz te¿ nie u¿yto
si³y [...]. Chyba sami siê pobili, po to, ¿eby dokuczyæ funkcjonariuszom.
Zreszt¹ to pobicie, proszê S¹du, to by³a akcja zaplanowana. Ona by³a
zaplanowana ju¿ chyba z góry. I dlatego chyba ka¿dy z funkcjonariuszy
odgrzebywa³ w pamiêci nazwisko internowanego, który mu podpad³.
St¹d by³y wo³ania o dostarczenie internowanych, których nie by³o wte-
dy w o�rodku, bo przebywali na przepustce. Uwa¿am, ¿e materia³ do-
wodowy w tej czê�ci zdarzenia jest jednoznaczny i najlepszym dowo-
dem tego, ¿e stosowano pa³ki, buty i piê�ci wobec oskar¿onych, wobec
internowanych to s¹ w³a�nie ich obra¿enia, potwierdzone przez opiniê
lekarsk¹.

Uznaj¹c tê kwestiê za wyja�nion¹, chcia³bym jeszcze skoncentrowaæ
siê na kwestii pomocy lekarskiej. Ja nie wiem, w jaki sposób ocenia S¹d
zachowanie �wiadka Oramusa, który najpierw ze spokojem wype³nia

248



odpowiedni¹ rubryczkê w protokole u¿ycia si³y, podsuniêtym mu przez
funkcjonariusza w³adzy wiêziennej, potem ogl¹da, nie mo¿na powie-
dzieæ, ¿e bada, bo badanie to jest co innego, ogl¹da internowanych do-
prowadzonych w asy�cie uzbrojonych funkcjonariuszy, przy obecno�ci
funkcjonariusza s³u¿by wiêziennej w o�rodku (o tym zezna³ ostatnio
kpt. Grzyma³a) i �ordynuje� im lekarstwa.

A jaki¿ to proces leczenia przyj¹³ �wiadek Oramus? Ka¿demu dawa³
po jednej lub dwie tabletki �rodków przeciwbólowych, gardany, pabial-
giny, tych rutynowo stosowanych przy bólu zêba. To by³o jedyne, co
zrobi³. ¯adnych ok³adów, ¿adnego prze�wietlenia, ¿adnych innych me-
tod leczniczych nie zastosowa³. Czy to jest zgodne z etyk¹ lekarsk¹? Ta
kwestia pomocy lekarskiej, a w³a�ciwie braku tej pomocy w tej sprawie
jest te¿ przera¿aj¹ca. ¯e móg³ to zrobiæ lekarz. Zachowaæ siê w taki
sposób wobec ludzi. Dopu�ciæ, ¿e oni wo³ali po dwa dni o pomoc. ¯e
niektórzy dostali te �rodki przeciwbólowe w sytuacji, kiedy mieli wstrz¹s
mózgu, kiedy wymiotowali. Przecie¿ skumulowanie �rodka przeciwbó-
lowego z takimi obra¿eniami mo¿e spowodowaæ szok pourazowy i
�mieræ. Ale doktora Oramusa to nie obchodzi³o. Bo dla niego byli wszy-
scy symulantami. O tym, czy byli nimi czy nie, najlepiej �wiadczy przy-
padek Andrzeja Go³awskiego, Rados³awa Sarnickiego, który walczy³
ze �mierci¹, Ka³udziñskiego, który by³ kilka godzin nieprzytomny i któ-
ry do dzi�, w wyniku doznanych obra¿eñ, doznaje ca³ego szeregu dole-
gliwo�ci. Ujawniaj¹ siê u niego takie objawy, bêd¹ce nastêpstwem zda-
rzenia z 14 sierpnia, które ka¿¹ neurologowi wykonaæ badania EEG.
Tego siê nie robi rutynowo. To badanie �wiadczy, ¿e podejrzewa u pa-
cjenta uraz mózgu i robi mu siê badanie dna oka. To te¿, proszê S¹du, o
czym� �wiadczy.

Proszê S¹du, jest jeszcze jedna charakterystyczna cecha. Ju¿ po tym
ca³ym zdarzeniu starano siê ze wszystkich si³ zatuszowaæ tê sprawê [...].
Nie puszczono ich do lekarzy. Starano siê ze wszystkich si³ ich powstrzy-
maæ. A to nie by³o sanitarki, a to przywieziono i odwieziono z powro-
tem. Nawet, gdy byli w szpitalu, próbowano ich zabraæ do Barczewa, do
szpitala wiêziennego. Bo by³o za du¿o sensacji, bo spo³eczeñstwo Kwi-
dzyna widzia³o, bo tam t³um ludzi sta³ przed szpitalem, bo tam lekarze
byli oburzeni, podczas gdy lekarze wiêzienni s¹ przyzwyczajeni do ta-
kiego czego� [...].

Nie spotka³em jeszcze w ¿yciu cz³owieka, który sam siebie by oskar-
¿a³, stoj¹c na takim stanowisku, jak ten funkcjonariusz, bo przecie¿ po-
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woduje to odpowiedzialno�æ karn¹ i dlatego oni siê tak bali odpowiadaæ
na pytania, czy u¿ywa³ si³y i dlatego bali siê odpowiadaæ na pytania, czy
s³yszeli o ��cie¿kach zdrowia� i dlatego nie chcieli mówiæ, czy który
mia³ pa³kê, czy kolega mia³ pa³kê [...]. Oni nie mogli na to odpowiadaæ,
a nawet gdy chcieli, to S¹d im pomaga³, ¿eby uchyliæ te pytania, bo
mog³o ich to naraziæ na odpowiedzialno�æ karn¹.

Proszê S¹du, �wiadka mo¿na pouczaæ, ¿e siê nara¿a na odpowiedzial-
no�æ karn¹ raz, a nie przy ka¿dym pytaniu. On nie jest debilem. On
rozumie takie pouczenie. A takie pouczenie przy ka¿dym pytaniu to sy-
gna³, ¿e ma odmówiæ, ¿e jest co� niebezpiecznego w pytaniu. I dlatego
uwa¿am, ¿e przy analizie materia³u dowodowego nie mo¿na takich oko-
liczno�ci pomin¹æ. Analizuj¹c materia³, jaki dostarczaj¹ zeznania �wiad-
ków internowanych i oskar¿onych trzeba powiedzieæ, ¿e tylko na tym
materiale mo¿na siê oprzeæ, bo jak wykaza³em, on jest niew¹tpliwy.

Chcia³bym wreszcie powiedzieæ parê s³ów o przemówieniu panów
prokuratorów [...]. Ca³y szereg stwierdzeñ, które w swoim przemówie-
niu zawar³ prokurator Tomczak, jest chybionych, bo nie znajduj¹ ¿adne-
go oparcia w materiale dowodowym sprawy, s¹ to stwierdzenia jedno-
stronne: ¿e powszechne by³o ubli¿anie, nieodpowiadanie na pytanie o
nazwisko, strzelano z procy, grano na instrumentach w nocy itd.., itd.
[...]. Proszê S¹du, gdzie s¹ w takim razie �lady ich ukarania? Chyba to
jedynie mo¿e stanowiæ dowód, a nie teraz po fakcie, w sytuacji, kiedy
funkcjonariuszom co� grozi, kiedy w stosunku do niektórych wszczêto
postêpowanie. Charakterystyczne jest, ¿e nawet w zeznaniach przed pro-
kuratorem oni nie mówili o tym, a przynajmniej nie w takim zakresie.
Co – nie pytano, zapomniano? Nie, oni siê po prostu w ten sposób bro-
ni¹. Chc¹ przedstawiæ internowanych w jak najgorszym �wietle. Ja nie
przeczê, przecie¿ mog³y byæ przypadki niew³a�ciwego odezwania siê,
ale �miem twierdziæ, ¿e ogó³ internowanych zachowywa³ siê poprawnie
[...]. Twierdzi siê, ¿e internowani odgra¿ali siê, w tej rozmowie delega-
cji u komendanta: �Pan zobaczy, na co nas staæ�. Na co ich by³o staæ, co
mogli zrobiæ w zestawieniu z tak¹ si³¹? Przeciwko funkcjonariuszom
uzbrojonym w pa³ki, tarcze, he³my, wyposa¿onym w strumienie wody o
du¿ej mocy. Czy takie odezwanie mo¿e byæ realne? Twierdzi siê dalej,
¿e kiedy delegacja wysz³a, nast¹pi³a radykalizacja. [...]. Nie ma ani jed-
nego dowodu na to go³os³owne stwierdzenie.

Niczego wiêcej, ni¿ wpuszczenia rodzin, internowani siê nie doma-
gali. Czy chcieli wypuszczenia na zewn¹trz, zmiany komendanta? Twier-
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dzi siê, ¿e przez dach coraz wiêcej osób zaczê³o przechodziæ. To jest
równie¿ nieprawda, bo, jak wynika ze stwierdzeñ funkcjonariuszy, jed-
norazowo znajdowa³o siê tam 8 osób. I to by³a najwiêksza liczba osób
na dachu. A przecie¿ d³ugi czas nie znajdowa³ siê tam nikt, a potem
dwie osoby, a nastêpnie jedna.

Twierdzi siê dalej, ¿e nast¹pi³o realne zagro¿enie o�rodka. Na czym
to realne zagro¿enie mia³o polegaæ? ¯e a¿ za¿¹dano pomocy. A ¿¹dano
jej nie dlatego, bo nikt z tego o�rodka nie chcia³ siê uwalniaæ. Nie pró-
bowano podwa¿yæ bramy zewnêtrznej, wspinaæ siê po kratach. To twier-
dzenie te¿ jest go³os³owne.

Dalej pan Tomczak twierdzi, ¿e jest oburzony faktem, i¿ internowani
�mieli w czasie akcji porz¹dkowej �piewaæ hymn narodowy. Twierdzi,
¿e ten hymn mo¿na �piewaæ tylko na uroczysto�ciach pañstwowych.
Nieprawda, proszê pana. Ten hymn �piewali nawet ludzie przed roz-
strzelaniem. W razie zagro¿enia w³a�nie ten hymn siê �piewa. Czy tego
hymnu nie mogli �piewaæ internowani, czy nie zachowali odpowiedniej
powagi? Zachowywali siê, co ka¿dy móg³ stwierdziæ, powa¿nie. Nie
mieli te¿ nakrytych g³ów. To jest w oczach prokuratora czym� nies³y-
chanym, ¿e kto� móg³ �piewaæ hymn. Chyba to zale¿y od tego, kto �pie-
wa, ¿eby on zachowa³ powagê.

W kwestii po¿aru prokurator Tomczak siê te¿ wypowiada, ale to wy-
ja�ni³em ju¿ poprzednio. Zakoñczenie mowy pana prokuratora by³o –
moim zdaniem – trochê niew³a�ciwe. Dlatego, ¿e pomawia tu obronê o
dzia³ania, które nie mia³y miejsca. Twierdzi np., ¿e obrona demagogicz-
nie formu³owa³a pytania. Ja nie wiem, czy pytanie o u¿ycie si³y, o ��cie¿kê
zdrowia� to by³y demagogiczne pytania. Twierdzi siê, ¿e obrona by³a
�z³o�liwie� ustosunkowana do S¹du, ¿e pomawia³a go o stronniczo�æ.
Faktem jest, ¿e obrona dwukrotnie stawia³a wniosek o wy³¹czenie prze-
wodnicz¹cego, ale do tego ma prawo na zasadzie odpowiedniego prze-
pisu Kodeksu postêpowania karnego. Mogê mieæ ró¿ne odczucia co do
oceny prawnej przewodnicz¹cego [...], a korzystanie z prawa nie �wiad-
czy o z³o�liwo�ci. Twierdzi siê, ¿e tutaj na sali w sposób otwarty obrona
i oskar¿eni �znies³awiali �wiadków�. W jaki sposób? Nikt z obrony,
nikt z oskar¿onych nie zwróci³ siê do �wiadków per �Ty oprawco� [...],
a ¿e zachowanie siê pewnej grupy �wiadków okre�lono w ten sposób, to
nie to samo, proszê S¹du. Uwa¿am, ¿e to, co siê wtedy sta³o, upowa¿-
nia³o nas do takich twierdzeñ. Za te twierdzenia jestem gotów wzi¹æ
odpowiedzialno�æ [...].
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Proszê S¹du, je�li idzie o przemówienie prokuratora Matuszewskie-
go, to trzeba przyznaæ, ¿e poza tym, ¿e by³o bardzo ogólnikowo, nie
oparte na materiale dowodowym i w pewnych momentach nacechowa-
ne krzykiem zupe³nie niepotrzebnym, to niewiele wnios³o okoliczno�ci,
z którymi mo¿na by polemizowaæ. Chyba najwa¿niejsze, to kwestia kwa-
lifikacji, ale co do tego, ¿e zdaniem prokuratora to nie by³a akcja prote-
stacyjna, ale akcja, która przerodzi³a siê w bunt, z naciskiem po³o¿onym
na s³owo �bunt�, wypowiem siê pó�niej. Tutaj chcê tylko stwierdziæ, ¿e
je�li idzie o analizê materia³u dowodowego, to je�li [chodzi] o Ka³u-
dziñskiego, to pan prokurator ograniczy³ siê do stwierdzenia, ¿e jego
opiniê potwierdza zeznanie dwóch �wiadków: Karasia i Banaszewskie-
go [...].

Przechodz¹c do kwestii ustalenia, czy to jest akcja protestacyjna, czy
bunt, trzeba przede wszystkim zwa¿yæ na jedno. Akcja protestacyjna na
pewno by³a [...], bo �piewali piosenki, stukali miskami, skandowali �wpu-
�ciæ rodziny�, mog³y pa�æ jakie� inne okrzyki. Istotnie to by³a akcja
protestacyjna.

A jaki¿ by³ bunt? Gdzie tam by³a realno�æ zagro¿enia? Pan prokura-
tor Matuszewski stwierdzi³, ¿e tam by³a mo¿liwo�æ samouwolnienia,
opanowania o�rodka, wypuszczenia skazanych czy nawet mo¿liwo�æ opa-
nowania wartowni. Proszê S¹du, je¿eli te mo¿liwo�ci rozpatrujemy po-
wa¿nie, to by³a jeszcze mo¿liwo�æ zaatakowania jednostki wojskowej
na zewn¹trz i przejêcia w³adzy w kraju! Przecie¿ nie obserwowano ¿ad-
nych dzia³añ ze strony internowanych, które by �wiadczy³y o zamiarze
buntu. ¯adnej krzywdy nie zrobiono funkcjonariuszom, [którzy] nie
odnie�li ¿adnego obra¿enia. To, ¿e jeden siê po�lizn¹³? By³ nieuwa¿ny,
s³abo biega³. Ale gdzie¿ tu zbiorowe wyst¹pienia o du¿ym stopniu in-
tensywno�ci, gdzie¿ tu ta agresja, która jest przy zjawisku okre�lanym
mianem buntu? Tego nie by³o, proszê S¹du, i okre�lenie �bunt� jest bar-
dzo mocno na wyrost. To by³a zwyczajna, spokojna akcja protestacyjna.
Nic wiêcej. Mniej spokojna sta³a siê dopiero w czasie, kiedy internowa-
ni zaczêli uciekaæ bici przez funkcjonariuszy. Ale do tego momentu ¿adne
realne niebezpieczeñstwo nie grozi³o bytowi zak³adu [...]. Nie ma ¿ad-
nego dowodu, ¿e by³y czynione próby opanowania magazynu broni,
podpalenia zak³adu, a hipotetyczna mo¿liwo�æ to za ma³o. To trzeba
udowodniæ. Zreszt¹ zdjêcia najbardziej dobitnie pokazuj¹, czy to by³
bunt czy nie. Zdjêcia statyczne, na których internowani stoj¹ spokojnie.
Jedynie pokazuj¹ palcami literê V [...].
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Proszê S¹du, w sprawie kwalifikacji prawnej czynu, który zarzuca
siê oskar¿onym, trzeba powiedzieæ, ¿e nie sposób siê zgodziæ z tym, co
zarzuca akt oskar¿enia. Uwa¿am, ¿e nie ma ¿adnych podstaw, aby przy-
pisaæ oskar¿onym art. 46 ust. 6 dekretu. Spróbujmy dokonaæ grama-
tycznej wyk³adni tego przepisu. Konstrukcja tej normy prawnej, jej
wyk³adnia jêzykowa wskazuje wyra�nie, ¿e dzia³anie uznane za prze-
stêpstwo musi mieæ charakter �wiadomo�ciowy. Jest to wyra�nie spre-
cyzowane, ¿e: �kto w celu przeprowadzenia akcji czy strajku niszczy,
uszkadza, czyni niezdatnym do u¿ytku�. Gdyby nawet przyj¹æ za �wiad-
kami – funkcjonariuszami, ¿e ze strony internowanych jaki� sto³ek po-
lecia³, czy mo¿na by uznaæ, ¿e jest to niszczenie w celu przeprowadze-
nia akcji protestacyjnej? Przecie¿ to dzia³anie musi byæ celowe. W za-
k³adzie pracy np. musi polegaæ na tym, ¿e nie produkuje siê, ¿e siê spe-
cjalnie dokonuje sabota¿u, niszczy maszyny, rozbiera, uszkadza. Czy
mo¿na o tym mówiæ w tej sprawie? W dalszej czê�ci przepis mówi o
zak³adzie lub urz¹dzeniu. Czy tu chodzi o zak³ad w rozumieniu o�rodka
dla internowanych, czy tu chodzi o taki zak³ad? Taki zak³ad, jak obóz
dla internowanych, jest o�rodkiem. Jaki to jest zak³ad – na czym polega
jego funkcjonowanie? Na produkcji?

Proszê S¹du, ten przepis nie mo¿e byæ tu zastosowany. Bo to nie jest
zak³ad w rozumieniu, w jakim ustawodawca u¿ywa tego s³owa. To jest
przepis wydany w okre�lonych okoliczno�ciach, gdy by³y mo¿liwe sa-
bota¿e czy w rozumieniu w³adzy jakie� akcje w zak³adach, instytucjach,
urzêdach [...].

Je¿eli tutaj mówi siê o akcji protestacyjnej, mo¿na to rozpatrywaæ
jedynie w kontek�cie art. 50. Jest to przepis, który stanowi, ¿e udzia³ w
strajku czy akcji protestacyjnej podlega karze. Jest to oczywi�cie wy-
kroczenie. Jedynie ten przepis móg³by byæ, chocia¿ nie musi, zastoso-
wany. Ale nie 46, to nieporozumienie.

Teraz parê s³ów o sprawie oskar¿onego Ka³udziñskiego, który by³
jednym z najmocniej poszkodowanych. Otó¿ S¹d dysponuje w tej spra-
wie, je�li nie liczyæ dokumentacji lekarskiej i innej, tylko czterema do-
wodami: jego wyja�nieniami, zeznaniami dwóch �wiadków ze s³u¿by
wiêziennej, którzy go pomawiaj¹ – Kara� i Banaszewski oraz zeznania-
mi �wiadka Go³ucha. Nie ma innego materia³u dowodowego, je�li idzie
o tê czê�æ zarzutu, ¿e on mia³ czym� rzucaæ. Trzeba tutaj powiedzieæ, ¿e
jego rola w ca³ym zdarzeniu by³a charakterystyczna. Bêd¹c jednym z
aktorów tego zdarzenia, on sta³ na uboczu. Nie [bra³] bezpo�redniego
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udzia³u. Obserwowa³, co siê dzieje na zewn¹trz, a potem zaskoczony
akcj¹ protestacyjn¹ nie zdo³a³ ju¿ zej�æ, bo ju¿ by³o za pó�no. Budynek,
na którym sta³, by³ otoczony funkcjonariuszami. Sta³ tak d³ugo, a¿ go
zauwa¿ono. Pobito go do nieprzytomno�ci i odwieziono do szpitala. I to
jest ca³a rola Ka³udziñskiego. On tam nic nie budowa³, on nic nie rozci-
na³. ¯adnej siatki. ¯adnej barykady. On tam nie spowodowa³ ¿adnych
po¿arów. ¯adnych arsena³ów broni nie zdobywa³. Sta³ na dachu. Czy to
jest takie naganne? Takie niebezpieczne dla o�rodka? S¹ tutaj zdjêcia.
Mo¿na zobaczyæ, jak stoi na dachu bez ruchu.

Proszê S¹du. To nazwisko w dziwny sposób pojawi³o siê w tej spra-
wie. Pojawi³o siê dopiero 29 sierpnia, w dwa tygodnie po zdarzeniu, w
zwi¹zku z zeznaniami �wiadka Czes³awa Karasia. W notatce komen-
danta Pob³ockiego wystêpowa³ szereg nazwisk tych, którzy byli aktyw-
ni i nie by³o w�ród nich Ka³udziñskiego. A on ju¿ by³ w szpitalu [...],
le¿a³ pobity, zmaltretowany 10 dni.

�wiadek Czes³aw Kara� by³ s³uchany tu przed S¹dem. Charaktery-
styczne s¹ ju¿ jego zeznania z³o¿one w prokuraturze. Mówi³, ¿e Ka³u-
dziñski rzuca³ dwiema butelkami. Potem po jakiej� czê�ci tekstu, doty-
cz¹cej innego zdarzenia, prostuje, ¿e nie dwiema, a jedn¹. Powtórzy³ to
przed S¹dem, ale nie mówi³ ju¿ o dwóch butelkach, tylko o tym, ¿e
widzia³, jak Ka³udziñski rzuca³ raz. Ale proszê S¹du, szczê�liwym tra-
fem znalaz³y siê w jego aktach po jego zeznaniach notatki, robione dla
kpt. Pob³ockiego zapewne, który pó�niej na ich podstawie opracowa³
doniesienie do prokuratury. Te notatki s¹ tutaj wa¿niejszym dowodem,
bo przedstawiaj¹ diametralnie inny obraz zdarzenia. Otó¿ �wiadek Ka-
ra� w notatce z 14 sierpnia twierdzi³, a notowa³ na gor¹co, pamiêta³
wtedy dobrze wszystko, by³o to na ¿ywo, mo¿e nawet miêdzy jednym
pa³owaniem a drugim, ¿e obserwowa³ osoby na dachu, ¿e znajdowali
siê tam internowani, na których czele sta³ Duszak, a potem Duszak i inni
przeszli pod bramê. Potem obserwowa³ zapalenie materacy rzucanych
przez internowanych na dach. A miêdzy innymi ten �wiadek widzia³, ¿e
internowani na dachu rzucali w funkcjonariuszy butelkami. Nie mówi
tu, ¿e Ka³udziñski rzuca³, ¿e jaki� konkretny internowany rzuca³. �Inter-
nowani� – liczba mnoga i tu nie mo¿e byæ pomy³ki. To nie on siê pomy-
li³. Napisa³ tak, jak by³o wtedy. �Internowani� rzucali. Nastêpnie o�wiad-
czenie pisane nastêpnego dnia wymienia internowanych, którzy weszli
na dach: Duszaka, Lubomirskiego, Romañskiego i innych. Ka³udziñ-
skiego nie wymienia. Ja, proszê S¹du, nie mówiê, ¿e go tam nie by³o.
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On tam by³, sam to powiedzia³ i nale¿y uznaæ [tê wypowied�] za w pe³ni
wiarygodn¹. Tutaj te¿ mówi w liczbie mnogiej, ¿e zaczêli rzucaæ w funk-
cjonariuszy butelkami. Nazwisko Ka³udziñskiego pojawi³o siê dopiero
u prokuratorów. Czemu nie wcze�niej? [...] A pytany na sali s¹dowej nie
potrafi³ wyja�niæ tych ró¿nic. Milcza³. Nic nie powiedzia³. Uzna³, ¿e
milczenie bêdzie chyba najw³a�ciwsze. I tego nie mo¿na wyja�niæ ina-
czej, jak tylko, ¿e po prostu zmy�la. Bo chyba najbardziej wiarygodny
dowód to jest jego pisemne o�wiadczenie [...].

Podobnie ze �wiadkiem Banaszewskim, który twierdzi, ¿e widzia³,
jak Ka³udziñski rzuca³ sto³kiem. Jego o�wiadczenia pisemnego nie ma.
Nie wiem, dlaczego, bo prawdopodobnie oni wszyscy pisali te o�wiad-
czenia, ale dziwnym trafem tego jego o�wiadczenia nie ma. Widocznie
kto� je tam sobie zatrzyma³. I wobec prokuratora �wiadek Banaszewski
zezna³, ¿e widzia³ mê¿czyznê wysokiego, z brod¹, o ciemnych w³osach,
który rzuca³ taboretem z dachu. I pan prokurator pokaza³ zestaw zdjêæ,
który mia³ w aktach sprawy, i on na zdjêciu nr 18 rozpozna³ tego osobni-
ka. A na tym zdjêciu postaæ Ka³udziñskiego jest wielko�ci dwóch g³ó-
wek od zapa³ek – malutka postaæ na skraju dachu. Natomiast ten, które-
go on rozpozna³ jako Ka³udziñskiego, to by³ w³a�nie Pagacz. A Ka³u-
dziñski, który by³ na zdjêciu obok, jak ju¿ by³ �ci¹gniêty z dachu i pro-
wadzony przez trzech funkcjonariuszy z pa³kami [...] nie zosta³ rozpo-
znany. Bardzo to zagadkowe. No, potem w trakcie postêpowania to �wia-
dek ju¿ oczywi�cie nie mia³ w¹tpliwo�ci. Potem konfrontowa³ sobie z
zeszytem, jak to wyje¿d¿ali do szpitala, wiedzia³, ¿e ten mê¿czyzna pierw-
szy wyje¿d¿a³. Potem ju¿ rozpozna³ bez trudno�ci. Za pierwszym razem
u prokuratora – nie.

Je�li idzie o wyja�nienie oskar¿onego, to nie ma w¹tpliwo�ci co do
wagi tego materia³u dowodowego. Pozostaje �wiadek Go³uch [...], któ-
ry w³a�nie w sprawie Ka³udziñskiego powiedzia³ chyba najwiêcej. By³
ca³y czas, by³ jak go �ci¹gano z dachu, a wiêc bezpo�rednio po �rzucie�.
Nie widzia³, ¿eby on rzuca³ z dachu. Widzia³ jego katowanie. To wszyst-
ko. To s¹ dowody przeciwko Ka³udziñskiemu. Dowody w tej sprawie,
nie licz¹c jego iluzorycznego udzia³u w akcji protestacyjnej. Taki by³
jego udzia³ w akcji protestacyjnej. Ale zgo³a inny by³ jego udzia³ w dal-
szej czê�ci zdarzenia. On swoj¹ dolê otrzyma³, do dzi� ponosi jej skutki, do
dzi� cierpi, do dzi� nie widzi na jedno oko, ma uporczywe bóle g³owy.

Proszê S¹du, koñczê ju¿, bo zapewne za du¿o czasu zabra³em S¹do-
wi. Zwracaj¹c siê do S¹du nie proszê o ¿adn¹ lito�æ, wyrozumia³o�æ.
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Nie bêdê odwo³ywa³ siê do uczuæ Waszych, Panowie Sêdziowie. Nie
miejsce na to. Ja domagam siê tylko tego, co jest Waszym obowi¹zkiem,
domagam siê wszechstronnego i obiektywnego rozwa¿enia materia³u i
wydania na tej podstawie stosownego, sprawiedliwego wyroku. Doma-
gam siê dokonania procesu wnioskowania, wyprowadzenia wniosków i
zgodnie z tym, czego przez lata studiów i praktyki uczy³ siê Przewodni-
cz¹cy. Odwo³ywania siê do lito�ci s¹ niepotrzebne w tej sprawie. Tu siê
oskar¿eni sami broni¹. Oskar¿ony Ka³udziñski ma po przeanalizowaniu
dowodów w tej sprawie tak¹ pozycjê, ¿e tu nie trzeba tych odwo³añ.
Moim zdaniem prawid³owa analiza materia³u dowodowego, zgodnie z
zasadami logiki i prawid³owego my�lenia, mo¿e prowadziæ tylko do jed-
nego. Do uniewinnienia jego i wszystkich oskar¿onych w tej sprawie. I
dlatego wnoszê, aby S¹d wype³ni³ swój obowi¹zek zgodnie z przepisa-
mi kodeksu, które normuj¹, w jaki sposób ta analiza ma byæ dokonana.
Zgodnie z zasadami swojej wiedzy, nie bior¹c pod uwagê niczego, co
jest poza materia³em dowodowym, bez zwracania uwagi na atmosferê
sali czy na cokolwiek innego.

Proszê o uniewinnienie oskar¿onego Ka³udziñskiego.

  Biblioteka Komitetu Helsiñskiego w Polsce
  Oficyna Wydawnicza �Pokolenie�
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Wyj�cie Zygmunta Go³awskiego z elbl¹skiego aresztu � powitanie przez rodziców,
23 maja 1983 r. (widoczny Andrzej Bober)

Wyj�cie Zygmunta
Go³awskiego z elbl¹-
skiego aresztu � powi-
tanie przez Tadeusza
Miku³ana i Danutê
Bryck¹
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Wyj�cie z elbl¹skiego aresztu Andrzeja Bobera � 23 maja 1982 r. Przywitanie przez
matkê Halinê Bober oraz przyjació³: Wies³awa Bryckiego z ¿on¹ Danut¹, Piotra B¹-
czyka, Annê ¯urawek i Gra¿ynê Langowsk¹

Wyj�cie z elbl¹skiego
aresztu Andrzeja Bo-
bera � powitanie przez
¿onê Bo¿enê Bober
i matkê Halinê Bober

258



Wyj�cie z elbl¹skiego aresztu Andrzeja Bobera � 23 maja 1983 r. �  powitanie przez
¿onê Bo¿enê i matkê Halinê oraz przyjació³

Wyj�cie z elbl¹skiego aresztu Andrzeja Bobera � 23 maja 1983 r. Witaj¹: Piotr B¹-
czyk, Wies³aw Brycki z ¿on¹ Danut¹, Micha³ Powro�ny, Gra¿yna Langowska i Anna
¯urawek
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Wyj�cie z elbl¹skiego aresztu W³adys³awa Ka³udziñskiego �  23 maja 1983 r. Witaj¹
Piotr B¹czyk, Wies³aw Brycki, dochodzi ¿ona Teresa Ka³udziñska

Po wyj�ciu z elbl¹skiego aresztu. Od lewej: Miros³aw Duszak, Zygmunt Go³awski,
W³adys³aw Ka³udziñski. 23 maja 1983 r.
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Po wyj�ciu z elbl¹-
skiego aresztu. Od le-
wej: Miros³aw Duszak,
W³adys³aw Ka³udziñ-
ski, Zygmunt Go³aw-
ski i Andrzej Bober �
23 maja 1983 r.

W dniu wyj�cia � 23 maja 1983 r. � pod aresztem w Elbl¹gu. Od lewej: Miros³aw
Duszak, W³adys³aw Ka³udziñski, Zygmunt Go³awski, Andrzej Bober
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Powitanie internowanych, a nastêpnie aresztowanych, po wyj�ciu z aresztu 23 maja
1983 r. przez rodziny i przyjació³, m.in. Jacka Fedorowicza

Po wyj�ciu aresztowanych udali�my siê pod Pomnik Ofiar Grudnia 1970. 23 maja
1983 r. W �rodku El¿bieta Duszak, z lewej: Boles³aw Matuæ i Piotr B¹czyk
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Pod Pomnikiem Ofiar Grudnia 1970 (23 maja 1983 r.). Od lewej: Marek Bober, Bole-
s³aw Matuæ; ty³em: El¿bieta Duszak

Plebania ko�cio³a �w. Miko³aja w Elbl¹gu. Przywitanie przez ks. pra³ata Mieczys³a-
wa Józefczyka. Wchodz¹: W³adys³aw Ka³udziñski ze swoim adwokatem Eligiuszem
W³odarczakiem; widoczni: Andrzej Bober i Zygmunt Go³awski. 23 maja 1983 r.
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Plebania ko�cio³a �w. Miko³aja w Elbl¹gu. Od lewej: Miros³aw Duszak, Andrzej Bo-
ber, Adam Kozaczyñski, W³adys³aw Ka³udziñski, Zygmunt Go³awski z ojcem; stoj¹
od lewej: Marek Bober, Józef Lubieniecki, 23 maja 1983 r.

Plebania ko�cio³a �w. Miko³aja w Elbl¹gu. Spotkanie z Lechem Wa³es¹. 23 maja
1983 r.
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Lech Wa³êsa i ks. Ryszard Sztychmiler na plebanii u ks. Mieczys³awa Józefczyka,
23 maja 1983 r.

Spotkanie by³ych internowanych w domu T. i W. Ka³udziñskich. Z ty³u od lewej:
W³adys³aw Ka³udziñski, Tadeusz Miku³arz, Wojciech Kozio³, Józef Nowak; u do³u
od lewej: Ryszard Ku³akowski, Kazimierz Rochowicz, Stefan �nie¿ko
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CZÊ�Æ V
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Kozaczyñski Adam
Tomaszów Lubelski, 3 marca 2005 r.

WSPOMNIENIA

Zdarzy³o mi siê niegdy� ujrzeæ w lesie rano
Dwie drogi, pojecha³em t¹ mniej uczêszczan¹ –
Reszta wziê³a siê z tego, ¿e to j¹ wybra³em.

Przynale¿no�æ do �Solidarno�ci� to mój wybór. Internowanie, odosob-
nienie – to decyzja w³adz komunistycznych PRL-u. Dla mnie i dla wielu
internowanych przygotowanych na tak¹ ewentualno�æ wa¿ne by³o, jak
przetrwaæ ten okres, aby skutki tych decyzji by³y najmniej szkodliwe.
Dlatego wa¿na by³a postawa ka¿dego z nas. Z ka¿dego zdarzenia, incy-
dentu wyci¹gali�my wnioski, zmieniali�my taktykê postêpowania, sta-
wiali�my wymagania sobie, jak równie¿ funkcjonariuszom SB, s³u¿bie
wiêziennej. Ja od pierwszych dni internowania czu³em siê cz³owiekiem
wolnym!

W Tomaszowie Lubelskim pe³ni³em funkcjê przewodnicz¹cego KZ
NSZZ �Solidarno�æ� w Rejonie Dróg Publicznych oraz przewodnicz¹-
cego Zarz¹du Oddzia³u Regionu �rodkowo-Wschodniego. Z 12 na 13
grudnia 1981 roku przebywa³em na dy¿urze z Markiem Rybickim w
Oddziale, gdzie zasta³ nas stan wojenny. Po zabezpieczeniu dokumenta-
cji oddzia³owej �Solidarno�ci� poszed³em do ko�cio³a p.w. Naj�wiêt-
szego Serca Pana Jezusa i na plebaniê do naszego kapelana �Solidarno-
�ci� ks. Stanis³awa Góry. Przez dwa dni przebywa³em na plebanii oraz
w Poradni Wychowawczo-Zawodowej za wiedz¹ i przyzwoleniem dyr.
Ornarowicza.

Internowany zosta³em 15 grudnia 1981 roku i dowieziony do Zamo-
�cia, a nastêpnie do Zak³adu Karnego w Krasnymstawie. W zasadzie w
Krasnymstawie nic szczególnego siê nie dzia³o – poza naszymi osobi-
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stymi prze¿yciami. W pierwszych dniach internowania podczas wizyty
fryzjera jeden z kolegów ogoli³ g³owê �na zero�, w �lad za nim pozosta-
li, co potraktowano jako zbiorowy protest. Od tego czasu zdecydowana
wiêkszo�æ internowanych to brodacze z ogolonymi g³owami.

Odmówili�my przestrzegania regulaminu internowanych, m.in. sk³a-
dania meldunków, wynoszenia na korytarz tzw. �kostek� – ubrañ z³o¿o-
nych w kostki i butów. By³y wezwania na rozmowy z SB-kami, propo-
zycje podpisania deklaracji lojalno�ci i wspó³pracy. Pewna grupa inter-
nowanych je podpisa³a. Niektórzy z nich zostali zwolnieni i na �wiêta
Bo¿ego Narodzenia mogli spotkaæ siê z najbli¿szymi, inni wypuszczani
byli stopniowo.

W Krasnymstawie przebywali�my do 9 stycznia 1982 roku, kiedy to
noc¹ grupê zamojsk¹ przetransportowano do Zak³adu Karnego we W³o-
dawie. Wyje¿d¿aj¹c ustalili�my, ¿e tak¹ postawê i opór jak dotychczas
prezentowaæ bêdziemy we W³odawie. Po przyje�dzie do W³odawy i
wej�ciu na korytarz rzuci³y siê nam w oczy wystawione �kostki� kole-
gów internowanych z Regionu �rodkowo-Wschodniego grupa lubelska
i Regionu Mazowsze grupa siedlecka.

Po wej�ciu do cel polecono nam wynie�æ ubrania – �kostki� – na
korytarz. Zosta³em umieszczony w celi nr 84(?), by³a to przedostatnia
cela. S³ychaæ by³o przekleñstwa i krzyki klawiszy, otwieranie kolejnych
cel, a¿ przyszed³ czas na nasz¹. Otwarto drzwi i ukaza³a siê nam �atan-
da� z psem. Wszed³ klawisz nakazuj¹c wyniesienie ubrañ pod gro�b¹
u¿ycia si³y. Koledzy swoje ubrania wynie�li – ja odmówi³em. Le¿a³em
na piêtrowym ³ó¿ku – �ci¹gnêli mnie z ³ó¿ka na pod³ogê, gdy odmówi-
³em wyj�cia z³apali mnie za rêce i le¿¹cego na wznak wyci¹gnêli na
korytarz. Nastêpnie, gdy dwaj ci¹gnêli mnie przez korytarz, inni ich ubez-
pieczali, a jeden z nich id¹c kopa³ mnie na przemian to w praw¹ to w
lew¹ stopê. Tak po schodach w swetrze, krótkich spodenkach i skarpet-
kach zaci¹gnêli mnie do �termosu� (d�wiêkoszczelna cela w celi) i po-
³o¿yli na ³o¿u. Tak przele¿a³em do rana. Rano otworzono drzwi. Odmó-
wi³em wyj�cia i za¿¹da³em widzenia z naczelnikiem wiêzienia. Dopiero
po uzyskaniu gwarancji (obecno�æ kolegów internowanych) i rozmowie
z naczelnikiem Poniatowskim otrzymali�my dodatkowe koce do okry-
cia, a stare na uszczelnienie okien – temperatura w celi wynosi³a od 8 do
12 stopni C. Z naczelnikiem Poniatowskim przypomina mi siê fakt, ¿e
podczas Mszy �wiêtej nie zareagowa³ na nasz¹ uwagê zdjêcia czapki. W
oknach naszych cel nakleili�my krzy¿e, naczelnik Poniatowski nakaza³
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je zdj¹æ. Gdy internowani odmówili, on sam, próbuj¹c je zerwaæ, spad³
z taboretu i z³ama³ rêkê. Podczas nastêpnej Mszy �wiêtej by³ ju¿ bez
czapki, z rêk¹ w gipsie.

We W³odawie zdarzy³ mi siê jeszcze jeden incydent. Gdy schodzili-
�my ze spacerniaka zdarza³o siê, ¿e obok nas przeje¿d¿a³ oplandekowa-
ny Star-240 kierowany przez klawisza. Pewnego dnia b³yskawicznie pod-
j¹³em decyzjê wskakuj¹c na pakê, po³o¿y³em siê przy tylnej klapie tak,
aby na pierwszej bramie klawisz stoj¹cy na �kogutku� mnie nie dostrzeg³.
Tak te¿ siê sta³o. Przy drugiej bramie podczas kontroli klawisz chwyta-
j¹c za klapê wspi¹³ siê i patrz¹c na ca³¹ skrzyniê ³adunkow¹ skierowa³
wzrok na mnie i ku mojemu zdziwieniu zeskoczy³. Star ruszy³, ale za
moment us³ysza³em bieg, krzyk i uderzanie metalowym prêtem o skrzy-
niê. Samochód zatrzyma³ siê za bram¹, a klawisz do mnie: �Zeskakuj!
Co ty tu robisz?� A ja odpowiadam: �Sprawdzam wasz¹ czujno�æ�. Prak-
tycznie ¿adnych konsekwencji z tego tytu³u nie ponios³em.

Przez ca³y czas internowania od Krasnegostawu po W³odawê pisa-
³em pamiêtnik – dzieñ po dniu opisuj¹c nasze ¿ycie obozowe. Niestety,
podczas dok³adnego �kipiszu� (przeszukania) przy likwidacji obozu we
W³odawie zabrano mi go.

Po przewiezieniu do Kwidzyna podzielono nas na trzy grupy: Lublin,
Za³ê¿e-Uherce i Kwidzyn, w której ja siê znalaz³em. Zosta³em przydzielo-
ny do celi, w której przebywali ju¿ internowani z Suwa³k i Bia³egostoku.

By³ to o�rodek pracy dla wiê�niów pracuj¹cych w Celulozie. Roz-
dzielono go siatk¹ od osadzonych tam wiê�niów pracuj¹cych na wolno-
�ci. My mieli�my dostêp do spacerniaka, boisk do pi³ki siatkowej. Po-
cz¹tkowo cele by³y pozamykane. Podczas jednego z pierwszych wyj�æ
�na spacer� czê�æ z nas spacerowa³a, a czê�æ próbowa³a graæ w siatków-
kê. Boisko znajdowa³o siê do�æ blisko ogrodzenia, jedno ogrodzenie z
drutów kolczastych, a drugie z p³yt betonowych. Zanosi³o siê na deszcz,
zerwa³ siê wiatr i pi³ka zaserwowana spad³a miêdzy jednym a drugim
ogrodzeniem. Poniewa¿ �spacerowy� nic nie chcia³ zrobiæ, aby ktokol-
wiek tê pi³kê nam poda³, podj¹³em decyzjê, ¿e sam to zrobiê. Wskoczy-
³em na druty i bêd¹c na górze us³ysza³em dwa strza³y. Zeskoczy³em na
ziemiê i zobaczy³em, ¿e wszyscy przykucnêli. Z budynku administracji
wybiegli klawisze nakazuj¹c przerwanie spaceru i powrót do celi. Ja
odmówi³em, spacerowa³em dalej nie reaguj¹c na gro�by u¿ycia si³y
uwa¿aj¹c, ¿e czas przeznaczony na spacer jeszcze nie min¹³. Kiedy kla-
wisze przygotowywali siê do usuniêcia mnie z placu si³¹, z pawilonu, w
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którym mieszkali�my, wyszli Piotr Kurzêpa i, o ile sobie przypominam,
Ryszard Wichorowski, którzy w trosce o moje zdrowie usi³owali mnie
przekonaæ do zej�cia. Z oporami wróci³em do celi.

W Kwidzynie ustalili�my, ¿e podczas tzw. �kipiszy� – przeszukañ nie
bêdziemy wychodziæ z cel. Okaza³o siê jednak, ¿e wcze�niej tylko jedna
cela odmówi³a wyj�cia. Pozosta³e po gro�bach u¿ycia si³y wychodzi³y.
Kiedy przysz³a kolej na nasz¹ celê – �suwalsk¹�, wszyscy odmówili-
�my, k³ad¹c siê na ³ó¿ka. Wynosili nas pojedynczo przez ³¹cznik do dru-
giego pawilonu do �wietlicy. Oczywi�cie nie by³em bierny w tych czyn-
no�ciach, niesiony przez klawiszy kopa³em nogami doprowadzaj¹c do
ich upadków. Kiedy puszczali moje nogi i ci¹gnêli za rêce, to obejmuj¹c
nogami jednego z nich doprowadza³em do jego zatrzymania siê i upad-
ku pozosta³ych.

Po dokonanym �kipiszu� otworzono �wietlicê i nakazano powrót do
celi. Ja pozosta³em. Odpowiedzia³em, ¿e wrócê w taki sam sposób, w
jaki zosta³em tu przyniesiony. Reakcja klawiszy by³a nag³a i brutalna,
zosta³em skopany i spa³owany. W wyniku tego bicia bia³y podkoszulek
zosta³ zbroczony krwi¹, dlatego te¿ klawisze zamknêli mnie w osobnej
celi. Koledzy s³ysz¹c odg³osy bicia i mój krzyk zaczêli mnie szukaæ.
Le¿a³em poobijany w tej celi na pod³odze. Kto� zajrza³ do celi przez
�judasza� i widz¹c mnie w takim stanie krzykn¹³, ¿e tu jestem. Reakcja
kolegów by³a fantastyczna. Nie wiem jak, nie wiem czym, ale w ci¹gu
kilku minut drzwi zosta³y wywa¿one. Nie udzielono mi pomocy lekar-
skiej, w zwi¹zku z tym odmówi³em sk³adania zeznañ przed prokurato-
rem. Dopiero na trzeci dzieñ po zdarzeniu zawieziono mnie do o�rodka
zdrowia, gdzie udzielono mi pierwszej pomocy. Zosta³o wszczête �ledz-
two, a prokuratura skierowa³a akt oskar¿enia do S¹du w Kwidzynie.
Postawiono mi zarzut u¿ycia si³y wobec klawiszy na s³u¿bie. Pragnê w
tym miejscu wykazaæ piêkn¹ postawê sêdziów S¹du w Kwidzynie, któ-
rzy w tylko im wiadomy sposób sprawy tej nie wprowadzili na wokan-
dê. Po tych wydarzeniach przeniesiono mnie do celi �zamojskiej�, jak
mówiono, najgrzeczniejszej.

Rotacja w obozie by³a do�æ du¿a; niektórym internowanym udziela-
no przepustek, niektórych zwalniano, dowo¿ono nowych. W tym czasie
wywalczyli�my otwarte drzwi do cel, na korytarz, na ³¹cznik, na plac
spacerowy. Ale da³o siê te¿ zauwa¿yæ, ¿e klawisze szukaj¹ pretekstu do
�pokazania nam, gdzie nasze miejsce�. Przy takich swobodach, jakie
wywalczyli�my, ponownie zaczêto dokonywaæ przeszukañ w celach.
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Robiono to w sposób ordynarnie prowokacyjny, wyrzucaj¹c na pod³o-
gê, na po�ciel ¿ywno�æ, �rodki czysto�ci, kosmetyki. Podczas kolejnego
przeszukania nasza cela – ta �najgrzeczniejsza� odmówi³a wyj�cia na
korytarz. Twierdzili�my, ¿e nie jeste�my skazanymi, aresztowanymi a
K.p.k. mówi, ¿e przeszukania dokonuje siê w obecno�ci osoby przeszu-
kiwanej. Pocz¹tkowo koledzy namawiali mnie, abym ja ich reprezento-
wa³ w celi podczas przeszukania – odmówi³em. Gdy wesz³a atanda, po-
stawa m.in. Mariana Jagusiewicza, Romana Górskiego, Andrzeja G¹-
sienicy, Tadeusza Daniszewskiego, Ryszarda Góry, Zygmunta Kozic-
kiego by³a piêkna. Patrzy³em zdumiony i podziwia³em ich, jak nie po-
zwolili mnie zabraæ i wszyscy pozostali�my w celi. Kiedy ukarano na-
sz¹ celê zamkniêciem jej, patrzy³em, jak oni to prze¿ywali bêd¹c z sie-
bie dumni, jak uro�li, jak delektowali siê swoj¹ wolno�ci¹.

Takich postaw w�ród internowanych by³o wiele. Mimo ¿e do�æ d³ugo
przebywali�my w zamkniêciu, tym bardziej byli�my wolni. Mo¿e w³a-
�nie dlatego, ¿e nie dali�my siê upodliæ, z³amaæ, podjêto decyzjê – pro-
wokacjê, która doprowadzi³a do tragicznych wydarzeñ w dniu 14 sierp-
nia: do pacyfikacji obozu internowanych.

14 sierpnia 1982 roku

Rano s³ysz¹c ha³as jak wielu innych wyszed³em na zewn¹trz pawilo-
nu. Przed pierwsz¹ bram¹ i ogrodzeniem z siatki zgromadzili siê inter-
nowani domagaj¹c siê widzeñ z rodzinami. Dowiedzia³em siê, ¿e do-
tychczasowe ustalenia – widzenia na wolnym powietrzu – zosta³y od-
wo³ane. Na widzenia do �wietlicy wpuszczono tylko kilka osób. Prze-
rwano je jednak, gdy internowani zgromadzeni przed bram¹ na znak
protestu zaczêli �piewaæ pie�ni internowanych, w przerwach urz¹dzaj¹c
koci¹ muzykê uderzaj¹c ³y¿kami w miski itp. W tym czasie u naczelnika
przebywa³a trzyosobowa delegacja internowanych. Po jej powrocie do-
wiedzieli�my siê, ¿e poprzednie ustalenia s¹ nieaktualne, odwo³any zo-
sta³ naczelnik Stefan Miko³ajczak, a nowym zosta³ Pob³ocki.

Jednocze�nie zauwa¿yli�my, ¿e z budynku administracyjnego zaczêli
wychodziæ klawisze w kaskach, uzbrojeni w tarcze, pa³ki. Utworzyli
szpaler, uruchomiono motopompê i zaczêto rozwijaæ liniê wodn¹. Do
internowanych podchodzili klawisze po cywilnemu prowokuj¹c do re-
akcji – otwierano i zamykano bramê g³ówn¹. Nagle okaza³o siê, gdy
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internowani oparli siê o siatkê, ¿e w dwóch miejscach by³a przeciêta i
czê�æ internowanych przesz³a na drug¹ stronê – do strefy zakazanej. W
dalszym ci¹gu �piewano pie�ni, wznoszono okrzyki, miêdzy innymi �ge-
stapo�, gdy klawisze uderzali pa³kami po rêkach zagl¹daj¹ce przez szcze-
linê pod bram¹ matki, ¿ony i dzieci internowanych.

Przeszed³em równie¿ na drug¹ stronê – wiedzia³em, ¿e mo¿e doj�æ do
tragedii, kiedy padnie rozkaz u¿ycia si³y. Taki rozkaz pad³, uruchomio-
no motopompê – strumieñ wody zosta³ skierowany na nas i szpaler kla-
wiszy ruszy³. Odskoczy³em w bok, aby odwróciæ uwagê, i wtedy skiero-
wany na mnie strumieñ wody rzuci³ mnie na siatkê. Nie mog³em siê
wydostaæ ani wstaæ, nic nie widzia³em. Poczu³em, ¿e kto� mnie wyci¹ga
z tej siatki. Zauwa¿y³em, ¿e koledzy barykaduj¹ otwory w ogrodzeniu
sto³ami przyniesionymi wcze�niej na widzenia. Klawisze otworzyli bra-
mê i u¿ywaj¹c armatek wodnych, tarcz, pa³ek zaczêli spychaæ nas w
stronê pawilonów. Kilku z nas zaczê³o nawo³ywaæ pozosta³ych do spo-
koju i powolnego wycofywania siê do cel. Wiedzieli�my, ¿e nie mo¿e-
my daæ siê sprowokowaæ, nie mo¿emy daæ powodów do ataku. Mieli-
�my przed sob¹ twarze kolegów, a za swoimi plecami klawiszy, którzy
czekaj¹ na pretekst i has³o do ataku. K¹tem oka na dachu budynku ko-
t³owni zauwa¿y³em W³adka Ka³udziñskiego, który z góry obserwowa³,
co siê dzieje za bram¹.

Wycofywali�my siê spokojnie i powoli, gdy nagle us³yszeli�my
okrzyk: �Do ataku!�. Obejrza³em siê i zobaczy³em biegn¹cych w nasz¹
stronê klawiszy z pa³ami i tarczami. Dobieg³ do mnie Kegel i zacz¹³
pa³owaæ po plecach. Wiedzia³em, ¿e nie mogê zareagowaæ, wiedzia³em,
¿e koledzy musz¹ mieæ czas na wej�cie do pawilonów. Widzia³em k¹-
tem oka, jak �ci¹gaj¹ W³adka Ka³udziñskiego z dachu, jak go zaczynaj¹
pa³owaæ. Na placu przed pawilonem zauwa¿y³em, jak w towarzystwie
klawiszy pacyfikacji przygl¹da siê milicjant (chyba kapitan MO w bia-
³ej czapce). Podszed³ do niego Krzysztof Zadr¹g, co� t³umaczy, a on
uderza go pa³k¹ w g³owê. Dziwne – tyle widzê bity prze Kegela, nie
czuj¹c bólu. Dochodz¹c do pawilonów us³ysza³em jego okrzyk: �Dawaj
siedemdziesi¹tkê!�. Nie zrozumia³em, co to znaczy, gdy poczu³em prze-
szywaj¹cy ból raz, drugi, trzeci – nie wiedzia³em, co siê dzieje.

Gdy otworzy³em oczy zobaczy³em, ¿e jestem w celi i s³yszê, jak kole-
dzy nawo³uj¹ Krzysia Zadr¹ga, aby mi udzieli³ pomocy. Zobaczy³em, ¿e
Krzysio ma nabrzmia³¹ skroñ od uderzenia pa³k¹. Wyszed³em na kory-
tarz i przekonujê kolegów, aby nie barykadowali siê na �wietlicy, tylko
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szli do cel. Klawisze zamykaj¹ cele. S³yszymy otwieranie cel, wywo³y-
wanie ludzi na korytarz, bicie pa³kami, krzyki internowanych, szczeka-
nie psów – ��cie¿ka zdrowia�.

Przemokniêty przebieram siê, czujê ¿e bêdê wywo³any. Kiedy s³yszê
klucz w drzwiach instynktownie z trudem wciskam siê i chowam w szafce
ubraniowej. Przez niedomkniête drzwi widzê �lady swoich mokrych stóp.
Wpadaj¹ – krzycz¹: �Gdzie jest Kozaczyñski?�. Zagl¹daj¹ pod ³ó¿ka, s¹
w takim stanie, ¿e nie widz¹ �ladów do szafy. Ci¹gle s³ychaæ krzyki
bitych, okrzyki klawiszy, m. in.: �Ca³uj buty oficera!�, przekleñstwa.
Wychodzê z szafy. Wiem, ¿e po mnie wróc¹! Wiem, ¿e mnie te¿ to cze-
ka. Widzê wzrok kolegów, oni te¿ ju¿ oberwali. Zygmunt Kozicki daje
mi swoj¹ kurtkê ocieplon¹, trochê ciasn¹, ale nak³adam. D³u¿sza chwila
ciszy, potem s³ychaæ g³osy kolegów, ¿e W³adka Ka³udziñskiego nieprzy-
tomnego pogotowie odwioz³o do szpitala, ¿e komendant Stra¿y Po¿ar-
nej Go³uch odmówi³ udzia³u w pacyfikacji, ¿e s¹ pobici i nieprzytomni.
Otwieraj¹ siê drzwi, ka¿¹ mi wyj�æ. Wychodzê, widzê kpt. MO w bia³ej
czapce, �wychowawcê� Edmunda M³otkowskiego oraz Kegela z nie zna-
nym mi klawiszem. Mierzymy siê wzrokiem. Mówiê sobie – nie dam
wam satysfakcji, nie bêdê krzycza³. Dopadaj¹ mnie – przytulam siê twa-
rz¹ do �ciany, zas³aniam rêkami g³owê i czujê spadaj¹ce ciosy na plecy.
Na korytarzu rozlana woda, kto� podcina mi nogi i upadam. Czo³gam
siê pod �cianê licz¹c, ¿e niektóre uderzenia zamortyzuje �ciana. Bij¹ na
przemian Kegel po udzie i biodrze, drugi po plecach. Czujê straszny ból
w udzie i s³yszê swój krzyk – to by³ ryk! Przestaj¹ biæ. Widzê, jak od-
dzia³owy Brzezicki trzymaj¹c wpó³ Kegela odci¹ga go ode mnie. My�lê
o jednym – muszê przewróciæ siê na drugi bok i z trudem to czyniê.
Kegel wyrywa siê Brzezickiemu, dopada do mnie i powtarza siê to samo.
Ka¿¹ mi wstaæ. Próbujê, ale nie mogê. Kegel ³apie mnie za brodê, pod-
nosi, a w rêce zostaje mu czê�æ mojej brody. Wprowadzaj¹ mnie do celi
i daj¹ 15 minut na ogolenie siê. Koledzy patrz¹ na mnie bez ruchu. Pro-
szê, aby mnie ogolili. Nie reaguj¹. Proszê o no¿yczki, daj¹ mi no¿yczki
i maszynkê. Próbujê trochê no¿yczkami, trochê maszynk¹. Rêce mi siê
trzês¹, lew¹ rêk¹ przytrzymujê rêkê praw¹ i próbujê siê ogoliæ. Przycho-
dz¹, sprawdzaj¹. Ka¿¹ mi wyj�æ do sprz¹tania na zewn¹trz. Odmawiam.
Nie chcê daæ siê upokorzyæ. Widzê, jak koledzy najbardziej pobici sprz¹-
taj¹ plac. Koledzy z celi prosz¹ Brzezickiego i deklaruj¹ siê, ¿e dwóch z
nich bêdzie sprz¹taæ za mnie. Przez ca³¹ noc w tych celach, gdzie wzy-
wano lekarza, niejednokrotnie bito ponownie. Nastêpnego dnia najbar-
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dziej pobitym umo¿liwiono dostêp do lekarza. Podchodzê, a w kolejce
oczekuj¹cych do lekarza dowiadujê siê, ¿e w celi le¿y trac¹cy przytom-
no�æ Andrzej Go³awski. Lekarz odmawia pój�cia do celi. Podchodzê do
gabinetu omijaj¹c kolejkê pobitych kolegów i nie pozwalam wej�æ na-
stêpnemu. Lekarz, zastêpca dyr. ZOZ-u Oramus wzywa nastêpnego.
Wchodzê i ¿¹dam udzielenia pomocy Andrzejowi Go³awskiemu. Za-
czyna na mnie krzyczeæ. Pytam, czy sk³ada³ przysiêgê Hipokratesa. Jest
w�ciek³y. Wzywa nastêpnego. Odwracam siê i mówiê: �Niech który spró-
buje wej�æ�! Nikt nie wchodzi. Lekarz wydaje polecenie sanitariuszom
– wiê�niom przyniesienia na noszach Andrzeja. Po zbadaniu go wzywa
karetkê i Andrzej zostaje odwieziony do szpitala.

W nastêpnych dniach przyje¿d¿a delegacja Miêdzynarodowego Czer-
wonego Krzy¿a. Po ich badaniu kilku kolegów zostaje odwiezionych do
szpitala. Ja le¿ê, nie mogê siê ruszyæ. Koledzy przyprowadzaj¹ do mnie
do celi delegacjê MCK. Jest w�ród nich starsza pani z PCK. Na mój
widok p³acze. Te¿ zostajê odwieziony do szpitala. MCK odje¿d¿a – nas
przywo¿¹ z powrotem.

Sk³adamy skargê do Prokuratury Garnizonowej w Elbl¹gu. Po z³o¿e-
niu skargi 6 wrze�nia ka¿¹ mi siê pakowaæ. Otrzymujê pismo, ¿e mam
siê zg³osiæ w Komendzie Wojewódzkiej MO w Zamo�ciu. Jednak wio-
z¹ mnie do Prokuratury w Kwidzynie. Odmawiam sk³adania zeznañ.
Prokurator wrêcza mi postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Za-
stajê tam Zygmunta Go³awskiego, jego brata Andrzeja, Mirka Duszaka,
Andrzeja Bobera, W³adys³awa Ka³udziñskiego – wioz¹ nas do Aresztu
�ledczego w Elbl¹gu. Zostajemy aresztowani i oskar¿eni o pobicie funk-
cjonariuszy. W areszcie w Elbl¹gu rozpoznajemy kilku klawiszy, którzy
pacyfikowali Kwidzyn, w tym Suksztê.

W trakcie procesu 1 kwietnia 1983 roku uchylili mi areszt, odpowia-
da³em z wolnej stopy. Nie przyszed³em na og³oszenie wyroku. Adam
Golik z kolegami z Elbl¹ga przygotowali mi ukrycie – wywiezienie z
Elbl¹ga. Okaza³o siê, ¿e po og³oszeniu wyroku, którym skazani zostali-
�my na pozbawienie wolno�ci od roku do dwóch lat, na wniosek mece-
nasa Kiliana s¹d uchyli³ kolegom areszt. Adam Golik zawióz³ mnie do
ko�cio³a p.w. �w. Miko³aja. Byli tam ju¿ moi koledzy, którzy opu�cili
areszt. Wziêli�my udzia³ we Mszy �wiêtej. Po Mszy spotkali�my siê na
plebanii z ks. pra³atem Józefczykiem, Lechem Wa³ês¹, naszymi obroñ-
cami. Za¿¹dali�my uzasadnienia wyroku, z³o¿yli�my rewizjê do S¹du
Najwy¿szego.
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XV rocznica wydarzeñ kwidzyñskich

�Solidarno�æ� kwidzyñska zorganizowa³a uroczysto�ci zwi¹zane z
wmurowaniem tablicy upamiêtniaj¹cej wydarzenia kwidzyñskie. Przy-
jechali�my z Jurkiem Zacharowem ze Sztandarem Internowanych Za-
mojszczyzny. Bierzemy udzia³ we Mszy �wiêtej. Spotykamy siê, patrzy-
my, rozpoznajemy, przypominamy. Jest W³adek z Teresk¹, jest ks. Le-
szek Kuczyñski, jeden z naszych obroñców, senator Piotr Andrzejew-
ski, pan Go³uch ze stra¿y po¿arnej, nasze pielêgniarki ze szpitala w
Kwidzynie, bracia Go³awscy, Piotr B¹czyk, Jurek Szmit, Adam Golik,
ze s³ynn¹ swoj¹ list¹ internowanych, Mirek Duszak. Brakuje Radka
Sarnickiego. Wielu z nas pe³ni ró¿ne funkcje, czy to w administracji
rz¹dowej, czy samorz¹dowej. Starsi, bardziej do�wiadczeni reprezentu-
j¹ ró¿ne ugrupowania polityczne, ale nie czuje siê w�ród nas ró¿nic po-
gl¹dów, czuje siê jedno�æ, atmosferê wolno�ci i solidarno�ci, jak¹ mie-
li�my bêd¹c za kratami.
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Roman Go³uch
By³y komendant Stra¿y Po¿arnej w Kwidzynie
Gdynia, 5 lutego 2005 r.

NAJWA¯NIEJSZY DZIEÑ W ¯YCIU

Rano 14 sierpnia 1982 roku przeprowadza³em kontrolê stra¿y po¿arnej
w zak³adach celulozowych. W czasie wykonywania tych czynno�ci otrzy-
ma³em drog¹ radiow¹ polecenie natychmiastowego powrotu do komendy.

Okaza³o siê, ¿e jest zg³oszenie z Zak³adu Karnego o próbie podpale-
nia obiektu przez internowanych. Dwoma samochodami udali�my siê
na miejsce. Przed wej�ciem sta³a du¿a grupa ludzi, jak pó�niej siê oka-
za³o rodzin internowanych przyby³ych na widzenie. Samochody zatrzy-
ma³em na drodze dojazdowej, a sam uda³em siê do administracji zak³a-
du w celu wyja�nienia przyczyn wezwania.

Zebrani dosyæ jednoznacznie wyra¿ali swe opinie o naszym przyby-
ciu, trudno by³o wyja�niaæ sprawê, bo w�ród ludzi pewno byli miejsco-
wi SB-cy.

W korytarzu pawilonu administracyjnego zgromadzeni byli klawisze
w oporz¹dzeniu szturmowym, oko³o 30 osób. Poszed³em do gabinetu
naczelnika, w którym zasta³em by³ego naczelnika Miko³ajczyka, przej-
muj¹cego obowi¹zki Pob³ockiego, i komendanta rejonowego MO w Kwi-
dzynie kpt. Podleckiego. Zapyta³em o zasadno�æ wezwania stra¿y po-
¿arnej i o rzeczywiste zagro¿enie podpaleniem. Otrzyma³em informa-
cjê, ¿e byæ mo¿e takie zagro¿enie wyst¹pi, stwierdzi³em, ¿e wobec ta-
kiego stanu rzeczy nasz przyjazd jest bezzasadny i pozostaniemy poza
bram¹ zak³adu. Odnios³em wra¿enie, ¿e akcj¹ kieruje komendant MO,
gdy¿ z nim o sprawie rozmawia³em, a w nastêpnych zdarzeniach to przy-
puszczenie siê potwierdzi³o.

Nastrój w gabinecie naczelnika by³ dosyæ przygnêbiaj¹cy. Miko³aj-
czyk siedz¹c za biurkiem wyra¿a³ apatycznie obawê, ¿e bêdzie niedo-
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brze, bo internowani �piewaj¹ pie�ni religijne. Wyszed³em z gabinetu.
Id¹c korytarzem przyjrza³em siê sytuacji wewn¹trz zak³adu. Zauwa¿y-
³em, ¿e du¿a grupa internowanych stoi przy bramie wewnêtrznego ogro-
dzenia, s³ysza³em na przemian �piew i skandowanie: �wpu�ciæ rodziny�.

Wyszed³em na zewn¹trz. Sytuacja by³a bez zmian, zdarza³y siê incy-
denty, gdy cz³onkowie rodzin czekaj¹cy na widzenie próbowali zagl¹-
daæ przez szparê pod bram¹ na teren obozu, niektórzy wk³adali rêce, co
powodowa³o akcjê klawiszy, by³y jakie� uderzenia, krzyki.

Zebra³em moich ludzi i poinstruowa³em, ¿e wszyscy pozostaj¹ na swo-
ich miejscach w oporz¹dzeniu bojowym, dzia³anie jedynie na mój ustny
rozkaz.

Z obozu dobiega³y krzyki, s³ychaæ by³o uruchamian¹ motopompê ze
stanu wiêziennej stra¿y po¿arnej. Sytuacja zaczyna³a byæ niepokoj¹ca.
Do samochodu, w którym siê znajdowa³em, podszed³ komendant MO i
poleci³ wjechaæ do obozu przez bramê g³ówn¹. Odmówi³em, poniewa¿
nie widzia³em podstaw do interwencji. Dla wyja�nienia sprawy o�wiad-
czy³em, ¿e zapytam komendanta wojewódzkiego stra¿y po¿arnych o
prawo dysponowania jednostek stra¿y przez milicjê. Odchodz¹c komen-
dant MO powiedzia³: �Wy mnie jeszcze popamiêtacie!�.

Drog¹ radiow¹ poda³em informacjê o zdarzeniu z zapytaniem o kom-
petencje milicji w zaistnia³ej sytuacji. Po chwili zauwa¿y³em, ¿e stra-
¿acki pojazd bojowy rusza w kierunku otwartej bramy obozu. Wybie-
g³em z samochodu i zatrzyma³em ich. Zarz¹dzi³em zbiórkê, jeszcze raz
wyda³em polecenie wykonywania tylko moich poleceñ. Okaza³o siê, ¿e
milicjant por. Gar³o podszed³ do pojazdu bojowego i przekaza³, ¿e jest
rozkaz i maj¹ ruszaæ do dzia³añ za bram¹ obozu, gdy¿ jest zagro¿enie
po¿arem.
By³ to humorystyczny moment akcji. Zebrane rodziny internowanych
przyjê³y ten incydent bardzo emocjonalnie, jak w czasie karnawa³u sierp-
niowego za wycieraczk¹ samochodu pojawi³y siê wi¹zanki kwiatów,
cokolwiek zbaranieli milicjanci nie wiedzieli, co robiæ. Ja czu³em, ¿e
sprawy zasz³y trochê za daleko, takie publiczne zlekcewa¿enie milicji
dobrze nie rokowa³o.

Za bram¹ obozu s³ychaæ by³o dobiegaj¹ce odg³osy walki, pracowa³a
motopompa, krzyki, co wskazywa³o, ¿e oddzia³y szturmowe klawiszy
wesz³y do dzia³añ.

Po pewnym czasie chyba szef ochrony obozu �wi¹tkowski przekaza³
informacjê, ¿e internowani s¹ zamkniêci w pawilonach, ale mog¹ byæ
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próby podpaleñ, wiêc dla ochrony samych internowanych mamy wje-
chaæ do �rodka i byæ w gotowo�ci do ewentualnych dzia³añ. Uzna³em,
¿e ma to uzasadnienie, a dodatkowo bêdziemy widzieli, co siê dzieje w
�rodku i jak przebiega akcja pacyfikacji.

Zajêli�my pozycjê przy pawilonie, wewn¹trz którego trwa³a akcja kla-
wiszy. Po prawej stronie zauwa¿y³em, ¿e na dachu nastêpnego pawilo-
nu znajduje siê cz³owiek, trwa dzia³anie klawiszy zmierzaj¹ce do spê-
dzenia go z dachu. Chyba w koñcu zepchniêto go i zaczêto biæ, cz³owiek
by³ bity i polewany wod¹ z rozwiniêtego wê¿a, skoñczy³o siê to inter-
wencj¹ pielêgniarki obozowej i przyjazdem pogotowia.

Poszed³em z koleg¹ do okien pawilonu, w którym trwa³a pacyfikacja.
Zacz¹³em rozmawiaæ z internowanymi, którzy prosili o �rubokrêt, aby
rozkrêciæ okna i usun¹æ umieszczone miêdzy szybami ulotki, pokazy-
wali sine od pobicia cia³a i wyra¿ali obawê, ¿e gdy nie usun¹ tych ulo-
tek, to bêd¹ ponownie bici. Oczywi�cie narzêdzia po¿yczyli�my i wo-
bec takiego rozwoju sytuacji postanowi³em wej�æ do �rodka pawilonu,
aby zobaczyæ, jak rzeczywi�cie wygl¹da pacyfikacja, której odg³osy
dochodzi³y z wnêtrza pawilonu.

Wnêtrze pawilonu, szczególnie korytarz przy wej�ciu, by³o zdemolo-
wane, porozrzucane meble, pozrywane plakaty i inne przedmioty wypo-
sa¿enia, wszystko zalane wod¹. W korytarzu prowadz¹cym do cel znaj-
dowa³a siê grupa klawiszy, którzy otwierali cele i wpadali do wnêtrza.
S³ychaæ by³o odg³osy bicia, krzyki, co pewien czas którego� spo�ród
internowanych wyci¹gano na korytarz i dalej bito, i wyprowadzano z
pawilonu. By³ przypadek wyci¹gania cz³owieka chyba nieprzytomnego.

Klawisze sprawiali wra¿enie ludzi bêd¹cych w szczególnym stanie
psychicznym, po³¹czenie euforii i zdziczenia, jeden podszed³ do nas i
wymachuj¹c pa³k¹ krzycza³: �No i co?!�. Ich zachowanie by³o dziwne i
potencjalnie niebezpieczne, oni pewno byli pod wp³ywem alkoholu, a
dodatkowo do s³u¿by wiêziennej rekrutowano prymitywnych osobni-
ków, wiêc zachêty do bicia nie by³y potrzebne.

Wyszli�my z wnêtrza pawilonu. Sytuacja siê stabilizowa³a, wiêc po-
stanowi³em opu�ciæ teren obozu, chyba rozmawia³em o tym ze �wi¹t-
kowskim. Samochody wróci³y do koszar, z³o¿y³em pe³n¹ informacjê za-
stêpcy komendanta wojewódzkiego stra¿y po¿arnych p³k. Szkolnickie-
mu, który pochwali³ moje dzia³anie.

Po kilku dniach zosta³em odwo³any z funkcji zastêpcy komendanta
rejonowego i postawiony do dyspozycji kadrowej komendanta woje-
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wódzkiego, co praktycznie oznacza³o zawieszenie s³u¿bowe. Podjêto
dzia³ania zmierzaj¹ce do zwolnienia mnie ze s³u¿by w drodze dekretu o
s³u¿bie po¿arniczej m.in. poprzez negatywne oceny okresowe i nêkaj¹-
ce kontrole mojego poprzednio wykonywanego zakresu s³u¿bowego. Za-
cz¹³em chorowaæ bardziej z potrzeby sytuacji, ani¿eli stanu zdrowia. Po
powrocie ze szpitala wrêczono mi postanowienie o zwolnieniu ze s³u¿-
by, które zreszt¹ od d³u¿szego czasu le¿a³o w szufladzie mojego prze³o-
¿onego.

Na stosunek osobisty moich prze³o¿onych nie mogê narzekaæ, zacho-
wywali siê w miarê mo¿liwo�ci przyzwoicie, naciski ze strony w³adz
stanu wojennego zmusza³y ich do dzia³añ, których do�wiadczy³em. Na-
tomiast wielu ludzi wykazywa³o sympatiê i pomoc, trudn¹ w tym czasie
w ma³ych miejscowo�ciach ca³kowicie opanowanych przez ówczesne
w³adze i s³u¿by.
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Rafa³ Sadowski (rocznik 1963)
Toruñ, 27 lutego 2005 r.

RELACJA WSPOMNIENIOWA
z pobytu w okresie pa�dziernik – grudzieñ 1982 r.

w obozie dla internowanych w Kwidzynie

Do obozu dla internowanych w Kwidzynie trafi³em poniek¹d �przy-
padkowo�, bowiem decyzja o internowaniu mnie wskazywa³a na obóz
w Strzebielinku. Poniewa¿ jednak bezpieka postanowi³a mnie odsepa-
rowaæ (w zwi¹zku z tocz¹cym siê �ledztwem w sprawie zdekonspirowa-
nej drukarni) od kolegi internowanego w tym czasie równie¿ do Strze-
bielinka, jednemu z nas musieli zmieniæ miejsce internowania – no i
trafi³o na mnie. Dobrze zapamiêta³em moment przedstawienia mi decy-
zji o internowaniu, gdy¿ mia³ swój rys humorystyczny. Mianowicie, gdy
jeden z esbeków wyszed³ z pomieszczenia (wygl¹daj¹cego na jak¹� salkê
konferencyjn¹), do którego mnie przeprowadzono po kolejnym przes³u-
chaniu, za� drugi pisa³ co� namiêtnie na maszynie, do gabinetu wesz³o dwóch
zomowców, którzy sprawiali wra¿enie nieco spiêtych i onie�mielonych.
Usiedli na ³awce obok mnie i po d³u¿szej chwili jeden z nich, chc¹c najwy-
ra�niej nawi¹zaæ rozmowê, spyta³ mnie, czy �po zakoñczeniu� (zapewne
jakiej� narady czy szkolenia) maj¹ zostawiæ klucz w drzwiach, czy oddaæ
na portierni. �Pouczy³em� wiêc ich, ¿e w ¿adnym razie nie powinni zosta-
wiaæ klucza w drzwiach, bo mog¹ tu kr¹¿yæ ró¿ne �wrogie elementy�, któ-
re tylko czyhaj¹ na tak¹ okazjê. Mój rozmówca przytakn¹³ i zacz¹³ jeszcze
co� mówiæ, ¿e �poprzednim razem��, ale ju¿ nie dowiedzia³em siê, co
by³o poprzednim razem, bowiem w³a�nie wszed³ �mój� esbek, mówi¹c, ¿e
zosta³em internowany z powodu uzasadnionej obawy, ¿e nie bêdê prze-
strzega³ porz¹dku prawnego w stanie wojennym; nie bez satysfakcji do-
strzeg³em konsternacjê na twarzach obydwu zomowców, którzy najwyra�-
niej u�wiadomili sobie, ¿e nie jestem tym, za kogo mnie wziêli.
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Dzia³o siê to w pa�dzierniku 1982 roku w siedzibie bezpieki w Toru-
niu, gdzie przewieziono mnie z Lublina. By³em wówczas studentem
KUL-u i mieszka³em dos³ownie od kilku dni w Lublinie, ale objêty zo-
sta³em prowadzonym w Toruniu �ledztwem dotycz¹cym powielaczy,
które przed moim wyjazdem do Lublina przekaza³em toruñskiej �Soli-
darno�ci�. Poniewa¿ w tym �rodowisku funkcjonowa³ dobrze poinfor-
mowany kapu�, wiêc wraz z kilkoma innymi dzia³aczami z Torunia
wpad³em i zosta³em zatrzymany w moim nowym mieszkaniu w Lubli-
nie.

Po internowaniu nie zosta³em jednak od razu umieszczony w obozie,
ale z uwagi na tocz¹ce siê �ledztwo w sprawie powielaczy umieszczono
mnie �na do³ku� – czyli w milicyjnym areszcie – w W¹brze�nie, aby
mieæ mnie na podorêdziu. Siedzia³em tam przez oko³o 2 tygodnie i by³
to najgorszy okres pozbawienia wolno�ci, jakiego do�wiadczy³em. �Na
do³ku� stosunkowo ³atwo wytrzymaæ 48 godzin, ale d³u¿sze okresy le-
piej jednak spêdzaæ w areszcie �ledczym czy w zak³adzie karnym, gdzie
wiêzieñ ma do dyspozycji ksi¹¿ki, gazety i mo¿e siê czym� zaj¹æ. Nato-
miast w aresztach milicyjnych zatrzymanym zabierano nawet zegarki i
jedynym zajêciem pozostawa³o wygl¹danie przez okno (o ile nie by³o
blind!) lub gapienie siê w �cianê i zastanawianie siê, ile godzin zosta³o
do obiadu, do spaceru albo do koñca dnia (pomijaj¹c takie niedogodno-
�ci, jak zupe³nie twarde prycze przypominaj¹ce katafalki, czy te¿ stoj¹-
ca w celi cuchn¹ca beczka z uryn¹, bo cele nie by³y skanalizowane –
przynajmniej w tych aresztach milicyjnych, w których ja siedzia³em – a
wyprowadzanie zatrzymanych do toalety za ka¿d¹ potrzeb¹ by³oby naj-
widoczniej nadmiern¹ fatyg¹ dla klawiszy – milicjantów). Tak¹ nudê da
siê wytrzymaæ, wiedz¹c, ¿e skoñczy siê to po 48 godzinach, ale gdy siê
siedzi bezterminowo – a internowanym nie okre�lano przecie¿ terminu
wyj�cia na wolno�æ – to zaczyna siê têskniæ do �normalnego� wiêzie-
nia. W pocz¹tkowym okresie tego swoistego �internowania� pewnych
rozrywek dostarcza³a mi od czasu do czasu bezpieka, kilkakrotnie za-
bieraj¹c mnie na przes³uchania – na razie w charakterze ��wiadka�, oraz
w celu pobrania odcisków palców (bezprawnie – o czym wówczas jesz-
cze nie wiedzia³em!). Jedyne urozmaicenie tych dni spêdzonych �na
do³ku�, to coraz nowe indywidua przewijaj¹ce siê przez moj¹ celê –
kryminali�ci, których umieszczano w celi na jedn¹ lub dwie noce przed
doprowadzeniem ich do prokuratora. Dla mnie ciekawe by³y ich relacje
wobec sposobu ¿ycia w tym �rodowisku, a zw³aszcza sposobu trakto-
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wania ich przez ograny �cigania, a tak¿e ich zachowanie w tocz¹cych
siê wobec nich postêpowaniach; wprawdzie te relacje nie zawsze chyba
by³y szczere i wiarygodne, ale to do�wiadczenie przyda³o mi siê pó�niej
w mojej pracy zawodowej (obecnie jestem sêdzi¹ w pionie karnym).

Nudê �do³ka� urozmaica³em sobie tak¿e pisz¹c stamt¹d skargi do
ministra spraw wewnêtrznych albo ministra sprawiedliwo�ci, a na-
wet do samego Jaruzelskiego, domagaj¹c siê przetransportowania
do obozu dla internowanych zgodnie z decyzj¹ pozbawiaj¹c¹ mnie
wolno�ci. Nigdy nie otrzyma³em ¿adnej odpowiedzi na te skargi, ale
byæ mo¿e na ich skutek zosta³em w koñcu przetransportowany do
obozu w Kwidzynie.

Do obozu przetransportowano mnie bezpo�rednio z W¹brze�na wraz
z innym internowanym, lekarzem z Torunia, którego wcze�niej nie zna-
³em, a którego – jak siê wówczas dowiedzia³em – uwiêziono w zwi¹zku
z t¹ sam¹ spraw¹. Obóz dla internowanych w Kwidzynie stanowi³a wy-
odrêbniona czê�æ – trzy baraki – tamtejszego zak³adu karnego. Wej�cie
na teren obozu by³o dla mnie do�æ szokuj¹ce: widz¹c rozwieszone pla-
katy i transparenty z logo �Solidarno�ci� i wolno�ciowymi has³ami nie
mog³em siê nadziwiæ, ¿e administracja wiêzienna to toleruje. Dopiero
pó�niej zrozumia³em, ¿e wobec panuj¹cej w obozie atmosfery wolno�ci
i buntu – a wcale nie apatii i kapitulacji (czego przecie¿ mo¿na by siê
spodziewaæ po ludziach uwiêzionych od wielu miesiêcy), wszelkie pró-
by usuwania tych hase³ i symboli by³y skazane na niepowodzenie i spo-
tka³yby siê ze zdecydowan¹ reakcj¹ internowanych, czego administra-
cja zak³adu karnego zapewne chcia³a unikn¹æ.

Do obozu w Kwidzynie przyby³em w pa�dzierniku, a wiêc w krótki
czas po brutalnej pacyfikacji protestów internowanych w tym obozie.
Zastana tam przeze mnie atmosfera, wyra¿aj¹ca siê m. in. w tym pory-
waj¹cym za serce wystroju baraków, �wiadczy³a, ¿e ta pacyfikacja by-
najmniej nie z³ama³a ducha internowanych, a byæ mo¿e czego� pozy-
tywnego nauczy³a klawiszy i ich prze³o¿onych. Nie wiem, czy t¹ swo-
ist¹ atmosferê politycznej swobody odczuwali tak jak ja mê¿czy�ni in-
ternowani w tym obozie od pocz¹tku, czy chocia¿by od kilku miesiêcy.
W ka¿dym b¹d� razie dla mnie, osoby przyby³ej z szarej, smutnej i w
istocie zalêknionej codzienno�ci stanu wojennego, ten panuj¹cy w obo-
zie duch buntowniczej wolno�ci by³ pierwszym wra¿eniem, jakie od-
czu³em po wej�ciu do obozu i chyba nadal pozostaje najsilniejszym wspo-
mnieniem zwi¹zanym z tym obozem.
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Zosta³em umieszczony wraz z przyby³ym ze mn¹ lekarzem w celi
zajmowanej przez bodaj¿e 6 osób (razem z nami dwoma). Oprócz nas
w tej celi zamieszkiwali dwaj internowani z Torunia, jeden z Olsztyna
i jeden z Lublina. Mog³em siê wiêc poczuæ prawie jak w domu; interno-
wanych z Torunia w ca³ym obozie by³o bowiem sporo (wraz z przewod-
nicz¹cym naszego Regionu) – mimo i¿ �w³a�ciwym� obozem dla Toru-
nia wówczas by³ chyba Strzebielinek, a spotka³em tam tak¿e internowa-
nych kolegów z KUL-u. Jako 19-latek by³em w tym czasie chyba naj-
m³odszym internowanym w Kwidzynie.

Warunki bytowe by³y niez³e, ale bynajmniej nie by³o to zas³ug¹ w³adz
wiêziennych. Regularnie otrzymywali�my – chyba z Miêdzynarodowe-
go Czerwonego Krzy¿a – paczki z ¿ywno�ci¹ i artyku³ami higieniczny-
mi, które pozwala³y nam w ogóle nie korzystaæ z przydzia³ów wiêzien-
nych. Wielu internowanych przekazywa³o czê�æ tych produktów swoim
rodzinom podczas widzeñ. Pamiêtam z³o�liwego klawisza, który prze-
szukuj¹c przed widzeniem paczkê, któr¹ kolega chcia³ przekazaæ ¿onie,
celowo otwiera³ wszystkie opakowania i wrzuca³ je nastêpnie do torby
w taki sposób, by ¿ywno�æ i �rodki czysto�ci siê pomiesza³y. Opowiada-
no mi tak¿e (chocia¿ sam nie by³em tego �wiadkiem), ¿e zdarza³y siê
przypadki kradzie¿y ¿ywno�ci, któr¹ internowani wystawiali w torbach
za okno i przywi¹zywali do krat (w celach nie by³o przecie¿ lodówek).
Poniewa¿ nie jest mo¿liwe, by w nocy po terenie Zak³adu Karnego cho-
dzili swobodnie inni wiê�niowie, nie mog³o byæ w¹tpliwo�ci, ¿e spraw-
cami tych kradzie¿y byli klawisze. Z drugiej strony, zwa¿ywszy na ów-
czesny brak jakichkolwiek towarów w sklepach, trudno siê nawet dzi-
wiæ tym klawiszom – z³odziejaszkom.

Widzenia z rodzinami zapamiêta³em jako osobny, specyficzny roz-
dzia³ naszego ¿ycia obozowego. W czasie tych widzeñ na ogó³ docho-
dzi³o do rozgardiaszu, nad którym klawisze nie potrafili zapanowaæ, gdy¿
internowani nie bardzo przejmowali siê nakazami i poleceniami s³u¿by
wiêziennej. Opowiadano, ¿e podczas jednego z takich widzeñ klawisze,
nie mog¹c perswazj¹ sk³oniæ rodziny internowanego (w do�æ licznej
grupie) do opuszczenia Zak³adu Karnego, po prostu wypchnêli ich na
zewn¹trz, a w tym rejwachu wraz z nimi tak¿e� tego internowanego,
którego nie wpu�cili z powrotem, mimo ¿e pocz¹tkowo dobija³ siê do
bramy. Ów internowany, który wobec takiej nie¿yczliwej postawy kla-
wiszy obrazi³ siê na nich i odjecha³ wraz z rodzin¹, mia³ pó�niej przy-
s³aæ do obozu gryps, w którym opisa³ kolegom okoliczno�ci tej swoistej
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ucieczki. Nigdy nie próbowa³em weryfikowaæ tej historii, wiêc nie wiem,
czy jest ona prawdziwa, czy stanowi tylko obozow¹ legendê, ale maj¹c
na uwadze przebieg tych widzeñ, w których sam uczestniczy³em oraz
okoliczno�æ, ¿e internowani u¿ywali swojej odzie¿y, a nie wiêziennej
(w zwi¹zku z czym nie odró¿niali siê podczas widzeñ od swoich go�ci)
uwa¿am, ¿e jest ona ca³kiem prawdopodobna.

Z podobnych obozowych opowie�ci zapamiêta³em tak¿e humorystycz-
n¹ historiê �z mora³em� o klawiszu, który usun¹³ krzy¿. Opowiadano,
¿e gdy administracja wiêzienna wyrazi³a zgodê na odprawienie pierw-
szej Mszy �wiêtej dla internowanych, w �wietlicy, gdzie Msza mia³a siê
odbyæ, internowani powiesili krucyfiks. Po Mszy administracja poleci³a
ten krucyfiks zdj¹æ ze �ciany, do czego oczywi�cie ¿aden z internowa-
nych siê nie kwapi³. W tej sytuacji krzy¿ zdj¹³ na polecenie swojego
prze³o¿onego klawisz, który wkrótce potem z³ama³ tê rêkê, któr¹ zdej-
mowa³ krucyfiks, co nawet niektórzy z jego kolegów uznali za znak
Bo¿y. Nie s³ysza³em wprawdzie, aby ten, kto poleci³ mu zdj¹æ krzy¿,
tak¿e zosta³ równie przyk³adnie ukarany przez Opatrzno�æ, no ale nie
mo¿na wymagaæ zbyt wielu cudów naraz.

Stosunki miêdzy internowanymi a s³u¿b¹ wiêzienn¹ by³y ch³odne,
ale nie nienawistne. Poza rzadkimi przypadkami ewidentnej z³o�liwo�ci
– wynikaj¹cej zreszt¹ raczej z mentalno�ci poszczególnych stra¿ników,
a nie z pobudek politycznych – nie spotka³em siê z premedytowanym,
planowym szykanowaniem internowanych przez klawiszy. Zachowywali
oni do internowanych wyra�ny dystans – byæ mo¿e z obawy przed reak-
cj¹ swoich prze³o¿onych w razie okazania nam ¿yczliwo�ci – lecz nie
wrogo�æ.

Swoj¹ �ludzk¹ twarz� próbowa³ mi okazaæ tak¿e szef wiêzienia (nie
wiem, czy tytu³owa³ siê on wtedy naczelnikiem, dyrektorem, czy jesz-
cze inaczej). W pierwszym miesi¹cu mojego pobytu w obozie zosta³em
wezwany do administracji w celu odebrania jakiego� pisma procesowe-
go, czy te¿ podpisania jakich� dokumentów – dzisiaj ju¿ tego nie pamiê-
tam. W ka¿dym razie z jakiej� przyczyny trafi³em przed oblicze owego
naczelnika, który dowiedziawszy siê, ¿e studiujê historiê postanowi³ ze
mn¹ po przyjacielsku porozmawiaæ, gdy¿ – jak przyzna³ – interesowa³a
go równie¿ historia, a zw³aszcza historia filozofii. Pamiêtam, ¿e pyta³
mnie �jak¹ szko³ê filozoficzn¹ preferujê?�, na co na odczepnego odpo-
wiedzia³em mu chyba, ¿e �w. Tomasza z Akwinu, a on wówczas mi
wyzna³, ¿e �preferuje� Feuerbacha. To wyznanie w pewnym sensie mnie
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dowarto�ciowa³o, bo nie ka¿demu siê zdarza siedzieæ w wiêzieniu pod
stra¿¹ filozofa. Nasza wymiana pogl¹dów nie bardzo siê jednak klei³a,
bowiem ciekawsz¹ informacjê us³ysza³em wówczas z w³¹czonego w tym
pomieszczeniu radioodbiornika. Mianowicie by³ to dzieñ, w którym
umar³ Bre¿niew, i gdy to us³ysza³em, nie mog³em siê doczekaæ, by t¹
informacjê przekazaæ kolegom. Gdy wróci³em do celi zakomunikowa-
³em im, ¿e �Bre¿niew umar³�; kto� beznamiêtnie zapyta³ mnie �kiedy?�,
na co odpowiedzia³em, ¿e �pewnie dzisiaj lub wczoraj�. Ten brak spo-
dziewanej przeze mnie reakcji kolegów mnie zaskoczy³ i trochê ziryto-
wa³ (bo my�la³em, ¿e bêdzie to �wiadomo�æ dnia�!), wiêc ju¿ nie rozwi-
ja³em tego tematu. Chwilê pó�niej po baraku rozszed³ siê krzyk rado-
snego triumfu (prawdê mówi¹c nie by³a to chyba zbyt chrze�cijañska
reakcja na wiadomo�æ o czyjej� �mierci, ale w ówczesnych okoliczno-
�ciach trudno by³oby jednak spodziewaæ siê po nas skupienia i smutku)
i kto� wpad³ do naszej celi wrzeszcz¹c, ¿e �Bre¿niew nie ¿yje!!!�. Wi-
dz¹c ¿ywio³ow¹ reakcjê na tê wiadomo�æ moich kolegów z celi ode-
zwa³em siê, ¿e dopiero co im to powiedzia³em, na co kto� mi odpowie-
dzia³, ¿e my�leli, i¿ ¿artujê, bo powiedzia³em to �tak zwyczajnie�. Od
tego czasu nauczy³em siê, ¿e jak ma siê do �sprzedania� jak¹� sensacyj-
n¹ wiadomo�æ, to trzeba to zrobiæ w odpowiedniej oprawie, bo inaczej
informacja nie zrobi ¿adnego wra¿enia.

Przebywaj¹c w obozie mia³em �wiadomo�æ, ¿e mo¿e to potrwaæ na
tyle d³ugo, ¿e stracê rok studiów, a mo¿e i wiêcej. Z drugiej jednak
strony czas tam spêdzony na pewno nie by³ intelektualnie stracony. W
obozie przebywali ludzie z ró¿nych �rodowisk, ró¿nych zawodów, któ-
rzy przeprowadzali dla kolegów wyk³ady ze swoich dziedzin wiedzy.
Pamiêtam wyk³ady prof. Antoniego Stawikowskiego, a tak¿e wyk³ady
z filozofii prowadzone przez prof. Leszka Nowaka (notabene pan na-
czelnik wiêzienia na te wyk³ady nie przychodzi³). Dla mnie najcenniej-
sze by³y jednak wyk³ady i osobiste rady, jakich udzielali mi z zakresu
prawa karnego i kryminalistyki dwaj internowani chyba z Olsztyna –
by³y prokurator i by³y milicjant (dzia³acz �Solidarno�ci� milicjantów),
których radzi³em siê w zwi¹zku z niekorzystnym dla mnie obrotem �ledz-
twa w mojej sprawie. W zasadzie mogê w tym miejscu stwierdziæ, ¿e te
rady mia³y istotny wp³yw na moje obecne ¿ycie, u�wiadomi³y mi bo-
wiem, jak wa¿n¹ tarczê przed bezprawiem stanowi³a w tamtym ustroju
znajomo�æ przepisów prawa; pod wp³ywem tych rad z wiêksz¹ pewno-
�ci¹ siebie broni³em siê przed zarzutami postawionymi mi pó�niej przez
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prokuraturê, optymistyczniej znosi³em tymczasowe aresztowanie, a osta-
tecznie ta �wiadomo�æ sk³oni³a mnie równie¿ do podjêcia obok studiów
historycznych tak¿e studiów prawniczych.

W obozie dla internowanych w Kwidzynie przebywa³em oko³o pó³-
tora miesi¹ca, a opu�ci³em go na pocz¹tku grudnia 1982 roku w sposób
raczej nietypowy. Zosta³em obudzony w �rodku nocy, polecono mi siê
po cichu ubraæ i zaprowadzono mnie do budynku administracji. Tam
czeka³ na mnie esbek z konwojem, który przewióz³ mnie znowu do aresztu
milicyjnego w W¹brze�nie. Gdy mnie zabierano z Kwidzyna nie wie-
dzia³em jeszcze, o co chodzi, ale u�wiadomi³em sobie, jaki b³¹d pope³-
ni³em nie budz¹c kolegów z celi. Klawisz poleci³ mi siê po cichu ubraæ
w³a�nie �bym nikogo nie obudzi³�, a ja rzeczywi�cie stara³em siê ubie-
raæ jak najciszej – bynajmniej nie dla zadowolenia klawisza, ale w idio-
tycznej trosce o spokojny sen kolegów. Gdy wyje¿d¿a³em z Zak³adu
Karnego uzmys³owi³em sobie, ¿e nikt nie bêdzie wiedzia³, co siê ze mn¹
sta³o i mo¿e to doprowadziæ kolegów do fa³szywych domys³ów. Na szczê-
�cie wkrótce dane mi by³o jeszcze wróciæ do �mojej� kwidzyñskiej celi
i po¿egnaæ siê z kolegami.

Po kolejnej nocy spêdzonej na w¹brzeskim �do³ku� zawieziono mnie
do prokuratury w Toruniu, gdzie przedstawiono mi zarzut pope³nienia
przestêpstwa z dekretu o stanie wojennym (niestety doszukano siê mo-
ich odcisków palców na zatrzymanych przez bezpiekê maszynach poli-
graficznych) i zastosowano wobec mnie tymczasowe aresztowanie na 3
miesi¹ce. Okaza³o siê jednak, ¿e przed osadzeniem mnie w areszcie �led-
czym muszê odebraæ swoje rzeczy osobiste pozostawione w Kwidzynie
i �rozliczyæ siê� z tamtejsz¹ administracj¹ wiêzienn¹. Dlatego nastêp-
nego dnia znowu wyjecha³em do Kwidzyna. Wpuszczono mnie do obo-
zu, gdzie przedstawi³em kolegom swoj¹ sytuacjê. Dosta³em od konwo-
jentów polecenie by �siê sprê¿aæ�, bo przed powrotem do Torunia kon-
wój musia³ jeszcze dostarczyæ jakich� ma³olatów do zak³adu popraw-
czego, bodaj¿e w Braniewie. Jednak gdy trafi³em do swojej celi, to ko-
ledzy nawet nie chcieli s³yszeæ o tym, ¿e mia³bym wyjechaæ od razu po
krótkim po¿egnaniu, a ja równie¿ u�wiadomi³em sobie, ¿e osobi�cie ni-
gdzie siê nie spieszê. Ugotowali dla mnie obiad, który spokojnie zja-
d³em w ich towarzystwie, potem przeszed³em siê po wszystkich celach i
po¿egna³em z innymi kolegami. W tym czasie kto� zebra³ dla mnie ¿yw-
no�æ i papierosy (których sam nie pali³em, ale które stanowi³y cenn¹
�walutê� w wiêzieniu). To po¿egnanie wiele dla mnie znaczy³o i poma-
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ga³o �trzymaæ siê� pó�niej w areszcie �ledczym. Niestety, do tego po¿e-
gnania zakrad³ siê tak¿e przykry akcent, który zapamiêta³em do dzi�,
chocia¿ nie ¿ywiê o to ¿alu do kolegów. Mianowicie do obozowego
rytua³u nale¿a³o po¿egnanie ka¿dego wychodz¹cego na wolno�æ chó-
raln¹ pie�ni¹. Obowi¹zkowo �piewano ka¿demu nasz¹ pie�ñ po¿egnal-
n¹, której s³owa pamiêtam do dzi�: �Na korytarzu zamka zgrzyt, chyba
rozdziel¹ nas, ¿e ³zy masz w oczach to nie wstyd, ju¿ po¿egnania czas��;
ponadto �piewano star¹ powstañcz¹ pie�ñ  �Dalej bracia do bu³ata��,
a niekiedy tak¿e refren z �Murów� Jacka Kaczmarskiego. Taki chóralny
�piew co najmniej kilkudziesiêciu mê¿czyzn naprawdê robi³ wra¿enie i
by³ niezapomnianym prze¿yciem. Gdy podchodzi³em w gronie odpro-
wadzaj¹cych mnie kolegów do kraty zamykaj¹cej nasz barak, kto� rzu-
ci³ has³o: �zawo³ajcie wszystkich, to mu za�piewamy!�, na co kto� inny
stwierdzi³, ¿e ja przecie¿ i tak idê do pud³a, a nie wychodzê na wolno�æ,
wiêc nie ma sensu mi �piewaæ. Poniewa¿ pozostali przyznali mu racjê,
zrobi³o mi siê przykro, gdy¿ bardzo chcia³em us³yszeæ, jak mi �piewaj¹,
ale ambicja nie pozwoli³a mi powiedzieæ im to wprost.

W taki sposób ju¿ ostatecznie opu�ci³em obóz internowania w Kwi-
dzynie – prosto w ³apy ziej¹cych w�ciek³o�ci¹ konwojentów, którzy cze-
kali na mnie, prawdê mówi¹c, co najmniej 3 godziny (klawisze kilka-
krotnie przychodzili do celi, by mnie popêdziæ, ale jako� nikt nie próbo-
wa³ wyprowadziæ mnie stamt¹d si³¹).

Nastêpnego dnia zosta³em osadzony w toruñskim areszcie �ledczym i
od razu odczu³em ró¿nicê miêdzy obozem dla internowanych a wiêzie-
niem. W ¿adnym razie nie odmawiam heroizmu i cierpienia internowa-
nym kolegom; szczególnie dawa³o siê zauwa¿yæ cierpienie wiêkszo�ci
kolegów wynikaj¹ce z têsknoty i troski o ich ¿ony i dzieci, od wielu
miesiêcy pozbawione ich opieki (co mnie wówczas nie dotyczy³o). Nie-
w¹tpliwie jednak sama dolegliwo�æ zwi¹zana z uwiêzieniem, jego wa-
runkami bytowymi, w znacznie wiêkszym stopniu dotknê³a tych dzia³a-
czy opozycji, którzy zostali na wiele miesiêcy czy na lata osadzeni w
zak³adach karnych jako aresztowani i skazani (co mnie równie¿ nie do-
tyczy, gdy¿ na szczê�cie tymczasowe aresztowanie uchylono wobec mnie
po kilku tygodniach).

Powy¿sze wspomnienia spisa³em opieraj¹c siê jedynie na w³asnej pa-
miêci. Poniewa¿ jednak pamiêæ ludzka jest zawodna, a od opisanych
zdarzeñ up³ynê³o bez ma³a æwieræ wieku, nie wykluczam, ¿e do mojej
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relacji wkrad³y siê jakie� nie�cis³o�ci. Dlatego te¿ unika³em precyzowa-
nia dat poszczególnych zdarzeñ, bowiem ju¿ ich nie pamiêtam. Mog³em
tak¿e pomin¹æ wiele istotnych zdarzeñ, które zaistnia³y w kwidzyñskim
obozie w czasie mojego krótkiego tam pobytu, ale stara³em siê opisaæ
to, co mi utkwi³o w pamiêci, co dla mnie by³o wa¿ne i godne zapamiêta-
nia. Z tego wzglêdu moja relacja ma charakter bardzo osobisty i subiek-
tywny, ale byæ mo¿e w jakim� stopniu równie¿ przyczyni siê do odtwo-
rzenia pe³nej, obiektywnej historii tego obozu.
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Miros³aw Górski

WIERNI PRZYSIÊDZE HIPOKRATESA

I³awa

Do dzi� prze�laduj¹ mnie w snach uczucia, których wtedy do�wiad-
cza³em.

Pierwsze to bezsilno�æ. Bezsilne oczekiwanie na swoj¹ kolej.
Drugie to niemoc. �wiadomo�æ, ¿e bici i bezradni koledzy potrzebuj¹

pomocy, a ja nie mogê nic zrobiæ.
Trzecie to strach. Parali¿uj¹cy, obrzydliwy strach, którego nigdy do-

t¹d tak nie odczuwa³em.
To nie by³a walka, dokonywano systematycznej egzekucji za pomoc¹

gumowej pa³ki i wojskowego buta. Krótkie, pojedyncze komendy ka-
tów, bêbnienie pa³ek i krzyki ofiar. To wszystko dociera³o do nas z s¹-
siedniej celi. Nastêpnie przenios³o siê na korytarz. Przybli¿a³o siê. S³y-
szeli�my wyra�nie� i wszystkie te uczucia wybuch³y we mnie najsil-
niej. Czekali�my na nasz¹ kolej. Dlaczego ominiêto w³a�nie nas – nie
wiem. Pamiêtam tylko imponuj¹c¹ odwagê mego kolegi Mietka Wê-
glewicza, który po otwarciu drzwi stan¹³ naprzeciw uzbrojonych klawi-
szy i twardym, opanowanym g³osem powiedzia³: �Jestem lekarzem, ¿¹-
dam umo¿liwienia mi opatrzenia pobitych�. Kiedy stan¹³em obok nie-
go, nie mog³em wydobyæ z siebie g³osu. Wtedy nie dopuszczono nas do
ofiar. Doprowadzani do wiêziennego felczera tak naprawdê nie uzyskali
¿adnej pomocy. Zmasakrowani le¿eli w swoich celach, a nasze udziela-
ne przez okno rady niewiele mog³y im ul¿yæ. Dopiero nastêpnego dnia
mog³em przekonaæ siê, z jak strasznym sadyzmem ich traktowano. Wraz
z Mietkiem sporz¹dzali�my obdukcje lekarskie, z trudem znajduj¹c na
ich cia³ach miejsca wolne od krwiaków i typowych �ladów pa³ki. Wte-
dy równie¿ nasza skromna wiêzienna apteczka niewiele by³a przydatna
– poza kilkoma opakowaniami leków przeciwbólowych nie znajdowali-
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�my lekarstwa na uczucie poni¿enia i bezradno�ci, które bardziej ni¿
siñce dokucza³o naszym kolegom.

Walka, któr¹ wtedy toczyli�my, mia³a jednak swój sens.
Na pocz¹tku stanu wojennego opór, jaki stawiali�my, jednoczy³ ludzi

po drugiej stronie wiêziennej bramy. Jednoczy³ tak¿e nas. Nawet bêd¹c
za kratami czuli�my siê dziêki niemu uczestnikami zmagañ o wolno�æ.
Bestialstwo funkcjonariuszy nie by³o dla nas zaskoczeniem. Wojna trwa-
³a, ponie�li�my ofiarê. Oni byli wrogami i zachowali siê jak wrogowie.
Okrutni wrogowie.

Kwidzyn

Uczucia, które towarzysz¹ mym wspomnieniom z pobicia kwidzyñ-
skiego s¹ nieco inne.

Po pierwsze – zdumienie. Nie mog³em uwierzyæ, ¿e do tego dosz³o.
Po drugie, przera¿enie skal¹ bestialstwa – nie tylko w biciu, ale przede

wszystkim w poni¿aniu moich kolegów.
Po trzecie – wstyd za innych, moich �kolegów�, niektórych kwidzyñ-

skich lekarzy kolaboruj¹cych z bezpiek¹ lub po prostu obojêtnych na to,
co nas spotka³o.

Opinia, ¿e widocznie pobici sami sobie zas³u¿yli by³a dla mnie naj-
gorsz¹ obelg¹. W kwidzyñskim wiêzieniu znowu mia³em szczê�cie. Kilka
dni przed pacyfikacj¹ opu�ci³em wiêzienie jako chory skierowany do
szpitala. Lecz¹c niegro�ne zaostrzenie choroby wrzodowej korzysta³em
ze wzglêdnej swobody i czu³em siê trochê jak na wakacjach. Sta³y kon-
takt z rodzin¹ i oczekiwanie na rych³e – jak wtedy s¹dzili�my – zwolnie-
nie wszystkich internowanych tworzy³y raczej sielankowy nastrój. Jak
z³udny, szybko siê okaza³o.

Na wiadomo�æ, ¿e do izby przyjêæ trafiaj¹ pobici moi koledzy zareago-
wa³em jak na g³upi ¿art. Wobec rzeczywisto�ci ostatnich kilku tygodni –
znacznego z³agodzenia wiêziennych rygorów, pojednawczych gestów
WRONY, urlopów i zwolnieñ z obozów – zupe³nie nie mia³o to sensu.
Szybko jednak zrozumia³em, ¿e w³a�nie o zmianê tego kursu chodzi³o.
Powrót do metod ³amania ludzi przemoc¹ i konfrontacji z opozycj¹ mia³
miejsce w Kwidzynie. Potrzebna by³a do tego prowokacja, któr¹ zapla-
nowano i konsekwentnie przeprowadzono. Znalezienie pretekstu do in-
terwencji si³owej w owym czasie nie nastrêcza³o ¿adnych trudno�ci.
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Dlaczego jednak wybrano Kwidzyn? Mam wra¿enie, ¿e nieprzypad-
kowo. St¹d w³a�nie wstyd za postawê niektórych lekarzy kwidzyñskie-
go szpitala i czê�ci mieszkañców tego piêknego i bliskiego memu sercu
miasta. Czy¿by tu ³atwo by³o znale�æ wykonawców brudnej roboty i
zaufanych, lojalnych partyjnych towarzyszy?

Po kilku latach wróci³em do Kwidzyna – pracowa³em tam, dzia³a³em
spo³ecznie, anga¿owa³em siê w samorz¹dow¹ politykê. Pozna³em wielu
wspania³ych, oddanych przyjació³ – ludzi prawych, uczciwych i m¹-
drych. Z ka¿dym jednak rokiem dostrzega³em coraz wyra�niej si³ê tam-
tego partyjnego betonu. Zrêcznych i sprytnych, powi¹zanych sieci¹ w³a-
snych interesów �kolesiów�. Umiejêtnie manipuluj¹cych, potrafi¹cych
odczekaæ, by siê umocniæ. W wolnej Polsce, powiedzieæ mo¿na, takie
demokratyczne prawo. Tu jednak s³ysza³o siê o ró¿nych metodach dzia³a-
nia – szanta¿, gro�ba, przekupstwo, pomówienia, sterowana plotka by³y i
s¹ czêsto stosowanymi narzêdziami uprawianej polityki. Tak, z ca³¹ pew-
no�ci¹ Kwidzyn i ci ludzie byli doskona³ym materia³em na prowokacjê.

Skala bestialstwa by³a niespotykana. Skutki ciê¿kich obra¿eñ do dzi�
s¹ odczuwane przez najciê¿ej wówczas pobitych. Wstyd mi, ¿e musia-
³em przekonywaæ lekarzy, ¿e nie s¹ to symulanci i ¿e trzeba ich leczyæ.
Najdelikatniej mówi¹c, kilku z nich siê nie popisa³o, choæ by³y tak¿e
przyk³ady wielkiej odwagi i ofiarno�ci.

Na tych samych ludzi patrzy³em pó�niej z ca³kiem innej perspekty-
wy. Zosta³em dyrektorem szpitala w Kwidzynie i wprost czu³em ich
strach przed odwetem. Najbardziej dumny jestem z tego, ¿e nigdy nie
zni¿y³em siê do zemsty. Pewnie nawet wpad³em w przesadê toleruj¹c
ich zawodow¹ bylejako�æ, by nie by³o nawet cienia podejrzenia, ¿e na
kimkolwiek próbujê siê odegraæ. Ciekawe, ¿e mimo to kilkakrotnie in-
synuowano, ¿e w³a�nie to robiê. Szeptano, robiono aluzje, rozpuszcza-
no plotki. Trudno opisaæ ten mechanizm – nie mo¿na siê obroniæ, bo
oficjalnie sprawy nie ma. Nie mo¿na odpowiedzieæ na zarzuty, bo nie
ma zarzutów.

K³amstwo i pomówienie to straszna broñ.
Nagle kaci staj¹ siê niby-ofiarami a ofiary – �kolegami ze styropia-

nu�, �oszo³omami�, �lustratorami� itp.
Wywalczyli�my wolno�æ, by urz¹dziæ Polskê jeszcze lepsz¹ dla nich

– nie dla tych, którzy najwiêcej po�wiêcili. Tych wykpiono, o�mieszono
i obarczono odpowiedzialno�ci¹ za biedê, jakby to oni rujnowali ojczy-
znê przez 50 lat.
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Wiele razy spotka³em oprawców i aparatczyków z tamtego okresu.
Widywa³em ich nawet w ko�ciele. Wierzcie mi, wiedzie im siê dobrze.
Nie s³ysza³em, ¿eby któremukolwiek z nich tamta sprawa zaszkodzi³a.
W pañstwie SLD czuj¹ siê teraz �wietnie. Szykuj¹ siê do przejêcia w³a-
dzy w mie�cie. To s¹ �fachowcy�. Niewykluczone, ¿e siê im uda. Szko-
da, Kwidzyn to piêkne miasto i mieszkaj¹ w nim piêkni ludzie. Niestety,
nie tylko tacy.

Miros³aw Górski – lekarz medycyny. Internowany w wiêzieniu w I³a-
wie i o�rodku w Kwidzynie od grudnia 1981 do grudnia 1982 roku. Dzia-
³acz NZS i �Solidarno�ci�. Mened¿er opieki zdrowotnej. Dyrektor Szpi-
tala Specjalistycznego w Ko�cierzynie, w latach 1989–2001 dyrektor
szpitala w Kwidzynie.

Kwidzyn, 31.X.1982 r.

Miros³aw Górski
Internowany
O�rodek Odosobnienia
w Kwidzynie
ul. Lotnicza 1

O�wiadczenie

W dniach 10.08.1982 – 3.09.1982 przebywa³em w szpitalu ZOZ w
Kwidzynie, gdzie by³em leczony na oddziale wewnêtrznym. Dnia
14.08.1982 r. przywieziony zosta³ do szpitala kol. W³adys³aw Ka³udziñ-
ski. W dniu przyjêcia znajdowa³ siê w stanie uniemo¿liwiaj¹cym na-
wi¹zanie z nim kontaktu, pomimo zachowanej �wiadomo�ci. Z tego
powodu poproszony zosta³em do izby przyjêæ przez lekarzy dy¿uruj¹-
cych. Jednak¿e dopiero po kilku godzinach stan chorego poprawi³ siê na
tyle, ¿e potrafi³ zg³osiæ swe dolegliwo�ci. Skar¿y³ siê na silny ból g³owy
i ogólne pot³uczenie. Skargi te zg³asza³ przez ca³y okres pobytu w szpi-
talu. W dniu wypisu czu³ siê nadal �le i prosi³ mnie jako lekarza o udzie-
lenie porady. Poleci³em mu, aby zwróci³ siê z tym do lekarza oddzia³o-
wego, który zajmowa³ siê nim w szpitalu. Wyja�niam, ¿e z zawodu je-
stem lekarzem medycyny i osobi�cie oceni³em stan kolegi Ka³udziñ-
skiego jako powa¿ny.
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Ks. dr Mieczys³aw Józefczyk

MÓJ STAN WOJENNY

Ma³o kto zastanawia siê nad tym, dlaczego tak ma³o by³o internowa-
nych z Zarz¹du Regionu elbl¹skiej �Solidarno�ci�. Przyczyna by³a do�æ
prozaiczna. Oczekiwali�my na transport z Holandii i o�miu dzia³aczy
zwi¹zkowych zg³osi³o siê do pomocy przy roz³adowaniu. O godz. 24.00
zgas³o �wiat³o. Próbowa³em zatelefonowaæ do Zak³adu Energetyczne-
go, lecz telefony by³y wy³¹czone. Nasze zdumienie nie trwa³o d³ugo,
bowiem o godz. 0.30 przybieg³a ¿ona Ryszarda Kozio³a z wiadomo�ci¹,
¿e jej m¹¿ zosta³ aresztowany. W tej sytuacji postanowi³em, ¿e wszyscy
zostaj¹ u mnie do czasu wyja�nienia, co siê w³a�ciwie dzieje. Pozostali
do 23 grudnia. W tym czasie codziennie udawa³em siê do sztabu w Urzê-
dzie Wojewódzkim, najpierw, by protestowaæ przeciw aresztowaniu nie-
winnych ludzi, nastêpnie, by ¿¹daæ listów od nich i mo¿liwo�ci ich od-
wiedzenia. Po trzech dniach otrzymali�my wiadomo�ci z I³awy. W dniu
23 grudnia rzecznik prasowy Jaruzelskiego Wies³aw Górnicki og³osi³,
¿e w ka¿dym mie�cie wojewódzkim s¹ oficerowie oddelegowani do kon-
taktów z rodzinami internowanych. Uznali�my wówczas, ¿e przebywa-
j¹cy u mnie mog¹ powróciæ do domów, co te¿ uczynili.

Na ¿¹danie internowanych uda³em siê do wiêzienia w I³awie  4 stycz-
nia 1982 roku, gdzie odprawi³em Mszê �w. i wyg³osi³em kazanie, w
którym podkre�li³em, ¿e sytuacja internowanych jest mimo wszystko
lepsza, ni¿ sytuacja Jaruzelskiego, poniewa¿ oni maj¹ jedno wyj�cie, a
Jaruzelski nie ma ¿adnego. Po Mszy �w. nast¹pi³y tak zwane u�ciski, tak
zwane nie dlatego, by nie by³y serdeczne, lecz ¿e s³u¿y³y za pretekst do
ob³adowania mnie dziesi¹tkami grypsów, które uda³o mi siê przenie�æ
poza mury i dostarczyæ rodzinom. Mój nastêpny wyjazd w niedzielê 11
stycznia skoñczy³ siê fiaskiem, poniewa¿ nie dopuszczono mnie wiêcej
do internowanych. W obydwu wyjazdach bra³ udzia³ �p. Ryszard Lan-
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ge, który jako jedyny spo�ród ukrywaj¹cych siê u mnie zosta³ pó�niej
aresztowany i te¿ przebywa³ w I³awie. My�lê, ¿e jego wyjazdy ze mn¹
sta³y siê podstaw¹ do internowania.

Z chwil¹ rozpoczêcia procesu i³awiaków wystara³em siê o delegacjê
od biskupa warmiñskiego ks. Jana Ob³¹ka, by w jego imieniu uczestni-
czyæ we wszystkich posiedzeniach s¹dowych.

Pamiêtam z tych czasów liczne osoby, które przyje¿d¿a³y do Elbl¹ga
i zatrzymywa³y siê b¹d� u pañstwa Duszaków, b¹d� u mnie. By³y panie
Falkowska i Berberyusz, wybitne dziennikarki polityczne, pan Jacek
Fedorowicz, który potem niejednokrotnie przybywa³ do Elbl¹ga ze swo-
imi skeczami �wojennymi�, by³a pani Barbara Sadowska, matka Prze-
myka, by³ Pietrzyk ze �l¹ska, byli obroñcy tacy, jak Jacek Taylor, mece-
nas Si³a Nowicki, Andrzejewski, Kilian, W³odarczak, Wo�niak. Kilka-
krotnie przyje¿d¿a³ Lech Wa³êsa i wydaje mi siê, ¿e dopiero za drugim
razem nie zosta³ dopuszczony na salê rozpraw.

Przebieg procesu opisa³ Marek Duszak, wiêc nie bêdê powtarza³ jego
wywodów. Postawa �oskar¿onych� by³a wspania³a, postawa S¹du do�æ
nikczemna. Nie brak³o równie¿ elementów zabawnych, jak ten, ¿e jeden
z obroñców wniós³ interpelacjê w sprawie zatrzymania przed pomni-
kiem �Solidarno�ci� pewnego mê¿czyzny, który, jak wynika³o z notatki
milicyjnej, �demonstracyjnie zdj¹³ czapkê przed pomnikiem�.

Po og³oszeniu wyroku, na znak pani Jadwigi Duszak wszyscy pod-
nie�li�my siê z miejsc i rozpoczêli�my wznosiæ okrzyki �hañba�. Smut-
ni panowie rozpinali wówczas p³aszcze i przemawiali. Po wyj�ciu z sali
uda³em siê do ko�cio³a, gdzie ju¿ zaczêli gromadziæ siê ludzie zaintry-
gowani szumem, jaki podnie�li ubowcy z powodu przyjazdu Lecha
Wa³êsy, który u mnie czeka³ na og³oszenie wyroków. Poszli�my do ko-
�cio³a, by odprawiæ nabo¿eñstwo i pomodliæ siê w intencji naszych przy-
jació³. Ku naszemu zaskoczeniu oni te¿ pojawili siê w ko�ciele i nabo-
¿eñstwo zmieni³o siê w dziêkczynne. W³adze, obawiaj¹c siê rozruchów
zdecydowa³y siê na wypuszczenie skazanych. Po nabo¿eñstwie odby³o
siê na plebani serdeczne przyjêcie. Nie dowierzaj¹c ubowcom i spodzie-
waj¹c siê, ¿e skazani bêd¹ aresztowani �po cichu� zamówi³em i op³aci³em
taksówkê, która mia³a zawie�æ Kozaczyñskiego do Hrubieszowa.

Tekst ukaza³ siê w ksi¹¿ce Zenona Z³akowskiego: �Solidarno�æ olsz-
tyñska w stanie wojennym i latach nastêpnych (1981–1989)�, Olsztyn
2001.
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Ks. Leszek Kuczyñski
Kapelan w O�rodku Odosobnienia
Internowanych w Kwidzynie
Grabowo, 13 marca 2005 r.

WSPOMNIENIA KAPELANA

Jako m³ody ksi¹dz neoprezbiter zaraz po �wiêceniach kap³añskich
(2.II.1981 r.) otrzymanych z r¹k obecnego prymasa Polski, ówczesnego
biskupa warmiñskiego ks. Józefa Glempa, zosta³em skierowany do pra-
cy w parafii �w. Trójcy w Kwidzynie.

13 grudnia 1981 r. wprowadzono w Polsce stan wojenny.
Na ulicach miast, na rogatkach, przed bramami zak³adów pracy sta-

nê³y wozy bojowe i patrole. Nie dzia³a³y telefony. O szóstej rano Pol-
skie Radio nada³o przemówienie genera³a Jaruzelskiego, który stan¹³
na czele Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Rada Pañstwa zdecy-
dowa³a m.in. o internowaniu �osób zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu pañ-
stwa�, zakazie strajków, militaryzacji niektórych zak³adów pracy, cen-
zurze poczty, ograniczeniu swobody poruszania siê, godzinie mili-
cyjnej.

Podczas pierwszej nocy stanu wojennego internowano 5 tys. osób.
W czasie ca³ego stanu wojennego aresztowano 10 tys. osób. Dla inter-
nowanych przygotowano 49 obozów. 7,5 tys. osób z³o¿y³o wnioski o
pozwolenie na wyjazd z Polski.

W Wielkim Tygodniu 1982 roku, gdy by³em ju¿ wikariuszem w para-
fii p. w. Mi³osierdzia Bo¿ego (powsta³a z podzia³u parafii �w. Trójcy) u
ks. proboszcza Stefana Nowaka otrzymali�my informacjê, ¿e do Zak³a-
du Karnego w Kwidzynie przewieziono internowanych z I³awy i z in-
nych o�rodków odosobnienia w Polsce. Zarówno skazani jak i interno-
wani znajdowali siê w tych samych pawilonach wiêziennych. W syste-
mach totalitarnych, a wiêc i w PRL-u nie istnia³ status wiê�nia politycz-

Ks. Leszek Kuczyñski
Kapelan w O�rodku Odosobnienia
Internowanych w Kwidzynie
Grabowo, 13 marca 2005 r.
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nego, dlatego te¿ internowanych zmuszano do przestrzegania tego sa-
mego regulaminu, co skazanych kryminalistów.

Pierwsze kontakty i opieka duszpasterska z internowanymi mia³y miej-
sce dopiero po �wiêtach wielkanocnych, poniewa¿ w³adze wiêzienne,
inwigilowane przez SB, stwarza³y du¿e problemy z wej�ciem do Zak³a-
du Karnego.

Pamiêtam, ¿e kiedy biskup warmiñski ks. Jan Ob³¹k – bêd¹c u sióstr
benedyktynek misjonarek w Kwidzynie – zosta³ poproszony o odwie-
dziny internowanych (czyni³ to bardzo chêtnie w I³awie, Kwidzynie,
Go³dapi), któremu towarzyszyli: ks. J. Górny, ks. dziekan W. Kubecki,
ks. prob. S. Nowak i ks. kapelan L. Kuczyñski, oraz w asy�cie komen-
danta o�rodka, funkcjonariuszy SB – nie zosta³ wpuszczony. T³umaczo-
no siê tym, ¿e nikt wcze�niej nie zwróci³ siê z pro�b¹ do dyrektora Okrê-
gowego Zarz¹du Zak³adów Karnych w Olsztynie. Wówczas przedsta-
wiciel SB (nazwiska nie znam) postawi³ nam zarzut, ¿e ksiê¿a tak bar-
dzo troszcz¹ siê o internowanych – odwiedziny, paczki, opieka duszpa-
sterska, a �przecie¿ obok s¹ wiê�niowie i te¿ maj¹ duszê nie�mierteln¹�.
Wtedy ks. J. Górny – dyrektor Wydzia³u Duszpasterskiego – odpowie-
dzia³, ¿e Kuria ju¿ kilkakrotnie zwraca³a siê z pro�b¹ do w³adz pañstwo-
wych o mianowanie kapelana. Bezskutecznie.

Opieka duszpasterska nad internowanymi polega³a na odprawianiu
Mszy �w. w niedzielê i �wiêta nakazane, udzielaniu sakramentów �wiê-
tych, okazjonalnych rozmowach, w miarê mo¿liwo�ci dostarczaniu ró¿-
nych materia³ów. Jako zwyczaj by³a sta³a praktyka odwiedzin i spotkañ
z rodzinami osób internowanych w moim jednopokojowym mieszkaniu
przed i po wizycie w o�rodku odosobnienia. S³u¿ba wiêzienna bêd¹c
pod szczególnym �patronatem� SB by³a zdeterminowana, a mo¿na by³o
to zauwa¿yæ w czasie spotkañ, na które przybyli biskupi: P. Hemperek z
Lublina czy J. Wojtkowski z Olsztyna, odwiedzaj¹cy swych diecezjan.

Najbardziej, spo�ród ogromnej liczby odwiedzaj¹cych, utkwi³a mi w
pamiêci rodzina pañstwa Go³awskich z Siedlec, która przez ówczesne
w³adze PRL by³a najbardziej szykanowana, a wrêcz prze�ladowana za
swoje pogl¹dy i dzia³alno�æ polityczn¹. W o�rodku odosobnienia w
Kwidzynie znale�li siê Andrzej i Zygmunt, pozostali cz³onkowie rodzi-
ny byli umieszczeni w innych rejonach Polski. Ilekroæ pani Go³awska
przyje¿d¿a³a do Kwidzyna, otrzymywa³a pozwolenie na widzenie tylko
z jednym synem. Robiono wszystko, aby j¹ upokorzyæ i zniechêciæ. Oto
przyk³ad: bêd¹c jedn¹ z pierwszych osób, które ju¿ o �wicie czeka³y pod
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bram¹ o�rodka – otrzymywa³a widzenie dopiero na samym koñcu. By³o
to dzia³anie zamierzone i z³o�liwe. Czêsto bywa³o tak, ¿e nie mia³a jak
wróciæ do domu. By³em pe³en podziwu dla pani Go³awskiej za jej upór
i si³ê ducha, bo prawie wszystkie pi¹tki, soboty i niedziele spêdza³a w
podró¿y. Rodzina ta by³a bardzo dobrze znana ks. prymasowi i ks. bisku-
powi W. Mizio³kowi, kiedy sk³ada³em relacje o zaj�ciach w Kwidzynie.

Jako kapelan czêsto te¿ po�redniczy³em w rozwi¹zywaniu trudnych
problemów rodzinnych i osobistych. Funkcjonariusze SB, którzy na co
dzieñ byli obecni w o�rodku odosobnienia, filtrowali sytuacjê bezpo-
�rednio lub te¿ korzystali z tzw. �donosicieli�. Widz¹c osoby, które by³y
silnie zwi¹zane wiêzi¹ rodzinn¹ lub ma³¿eñsk¹, rozsiewali k³amliwe
wie�ci o rozpadzie rodziny czy zdradach ma³¿eñskich, obiecuj¹c po-
moc, ale w zamian podsuwali listê nak³aniaj¹c do wspó³pracy.

By³y to wrêcz dramaty ma³¿eñskie czy rodzinne.
Jako m³ody ksi¹dz, by³em czêsto ostrzegany o ró¿nych pobiciach,

prowokacyjnych akcjach czy to w samym o�rodku w Kwidzynie, czy
te¿ w innych regionach Polski. O tym informowa³ mnie i ostrzega³ ks.
bp W. Mizio³ek z Warszawy – delegat ks. prymasa J. Glempa i opiekun
nad rodzinami osób internowanych.

Co jaki� czas zwalniano internowanych. Definitywne zwolnienie wszyst-
kich uwiêzionych i rozwi¹zanie o�rodka odosobnienia dla internowanych
w Kwidzynie nast¹pi³o przed �wiêtami Bo¿ego Narodzenia w 1982 roku.

Pacyfikacja internowanych w o�rodku odosobnienia w Kwidzynie
po starciach miêdzy si³ami uzbrojonymi ZOMO a internowanymi

w sobotê 14 sierpnia 1982

Po ostatniej wizycie ks. biskupa warmiñskiego Jana Ob³¹ka, która
mia³a miejsce w czwartek 12 sierpnia 1982 roku (nie zosta³ wpuszczo-
ny) w o�rodku nast¹pi³a zmiana komendanta majora Miko³ajczyka –
powodem by³a prawdopodobnie sytuacja, której nie móg³ rozwi¹zaæ (brak
dyscypliny, uleg³o�æ wobec internowanych). W sobotê 14 sierpnia w
godzinach przedpo³udniowych dosz³o do starcia w o�rodku, gdzie we-
zwano Stra¿ Po¿arn¹ z Kwidzyna, aby przy u¿yciu wody, pa³ek i gazu
st³umiæ bunt internownych, którzy domagali siê zgody na widzenia z
przyby³ymi w sobotê rodzinami. Komendant Stra¿y Po¿arnej R. Go³uch
po zorientowaniu siê w sytuacji odmówi³ lania wod¹ internowanych.
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Przyby³ych na widzenia podstêpnie odprowadzono od bramy o�rod-
ka, bardziej opornych spisywano, fotografowano. Nad ca³¹ akcj¹ czu-
wa³a �ci¹gniêta milicja. Po odsuniêciu przyby³ych na widzenie rodzin
do o�rodka wjecha³y oddzia³y ZOMO i Stra¿y Po¿arnej i wtedy skrupu-
latnie przyst¹piono do akcji.

Na pro�bê rodzin internowanych stra¿acy odmówili rozkazu lania
wod¹, akcjê tê przejêli inni (prawdopodobnie ZOMO), w ten sposób
wszystkich internowanych si³¹ cofniêto do baraku. Nastêpnie pojedyn-
czo wyci¹gano i bito szczególnie tych, których wskazywali pracuj¹cy w
o�rodku stra¿nicy. Ca³¹ akcj¹ kierowa³ porucznik Edmund M³otkowski,
a szczególnie i brutalnie bili sier¿ant Kegel i plutonowy Kara�. Osoby
dotkliwie pobite przewieziono do szpitala w Kwidzynie. Byli to: Priebe
Andrzej z Pi³y, Tomaszewicz Andrzej z Sieradza, Go³awski Andrzej z
Siedlec, Ka³udziñski W³adys³aw z Olsztyna. Nie wiadomo by³o, jaki los
spotka³ pana Zaj¹ca z Elbl¹ga, który równie¿ zosta³ mocno pobity, a nie
by³o go ani w o�rodku, ani w szpitalu w Kwidzynie. Przypuszczano, ¿e
byæ mo¿e znajduje siê on w szpitalu wiêziennym w Barczewie, ponie-
wa¿ tam chciano przewie�æ wszystkich pobitych, lecz na wyra�ny pro-
test lekarzy pozostawiono ich w szpitalu w Kwidzynie na oddziale u dra
S³awka (cz³onek PZPR), który robi³ wszystko, by pod byle pretekstem
pozbyæ siê ich.

Rodziny internowanych relacjonowa³y mi, ¿e w godzinach wieczor-
nych (oko³o godz.19.00) urz¹dzono internowanym tzw. �such¹ ³¹�niê�,
która polega³a na tym, i¿ przed blokiem rozlano wodê z myd³em (inni
podaj¹, ¿e pastê do pod³ogi) i po tym kazano im biegaæ, oczywi�cie
bij¹c ich; biedny by³ ten, kto siê po�lizgn¹³ i upad³. Co� podobnego dzia³o
siê i na korytarzach, wyci¹gano ich z cel i te¿ bito.

W niedzielê jak zwykle pojecha³em z delegatem ks. biskupa warmiñ-
skiego – ks. dziekanem W. Kubeckim do o�rodka, aby odprawiæ Mszê
�w. Nowy komendant o�rodka w randze kapitana (nie znam nazwiska,
poniewa¿ nie przedstawi³ mi siê) o�wiadczy³, ¿e Mszy �w. nie bêdzie.
O�wiadczy³ te¿, ¿e widzenia dzisiaj nie bêdzie, poniewa¿ internowani
�wykazali ra¿¹ce niepos³uszeñstwo� (by³o to oko³o godz. 9.00).

Wcze�niej poda³ do wiadomo�ci internowanym, ¿e Msza �w. w dniu 15
sierpnia zosta³a odwo³ana. Na pytanie ks. dziekana, jak internowani przyjê-
li tê wiadomo�æ, komendant odpowiedzia³: �Proszê pos³uchaæ, jako� nie
skanduj¹ i nie krzycz¹�. Jak zauwa¿y³em przez okno gabinetu komendanta,
przed pawilonami internowanych kr¹¿yli uzbrojeni po zêby stra¿nicy.

301



Inetrnowanych zamkniêto w celach, zabrano im wszystko (no¿e, któ-
re otrzymali od s³u¿by wiêziennej, grza³ki, kuchenki elektryczne); kaza-
no im zrywaæ wszystko, co by³o w celi: napisy, plakaty, zdjêcie Wa³êsy,
obrazki o tre�ci religijnej.

Pobitych internowanych odwiedzi³em w niedzielê (15.08.82) w go-
dzinach popo³udniowych w szpitalu, równie¿ i tu znajdowali siê pod
nadzorem s³u¿by wiêziennej. Tego dnia dzwoni³em w tej sprawie do
Warszawy, aby powiadomiæ ojca wiceprowincja³a Klemensa �liwiñskie-
go, który z ramienia ks. arcybiskupa B. D¹browskiego zajmuje siê opie-
k¹ nad internowanymi we wszystkich o�rodkach odosobnienia w Pol-
sce. Od rodzin internowanych, które by³y w Kwidzynie 15 sierpnia do-
wiedzia³em siê, ¿e represjonowani podejm¹ w poniedzia³ek, tj. 16 sierp-
nia, strajk g³odowy.

Podsumowanie – spojrzenie w przysz³o�æ

Dawni towarzysze z PZPR oraz ich dzieci stanowi¹ w Polsce elitê
wp³ywów i dobrobytu. Dziel¹ siê t¹ uprzywilejowan¹ pozycj¹ spo³ecz-
n¹ z wieloma �rodowiskami demokratycznej opozycji z czasów PRL.
Rzesze by³ych cz³onków �Solidarno�ci� i ich dzieci zasilaj¹ szeregi bez-
robotnych lub boj¹ siê utraty pracy, pobieraj¹ g³odowe emerytury, liczni
emigruj¹ lub rozwa¿aj¹ emigracjê. ¯yj¹ w poczuciu krzywdy wyrz¹-
dzonej im i Polsce. Czuj¹ siê oszukani, zepchniêci na margines, bezrad-
ni. Czy kiedykolwiek zechc¹ zmieniaæ rzeczywisto�æ Polski?...

Sprawowanie w³adzy powinno byæ s³u¿b¹ narodowi i dobru narodu
powinny s³u¿yæ rozwi¹zania prawno-ustrojowe. Tak¿e takie, jak stany
nadzwyczajne. W³adza bywa jednak traktowana nie jako s³u¿ba spo³e-
czeñstwu, ale jako brama do bogactwa i ¿yciowego powodzenia, a na-
wet jako dobro samo w sobie. Bywa te¿, ¿e w³adzê lepiej sprawuje siê,
s³u¿¹c raczej obcym ni¿ swoim. Nie rokuje to dobrze narodowi i jego
pañstwu. W³adza jest jednak spraw¹ ulotn¹. Mo¿e odlecieæ jak �wrona�
Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, a naród bêdzie ¿y³. W czasach
PRL �piewano: �prze¿yli�my potop szwedzki, prze¿yjemy i radziecki�.
Dzi� nie ma ju¿ Zwi¹zku Radzieckiego.
   W czasie stanu wojennego grupa dzia³aczy zwi¹zku �Solidarno�æ�
przyby³a z Polski na audiencjê do Ojca �wiêtego Jana Paw³a II i pyta³a
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Go: �Co teraz mamy czyniæ?�. On odpowiedzia³: �Niech ka¿dy z was w
sobie zwiêksza sumê dobra, a naród stanie siê lepszy�. Dlatego te¿ trze-
ba i nam pamiêtaæ nie tylko o potêdze z³a, która uderzy³a w dziesiêcio-
milionow¹ Polskê solidarn¹, aby j¹ zniszczyæ, ale tym bardziej nie wol-
no nam zapomnieæ o cudzie Bo¿ej ³aski, o bohaterskich solidarno�ciow-
cach, którzy szczerze uwierzyli w idea³y �Solidarno�ci� i walczyli z ca³¹
determinacj¹ i odpowiedzialno�ci¹, aby wprowadziæ je w ¿ycie.

Miejsce internowania. Grupa internowanych przed Zak³adem Karnym w Kwidzynie
� spotkanie po 15 latach 30 sierpnia 1997 roku. Internowani ze swoim kapelanem
ks. Leszkiem Kuczyñskim
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Stanis³aw Brzozowski

ROZMOWA
Z EDWARDEM WASZCZUKIEM

emerytowanym oficerem s³u¿by wiêziennej
uczestnikiem pacyfikacji o�rodka dla internowanych

w Kwidzynie w sierpniu 1982 roku

– Ca³a pana kariera w s³u¿bie wiêziennej zwi¹zana jest z Zak³adem
Karnym w Sztumie.

– Ja w ogóle jestem ze Sztumu, wychowa³em siê 200 m od wiêzienia.
Zawsze mi powtarzali, ¿e kiedy� skoñczê pod �szklanym dachem�, cho-
cia¿ nikt z rodziny tam wcze�niej nie pracowa³ i dzisiaj nie pracuje. Ja
po wojsku, w 1976 roku, wst¹pi³em do S³u¿by Wiêziennej, w 1981 roku
w³a�nie koñczy³em szko³ê oficersk¹ w Szczypiornie pod Kaliszem. To
by³a niez³a zaprawa, bo szko³a by³a traktowana jako odwód dyrektora
Centralnego Zarz¹du Wiêzieñ. Gdy siê tylko co� gdzie� dzia³o – a wy-
buch �Solidarno�ci� oznacza³ tak¿e postulaty i bunty w wiêzieniach –
pierwsza sz³a szko³a. Na przyk³ad, w maju 1981 roku rzucili nas do
Strzelc Opolskich. Nie za bardzo chcieli�my jechaæ, by³y nawet g³osy,
�w czym bêdziemy uciekaæ, je�li zrobi siê naprawdê ostro?� Dosz³o do
tego, ¿e komendant pozwoli³ zabraæ nam ze sob¹ cywilne ubrania, co
te¿ du¿o mówi, jaka by³a wtedy atmosfera. W Strzelcach s¹ dwa wiêzie-
nia, ale bunt by³ w tym, które Niemcy budowali za pieni¹dze z kontry-
bucji po wojnie francusko-pruskiej 1870–1871. Podobne wiêzienia s¹
w Sztumie, Goleniowie, Wronkach; my mówimy na nie �krzy¿aki�. W
Strzelcach ca³y czas trwa³y jakie� rozmowy miêdzy skazanymi, którzy
odmawiali przyjmowania jedzenia, a administracj¹. My�my mieli je tyl-
ko �zabezpieczaæ�. Asystowali�my na przyk³ad przy apelach.

– Stali�cie z ty³u, w pe³nym rynsztunku, na postrach.
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– No, mo¿e nie w pe³nym rynsztunku, w samym moro, ale pa³ki mie-
li�my. Trwa³o to jakie� dwa tygodnie, nim siê rozesz³o. Krótko potem
jechali�my do Nowogardu. Tym razem wydano nam przed wyjazdem
broñ, pistolety, he³my, gaz, kajdanki. W takim po�piechu i ba³aganie siê
to dzia³o, ¿e nie zd¹¿yli�my nawet tego pokwitowaæ. Po wszystkim by³y
k³opoty z rozliczeniem, gdyby kto� chcia³, to móg³by sobie zabraæ tetet-
kê do domu. W Nowogardzie by³o ju¿ o wiele powa¿niej. Najpierw sta-
li�my tylko wokó³ murów, ale w decyduj¹cym momencie do st³umienia
buntu u¿yte zosta³y wszystkie si³y. Kiedy wrócili�my do szko³y, us³y-
szeli�my, ¿e egzamin praktyczny mamy zdany.

– Nikt z kolegów, widz¹c, do czego to zmierza, nie trzasn¹³ drzwiami,
nie rzuci³ s³u¿by?

– Nie. Nikt w ten sposób nie my�la³, mo¿e dlatego, ¿e to by³o tu¿
przed promocj¹. Proszê te¿ pamiêtaæ, ¿e wtedy mieli�my do czynienia z
pospolitymi przestêpcami, nie by³o jeszcze powodu, ¿eby zastanawiaæ
siê, czy siedz¹ s³usznie, czy nies³usznie.

– Dosta³ wiêc pan swoje gwiazdki i bez wiêkszych rozterek wróci³
pan do pracy w macierzystym Sztumie...

– Nie tak ca³kiem, jeszcze raz, chyba w listopadzie, musieli�my je-
chaæ do wiêzienia w Kamiñsku, gdzie jaki� skazany wzi¹³ zak³adnika.
To wa¿ne, bo Stefan Miko³ajczyk, pierwszy komendant o�rodka dla in-
ternowanych w Kwidzynie, wywodzi³ siê z ZK Kamiñsk. Ju¿ wtedy mó-
wi³o siê u nas, ¿e wys³anie Miko³ajczyka z wiêzienia I kategorii, gdzie
awansowaæ mo¿na by³o nawet do stopnia pu³kownika, do takiego ma³e-
go o�rodka, w koñcu Kwidzyn to by³y tylko baraki pozosta³e po budo-
wie Celulozy, to by³a degradacja. Byæ mo¿e nawet chodzi³o o to, ¿eby w
kontaktach z internowanymi pokazaæ jego niekompetencjê i skompro-
mitowaæ.

– W ogólnej opinii, jego zmienne decyzje, to, ¿e jednego dnia pozwa-
la³ internowanym na wiele, za� nastêpnego stara³ siê byæ stanowczy,
by³y jedn¹ z przyczyn powsta³ego konfliktu.

– No tak, podobno szed³ do internowanych i proponowa³ rozmowy
�jak równy z równym�, a oni podstawiali mu sto³ek, bo by³ raczej ni-
skiego wzrostu. ̄ artowano, ¿e internowani nawet telewizor mu zabrali,
zupe³nie nad nimi nie panowa³, chyba rzeczywi�cie go ta sytuacja prze-
ros³a. No wiêc, jak tylko siê zaczê³o co� dziaæ, wzywali pomoc ze Sztu-
mu. Kto tam by³ tylko trochê lu�niejszy na oddzia³ach siada³ i jecha³,
taka zbieranina, zawsze oko³o trzydziestu ch³opaków z finansówki, ewi-
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dencji, dzia³u gospodarczego. Ja sam, nim dosz³o do pacyfikacji, je�dzi-
³em do Kwidzyna mo¿e osiem, mo¿e dziesiêæ razy. Toczy³y siê tam ja-
kie� rozmowy, my�my w tym czasie stali na placu, czasami robili�my
zwyk³e przeszukanie cel, ale do niczego wiêcej nie dochodzi³o. Byli-
�my nawet trochê �li, bo kiedy wracali�my do Sztumu, niektórzy pytali
ironicznie, czy tym razem w koñcu spu�cili�my intrenowanym lanie.

– Kto wami dowodzi³ podczas tych wyjazdów?
– Za ka¿dym razem kto� inny, przewa¿nie najstarszy stopniem z gru-

py, a je�li by³o kilku równych, to ten, kto by³ bli¿ej naczalstwa. Podczas
tego ostatniego wyjazdu, 14 sierpnia, dowodzi³ mój kolega, wtedy po-
rucznik, Maciej Podolski. Mogê powiedzieæ nominalnie dowodzi³, i to
do momentu, kiedy weszli�my na plac, bo tam chyba przej¹³ dowodze-
nie o�rodka dla internowanych, jako kierownik ochrony, �wi¹tkowski.
Dla mnie to by³ typowy sadysta, hiena, sam kaza³ tak na siebie mówiæ.

– Nim jednak do tego dosz³o, dwa dni wcze�niej komendanta Miko-
³ajczyka zmieni³ Juliusz Pob³ocki, z miejsca przyjmuj¹c ostrzejszy kurs
wobec internowanych.

– On przyszed³ do Kwidzyna z o�rodka dla kobiet w Go³dapi. Na
pewno przyszed³ zaprowadziæ porz¹dek.14 sierpnia byli jeszcze i jeden
i drugi, ale podczas pacyfikacji widzia³em tylko Pob³ockiego. Dla mnie
jest jasne, ¿e bêd¹c komendantem mia³ decyduj¹cy wp³yw na to, co siê
wydarzy³o. Na krótko przed jego �mierci¹ [Juliusz Pob³ocki zmar³ na
zawa³ pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych] rozmawia³em z nim, przy wód-
ce, o Kwidzynie. Nie mia³ ¿adnych w¹tpliwo�ci, mówi³, ¿e dzia³a³ zgod-
nie z odgórnymi dyrektywami.

– Kto� powiedzia³ mu, ¿e ma skoñczyæ z luzami dla osadzonych, a on
szybko zabra³ siê za robotê.

– Tego nie wiem, ale tego dnia, jeszcze przed naszym wyjazdem ze
Sztumu, by³o jasne, ¿e nie bêdzie to taki sam wyjazd jak poprzednie. Do
tej pory zabierali�my pa³ki, najwy¿ej he³my, a teraz kazali nam i�æ pod
zbrojowniê i pobraæ pe³ne wyposa¿enie. Poprzebierali�my siê w mun-
dury moro, niektórzy mieli nawet na kaskach napisy ZOMO.

– W pe³nym rynsztunku wy³adowano was przed bram¹ w Kwidzynie,
wyszed³ do was komendant Pob³ocki i powiedzia³, ¿e trzeba przywróciæ
porz¹dek.

– W³a�nie, ¿e nie. Nikt z nami nie rozmawia³, ale jak wcze�niej za-
wsze wchodzili�my za bramê, tak tym razem czekali�my na zewn¹trz.
Dzi� uwa¿am, ¿e trzymano nas tak specjalnie, dla podgrzania atmosfe-
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ry. By³o tam sporo ludzi, rodziny internowanych, którym nie pozwalano
na widzenie z bliskimi. Z ich strony oczywi�cie zaraz posypa³y siê pod
naszym adresem okrzyki w rodzaju �gestapo�, atmosfera by³a ogólnie
napiêta. Pamiêtajmy, ¿e to by³o oko³o po³udnia, lato, gor¹co, a my w
pe³nym umundurowaniu. A potem stali�my jeszcze dwie godziny we-
wn¹trz murów, miêdzy administracj¹ a drug¹ bram¹. Z jednej strony
my, z drugiej internowani. �piewali jakie� patriotyczne pie�ni, znów
pada³y jakie� okrzyki pod naszym adresem...

– Odszczekiwali�cie siê?
– Na pewno jeden czy drugi odpowiedzia³: �jeszcze ciê dorwê�, czy

co� takiego. Z tamtej strony lecia³y z kolei jakie� kubki, miski. Robi³o
siê nerwowo, a¿ w koñcu zapad³a decyzja, ¿e mamy i�æ, wiêc ruszyli-
�my powoli, spychaj¹c internowanych za bramê.

– Sk¹d siê wziê³a sikawka?
– Mieli w Kwidzynie swoj¹, w ka¿dym zak³adzie karnym jest we-

wnêtrzna stra¿ po¿arna. By³ te¿ pies s³u¿bowy...
– Jeden, czy wiêcej?
– Wiem o jednym. Wed³ug mnie by³ w kagañcu. Nie wiem, czy kto�

wtedy oberwa³. Mo¿e i oberwa³, bo pa³ki posz³y w ruch, ale szli�my tak
�ci�nieni, zarówno miejscowi funkcjonariusze jak i my, którzy przyje-
chali�my ze Sztumu, ¿e bij¹c pa³kami nad tarczami trudno by³o kogo-
kolwiek siêgn¹æ. Nie przypuszczam, ¿eby kto� poniós³ wtedy jaki� po-
wa¿niejszy uszczerbek na zdrowiu, zreszt¹ ta pierwsza faza akcji nie
trwa³a nawet pó³ godziny. Internowani uciekli do cel, a my my�leli�my,
¿e to koniec. W³a�nie wtedy przyszed³ �wi¹tkowski, ten szef ochrony w
Kwidzynie i powiedzia³, ¿e ludzie maj¹ byæ wyprowadzeni, a ka¿da cela
ma byæ dok³adnie przeszukana.

– A internowanych trzeba przepu�ciæ przez �scie¿kê zdrowia�.
– Nie wiem, czy to by³a samorzutna inicjatywa, czy taki by³ rozkaz,

ja go nie s³ysza³em, ale wtedy naprawdê wiele osób ciê¿ko pobito. Jak
pamiêtam, z jednej i drugiej strony korytarza ustawia³o siê po czterech –
sze�ciu funkcjonariuszy, a wiêc w sumie dziesiêciu, dwunastu...

– Na ochotnika? By³a okazja odegraæ siê za obra�liwe okrzyki przed
bram¹.

– Tego nie wiem. Ale dla mnie by³o jasne, ¿e skoro ca³¹ akcj¹ dowo-
dzi³ �wi¹tkowski i przez ca³y czas tam by³, to nawet je�li pomys³ ze
��cie¿k¹ zdrowia� powsta³ samoistnie, to on go przynajmniej tolerowa³.
Gdyby nie by³o takiej zgody, najwy¿ej wr¹baliby po cichu dwóm, trzem
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osobom, ale tam dostali prawie wszyscy. By³em �wiadkiem pobicia tego
m³odego ch³opaka, licealisty Sarnickiego, do którego doskoczyli funk-
cjonariusze, m.in. Klemens Kalbukowski. Ch³opak siê chowa³ przed nimi
na piêtrowym ³ó¿ku, nie chcia³ wychodziæ, siêgnêli go najpierw na tym
³ó¿ku, potem zrzucili na pod³ogê. Widzia³em tak¿e pobicie braci Go-
³awskich z Siedlec. Nie chcê siê usprawiedliwiaæ, ale mia³em wra¿enie,
¿e gorliwsi byli miejscowi fukcjonariusze z Kwidzyna, oni pewnie mie-
li jakie� stare porachunki z internowanymi. W celach robili�my regular-
ny kipisz. Mieszkañcy mieli wyj�æ, ale wiadomo, ró¿nie im to sz³o, wiêc
jeden czy drugi dosta³ pa³¹, na przy�pieszenie. W celach tak¿e funkcjo-
nariusze z Sztumu bili, kojarzê przynajmniej dwie osoby. Kazali zrywaæ
napisy, albo sami zrywali i deptali, zerwali nawet portret papie¿a.

– Na pana wymalowane w niektórych celach czerwone paj¹ki nie
dzia³a³y?

– Mo¿e dzia³a³yby bardziej, gdyby by³o bli¿ej grudnia i og³oszenia
stanu wojennego. Na szkolenia przyje¿d¿ali wtedy do nas panowie z
Komitetu Wojewódzkiego PZPR, straszyli, ¿e wszyscy jeste�my na li-
stach proskrypcyjnych, ¿e mo¿emy sobie wyobraziæ, co siê stanie, je�li
druga strona zwyciê¿y. Ale wtedy ja ju¿ tak na tych ludzi nie patrzy³em.
Czeka³em, kiedy siê to skoñczy... Chocia¿ gdyby mnie kto� sprowoko-
wa³, nie rêczê, jak bym siê zachowa³.

– Jak to d³ugo trwa³o?
– Minimum godzinê, do Sztumu wrócili�my pod koniec dnia pracy,

na piêtnast¹. W drodze powrotnej czu³o siê ogóln¹ ulgê, paru kolegów
posz³o potem na wódkê.

– Czy po akcji podpisywa³ pan �protokó³ u¿ycia si³y�?
– My, ze Sztumu, niczego nie podpisywali�my, to robili kwidzyniacy.

Dochodzi³o potem do nieporozumieñ, bo internowany mówi³: ten pan
mnie nie bi³, tymczasem pod protoko³em u¿ycia si³y by³ podpis akurat
tego funkcjonariusza. Jak siê dzi� nad tym zastanawiam odpowiadam
sobie, ¿e zepchniêcie internowanych z placu by³o wtedy mo¿e uzasad-
nione, stwarzali przecie¿ jakie� zagro¿enie, jednak ��cie¿ki zdrowia�,
bicie by³y w oczywisty sposób bezprawne, nie mie�ci³y siê nawet w
ówczesnych regulaminach S³u¿by Wiêziennej.

– Dlatego odby³o siê �ledztwo, które w sprawie pacyfikacji prowa-
dzi³y potem prokuratury, zarówno wojskowa, jak i powszechna. Ale pro-
ces odby³ siê tylko jeden, przeciwko internowanym oskar¿onym o czyn-
n¹ napa�æ na funkcjonariuszy.
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– Te¿ by³em wtedy przes³uchiwany, ale na proces mnie nie wzywali.
Sprawy funkcjonariuszy, na których pisali skargi pobici, zosta³y umo-
rzone na podstawie amnestii.

– Czy bezpo�rednio po tych wydarzeniach kto� z pana kolegów od-
szed³ ze s³u¿by?

– To wtedy nawet nie by³o mo¿liwe, jako stra¿ wiêzienna byli�my
jednostk¹ zmilitaryzowan¹, w stanie wojennym mobilizowano nawet
funkcjonariuszy, którzy ju¿ byli na emeryturze. Wtedy nikt nie odcho-
dzi³, zreszt¹ nawet teraz, kiedy rozmawiam z kolegami o Kwidzynie,
wielu jest przekonanych, ¿e dobrze wtedy zrobili.

– Pan od razu, kiedy by³o to mo¿liwe, w 1989 roku mówi³, ¿e jednak
robili�cie �le, z³o¿y³ zeznania w prokuraturze, doprowadzi³ nawet do
spotkania, podczas którego o zmianie morale S³u¿by Wiêziennej, przy
jednym stole z ksiêdzem Henrykiem Jankowskim, dyskutowali major
Stefan Miko³ajczyk i podpu³kownik Juliusz Pob³ocki, dwaj komendan-
ci o�rodka dla internowanych w Kwidzynie.

– Nic to nie da³o, tylko mnie spotka³ i pewnie nadal bêdzie spotyka³
ostracyzm ze strony �rodowiska. Na pewno za� wiem, ¿e z tego powodu
mam o jakie� piêæset z³otych mniejsz¹ emeryturê, bo podczas s³u¿by
omija³y mnie wszystkie awanse. Jak w 1981 roku zosta³em podporucz-
nikiem, tak by³em nim do koñca. Jeszcze dzi� koledzy, którzy byli wte-
dy w Kwidzynie pytaj¹ mnie, dlaczego siê w to wszystko mieszam.

– Dlaczego?
– Chocia¿by dlatego, ¿ebym rano, przy goleniu, móg³ spokojnie pa-

trzeæ na siebie w lustrze. Zale¿y mi te¿, ¿eby opinia publiczna wiedzia-
³a, ¿e i po naszej stronie by³y osoby – nie tylko przecie¿ ja – które rozu-
mia³y, co siê dzieje i zachowywa³y siê po ludzku.
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Marek Czekalski

WSPOMNIENIA

Moim zdaniem zaj�cia w Kwidzynie zosta³y sprowokowane przez
administracjê o�rodka celem zaprowadzenia wiêziennego porz¹dku. Naj-
pierw wstrzymano widzenia. T³um internowanych zacz¹³ niszczyæ siat-
kê, okalaj¹c¹ wewnêtrzny dziedziniec. A niew¹tpliwy prowokator pró-
bowa³ roznieciæ ogieñ na dachu jednego z pawilonów: podpali³ materac.
Ten cz³owiek szybko znikn¹³ z o�rodka i nie by³o go podczas �ledztwa.

Regulamin wiêzienny uznaje fakt podpalenia za dowód buntu wiê�-
niów. Dlatego naczelnik móg³ w tym momencie wezwaæ nie tylko stra¿
po¿arn¹, lecz tak¿e specjalny oddzia³ szturmowy (atandê).

Jako uczestnik i �wiadek tych wydarzeñ stwierdzam: protest opano-
wano i st³umiono wszystkimi �rodkami przymusu – woda pod du¿ym
ci�nieniem, pa³y szturmowe, uderzenia tarcz¹ – i protest skoñczy³ siê,
kiedy pozamykano nas w celach.

Lecz wtedy w³a�nie zastosowano odwet – nie tylko, by nas pobiæ, ale
tak¿e poni¿yæ.

By³o tak: wskazanych przez s³u¿bê wiêzienn¹ uzbrojona atanda bi³a
do nieprzytomno�ci; czê�æ wiê�niów, wypychanych z cel, bito na kory-
tarzu – je�li który� przewróci³ siê na �liskiej pod³odze, wrzeszczano:
�ca³uj buty funkcjonariusza!�

Do naszej celi tak¿e wpadli. Jeden z nich naplu³ na obrazek z napisem
�Solidarno�æ� i przylepi³ Mietkowi Mazurkowi do czo³a. W ogóle ich agre-
sjê budzi³y wszelkie symbole. Na �cianie by³ napis �Solidarno�æ�, namalo-
wany przez poprzednich lokatorów. Kiedy kolega próbowa³ co� odpowie-
dzieæ na krzyk: �Zmyj!�–  dosta³ pa³¹ szturmow¹ w krocze. Zwin¹³ siê na pod³o-
dze. Nachyli³em siê, by pomóc mu wstaæ i wtedy sam zosta³em spa³owany.

�Tygiel Kultury� nr 10–12 (70-72), 2001 r.
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Mieczys³aw Mazurek

WSPOMNIENIA

Czasem powracam my�l¹ do Kwidzyna, bo wydaje mi siê, ¿e ju¿ wte-
dy mo¿na by³o zobaczyæ objawy tych niepokoj¹cych zjawisk, które z
ca³¹ si³¹ wyst¹pi³y po 1989 roku.

Z ostatni¹ grup¹ internowanych zosta³em przewieziony pod koniec
lipca z £owicza do Kwidzyna. Kiedy wypuszczono nas z milicyjnej suki
na dziedziniec wiêzienia, wiedzia³em od razu, ¿e co� jest nie w porz¹d-
ku. Dla przywyk³ego od kilku tygodni (by³em zatrzymany w pocz¹tkach
maja 1982 roku) do ³agodnego, lecz jednak wiêziennego rygoru, zdu-
miewaj¹cy by³ widok rozbawionych, uwieszonych u krat na oknach ko-
legów z �internatu� w Kwidzynie. Wygl¹da³o na to, ¿e zapomnieli o
rzeczywisto�ci, o tym, ¿e drut kolczasty ogradza ich, a nie �wiat. Zdu-
mienie i niepokój narasta³y, gdy przekona³em siê, ¿e od �niadania do
zmroku mo¿na byæ w dowolnym miejscu wiêzienia. Poniewa¿ by³o go-
r¹co, wiêkszo�æ z nas ca³y dzieñ spêdza³a poza budynkiem, graj¹c w
siatkówkê, tenisa b¹d� æwicz¹c jogê.

To by³a inna rzeczywisto�æ: internowani byli wszêdzie, a miêdzy nimi
przemykali nie�mia³o klawisze i wieczorem z trudem zaganiali rozbawio-
nych rezydentów do baraków. Budzi³o niesmak, gdy internowani obrzucali
tych potulnych stra¿ników wulgarnymi s³owami, czy nawet tromtadracki-
mi pogró¿kami. Nie rozumia³em, dlaczego ci miejscowi ch³opoklawisze,
jak o nich mówiono, nie reagowali na ¿adne, nawet najobrzydliwsze uwagi.

Nie potrafi³em uto¿samiæ siê z kolegami, którzy w po³owie rozgry-
wanego meczu rzucali has³o: �Do apelu!� – i tak jak stali, spoceni, roz-
che³stani, w k¹pielówkach – ustawiali siê w szereg, aby od�piewaæ
�Bo¿e, co� Polskê�. Kto sprzeciwia³ siê profanowaniu symboli i w ta-
kich apelach nie uczestniczy³, a jeszcze siedzia³ w tzw. �celi docen-
tów�, styka³ siê z pogard¹ i politowaniem.
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Prze�cigano siê w licytacji, kto ma monopol – KPN, ROPCIO, czy
jaki� inny od³am opozycji – na ten jedyny, �prawdziwy� patriotyzm. A
jego miar¹ mia³ byæ stopieñ zamalowania �cian symbolami narodowy-
mi, religijnymi czy znakiem �Solidarno�ci�. Nieustannie dociekano, kto
spo�ród kilkuset internowanych wygl¹da na esbeck¹ wtyczkê, bo i ta-
kich nie mog³o w�ród nas brakowaæ. I nie brakowa³o.

Przyszed³ dzieñ, gdy dowiedzieli�my siê: w s¹siednim baraku wy-
buch³ po¿ar. Podobno jeden z internowanych, od dawna podejrzewany
przez kolegów, ¿e jest agentem, podpali³ materac. Po chwili us³yszeli-
�my: kto� przecina siatkê, okalaj¹c¹ od wewn¹trz teren wiêzienia, a bar-
dzo wielu wspina siê na ów p³ot, skanduj¹c s³owo solidarno�æ. A chyba
wszyscy zaczynaj¹ waliæ ³y¿kami w metalowe miski.

Wielu z nas uzna³o od razu te akty za prowokacjê. [...]
Strumieniami wody, pa³kami, z pomoc¹ psów zagoniono nas do bara-

ków. Najgorsze zaczê³o siê, kiedy internowanych zapêdzono do cel, bi-
j¹c ich i szczuj¹c psami.

Najpierw us³yszeli�my klucz w zamku celi naprzeciwko. S³ychaæ by³o,
jak wyci¹gaj¹ ich na korytarz, odg³osy uderzenia pa³ek, szczekanie psów,
straszny krzyk i p³acz bitych. Potem kolejne cele – i tak przeszli do
drugiego pawilonu. Stamt¹d odg³osy by³y s³absze, a bli¿ej – nieustanny
jêk pobitych.

Etap koñcowy – cela po celi, tego pa³k¹ w genitalia, tamtego zwy-
czajnie, przez plecy, i kipisz, i towarzysz¹ce mu szykany. W celach,
wymalowanych symbolami �Solidarno�ci�, internowanych zmuszano do
zdrapywania malowide³ paznokciami.

Przez ca³¹ noc s³ychaæ by³o jêki i wo³anie o piln¹ pomoc medyczn¹.
Ale cele by³y zamkniête – i nastêpnego dnia, i przez d³ugi czas. Do
szpitala odwieziono bodaj tylko jednego.

Kilka dni pó�niej by³em t³umaczem ekipy Miêdzynarodowego Czer-
wonego Krzy¿a. Widzia³em rozleg³e �lady pobicia pa³kami, powyrywa-
ne z g³ów i bród w³osy, zdarte paznokcie. Okaleczonych by³o ponad
sze�ædziesiêciu. Lekarze MCK zalecili przeniesienie kilkunastu osób
do szpitala oraz czasowe zwolnienie nastêpnych kilkunastu [...]

Pó�niej nie by³o lepiej, ni¿ poprzednio. Znów wiele wzajemnych oskar-
¿eñ, pretensji, licytowania siê w martyrologii, ma³o refleksji.

Ja sam, z ³agodnego nie-rzucim-ziemi, sta³em siê emigrantem. Nie
umiem dzisiaj powiedzieæ, w jakiej mierze incydent kwidzyñski wp³y-
n¹³ na moj¹ decyzjê.
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W Niemczech, w drodze do Stanów Zjednoczonych, us³ysza³em w
ko�ciele, jak nowi emigranci �piewaj¹ �Nie rzucim ziemi...�. Grotesko-
wo�æ tej sceny �cisnê³a mi gard³o. I trzyma do dzi�. Bo przecie¿ i ja,
stary emigrant, rzuciæ tej ziemi – nie potrafiê.

�Tygiel Kultury�, nr 10-12 (70-72) 2001

Spotkanie po 15 latach
30 sierpnia 1997 r. Miej-
sce internowania. Od
lewej Adam Golik, z
prawej Miros³aw Du-
szak, z przodu Kazi-
mierz Rochowicz
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Tablica z napisem: �Byæ zwyciê¿onym a nie ulec to zwyciêstwo�. J. Pi³sudski. W 15
rocznicê pacyfikacji obozu internowanych w Kwidzynie pobitym i poszkodowanym.
Sierpieñ 97. NSZZ �Solidarno�æ� � ods³oniêta 30 sierpnia 1997 r. w konkatedrze �w.
Jana Ewangelisty w Kwidzynie

Na ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej w dniu 30.08.1997 r. internowani z Zamojszczy-
zny przyjechali ze swoim sztandarem, na którym widniej¹ nazwy obozów interno-
wania: Krasnystaw, Lublin, Kwidzyn, Za³ê¿e, Uherce, Piaski k/Kielc
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Internowani pod tablic¹ pami¹tkow¹ � spotkanie po 15 latach

Poczet sztandarowy
po ods³oniêciu tablicy
pami¹tkowej. Od le-
wej: Jerzy Zacharow,
Adam Kozaczyñski i
Andrzej Go³awski
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Spotkanie po 15 latach. Internowani: Jerzy Zacharow, Józef Nowak i Adam Koza-
czyñski romawiaj¹ z mec. Piotrem Andrzejewskim

Spotkanie po 15 latach 30 sierpnia 1997 r. Od lewej: adwokat Tadeusz Kilian, ks.
Leszek Kuczyñski, Miros³aw Andrzejewski, Jerzy Zacharow; w dali Adam Golik

316



Msza �w. w konkatedrze �w. Jana Ewangelisty po�wiêcona 15 rocznicy pobicia in-
ternowanych w Kwidzynie, która odby³a siê 30 sierpnia 1997 r.

Msza �w. w konkatedrze �w. Jana Ewangelisty po�wiêcona 15 rocznicy pobicia in-
ternowanych w Kwidzynie wraz z ods³oniêciem tablicy pami¹tkowej
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Poczty sztandarowe. Z lewej strony sztandar NSZZ �Solidarno�æ� regionu elbl¹-
skiego, z prawej sztandar Stowarzyszenia Zamojszczyzny � Internowani 1981-1982,
uczestnicz¹ce we Mszy �w. po�wiêconej 15 rocznicy pobicia internowanych

Spotkanie internowanych po 15 latach. Na pierwszym planie od lewej: Jerzy Szmit,
W³adys³aw Ka³udziñski, Jerzy Zacharow, Miros³aw Andrzejewski i Zygmunt Go³aw-
ski w rozmowie z mec. Piotrem Andrzejewskim (stoi ty³em)
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W czasie spotkania po 15 latach. Od lewej: Miros³aw Andrzejewski, Zygmunt Go-
³awski, Adam Kozaczyñski, Kazimierz Rochowicz, mec. Piotr Andrzejewski, Jerzy
Szmit, W³adys³aw Ka³udziñski, Jerzy Zacharow (ty³em)
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Jerzy Zacharow

PO LATACH

Nie zrobili�my rachunku sumienia,
lustracji i wyroku,
aby wszystko by³o sprawiedliwe.
Dlatego tak nam dzi� trudno.
Powinni�my wtedy,
Wyrywaæ i s¹dziæ,
Burzyæ i budowaæ,
Ogrodziæ winnicê,
Aby nie niszczy³y jej dzikie zwierzêta.
My�my przebaczali,
a oni nie ¿a³owali,
tylko czaili siê do skoku

ks. bp. Józef Zawitkowski

Jak mo¿na po 20 latach oczekiwaæ relacji z czasów pobytu w peere-
lowskim pierdlu? Czas jest wybitnie niestosowny, bo mamy 21,4% bez-
robocie w kraju, a u nas na Zamojszczy�nie ponad 27,5%, gdy pad³y
ostatnie zak³ady pracy i to te, w których pracowa³em i z którymi zwi¹za-
³em swój ¿yciorys. Nie ma ju¿ Zak³adów Miêsnych, gdzie pracowa³em
jako magazynier, Pakowni Konserw i Szynek eksportowych, gdzie mu-
sia³em dzieñ w dzieñ zamawiaæ w lubelskiej DOKP wagony pod szynki
dla �Baltony� i do 17 krajów �wiata. Wszystko kierunek Gdynia. Nie
ma ju¿ Zamojskich Fabryk Mebli, gdzie pracowa³em jako kierownik
Zespo³u Magazynów i trzeba by³o dzieñ w dzieñ odbieraæ 10–20 wago-
nów z materia³ami i za³adowaæ 40–50 wagonów z gotowymi meblami.
Nie ma ju¿ Kombinatu Budowlanego w Zamo�ciu, gdzie pracowa³em
jako specjalista do spraw gospodarki materia³owej i rozlicza³em Fabry-
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kê Domów. To w³a�nie tam po wyborach w listopadzie 1981 roku zosta-
³em przewodnicz¹cym Komisji Zak³adowej NSZZ �Solidarno�æ� i pe-
³en entuzjazmu wda³em siê w budowê drugiej Japonii! To w³a�nie wte-
dy, 13 grudnia, bêd¹c �na wycieczce�, w drodze do Gdañska zosta³em
pozbawiony wolno�ci na 360 dni.

Kwidzyn by³ etapem na drodze ku wolno�ci. Po wiêzieniu carskim w
Krasnymstawie i po W³odawie nad Bugiem, wywie�li nas 23 kwietnia
do Kwidzyna. Datê zapamiêta³em, bo w tym dniu otrzyma³em dwa tele-
gramy ocenzurowane z ¿yczeniami imieninowymi. Po po³udniu za³ado-
wano nas do �puszek� i wywieziono w nieznanym kierunku. Po drodze
rozrzucali�my grypsy, ¿e jedziemy w nieznane. W Siedlcach mieszkañ-
cy zauwa¿yli bia³e papierki i donie�li J.E. biskupowi Janowi Mazurowi.
Wkrótce rodziny zna³y kierunek naszej marszruty. O 1.00 w nocy stanê-
li�my w nieznanej miejscowo�ci za miastem i tak zakoñczy³ siê trzeci
etap wêdrówki. Kwidzyn by³ obozem zbiorczym. Ju¿ genera³owie do-
szli do wniosku, ¿e ekstremê trzeba po³¹czyæ, bo nie dadz¹ siê zmiêk-
czyæ i nie s¹ reformowalni.

Tutaj, w Kwidzynie spotka³a siê ca³a Polska. Pocz¹tkowo by³o nas
ponad 350 osób. Liczba zmienia³a siê w zale¿no�ci od humorów komi-
sarzy czy te¿ ubeków. Dowozili cinkciarzy, podpadniêtych za narusze-
nie godziny milicyjnej i tych z mniejszymi naruszeniami prawa wojen-
nego. Pó�niej wypuszczali ich informuj¹c spo³eczeñstwo, ¿e zwalniaj¹
internowanych!

Kwidzyn by³ miejscem zno�nym, obóz mia³ du¿¹ przestrzeñ, mieli-
�my mo¿liwo�æ kontaktu miêdzy barakami, odbywa³y siê szkolenia, wy-
k³ady, mieli�my ma³e �sito�, radio i aparat fotograficzny. Aparat zosta³
w rynnie, w piaskownicy dwa zamki od celi, a szperacz (klucz) od celi
nr 9 wzi¹³em na pami¹tkê do Zamo�cia. W Kwidzynie prze¿y³em kilka-
dziesi¹t kipiszy (przeszukañ), dwie zadymy, jedna skoñczy³a siê tragicz-
nie dla wielu kolegów.

W maju 1982 roku klawisze pobili naszego kolegê Adasia Kozaczyñ-
skiego z Tomaszowa Lubelskiego. Nas kilku zamknêli w �wietlicy. Nie
namy�laj¹c siê d³ugo z ³awki zrobili�my taran i po kilkudziesiêciu ude-
rzeniach ³awka pêk³a, ale i drzwi wa¿¹ce kilkaset kilogramów wylecia³y
z hukiem razem z zawiasami. Pó�niej dowiedzieli�my siê, ¿e ten Zak³ad
Karny budowali wiê�niowie, to siê zgadza³o, bo spawy by³y powierz-
chowne. Adasia uwolnili�my z innej celi. By³ pokrwawiony i pobity.
Klawisze pouciekali z baraku. W tym dniu kilku oberwa³o pa³ami. By³a
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to tzw. ma³a zadyma. Powa¿niejsza, do której d³ugo przygotowywali siê
klawisze, rozegra³a siê 14 sierpnia 1982 roku. Prowokacja mia³a siê odbyæ
7 sierpnia, ale wtedy odwiedzi³ internowanych biskup lubelski Piotr
Hemperek. Odroczono egzekucjê nad internowanymi. W tydzieñ potem
w my�l zasady co siê odwlecze to nie uciecze klawisze, z milicj¹ i posi³-
kami z innych zak³adów karnych, zgotowali nam prawdziwe piek³o na
ziemi. Pobitych dotkliwie a¿ do utraty przytomno�ci by³o kilkunastu
internowanych. Po kilku dobach wywieziono ich do szpitali. Ciê¿ko ran-
nych nie opatrywano i nie dopuszczano do nich lekarzy – naszych kole-
gów z innych cel, a byli w�ród nas lekarze: Mirek Górski, Krzysio Za-
dr¹g.

Wys³ali�my grypsy do komisarzy wojennych o tej bestialskiej akcji.
Niestety sztaby wojskowe pod kierownictwem genera³ów uzna³y, ¿e to
internowani napadli na klawiszy. Kilku naszych aresztowano, rozpo-
czê³y siê d³ugie procesy. Delegacje Miêdzynarodowego Czerwonego
Krzy¿a by³y ubezw³asnowolnione. Nie wolno im by³o informowaæ o
sytuacji w wiêzieniu. Z przera¿eniem lekarka ze Szwajcarii ogl¹da³a
pobitego Adasia Kozaczyñskiego. By³ zbity równo, ca³y granatowy.
Najbardziej pokrzywdzeni znale�li siê w szpitalach. Pamiêtam, W³adka
Ka³udziñskiego z Olsztyna nieprzytomnego polewali wod¹. Do dzisiaj
W³adek jest inwalid¹ na rencie, a bandyci co go pobili maj¹ emerytury
kilkana�cie razy wiêksze! Pobity zosta³ Radek Sarnicki od nas z Zamo-
�cia, bracia Go³awscy z Siedlec. O nich mo¿na pisaæ powie�ci. Mia³em
zaszczyt poznaæ pana Zygmunta Go³awskiego, rzemie�lnika i twórcê
KPN. Tylko w takiej Rodzinie mog¹ byæ tacy synowie, czterech ich nisz-
czy³a komuna. Wielu pobitych wybra³o emigracjê i z perspektywy cza-
su wydaje siê, ¿e zrobili dobrze. Dzisiaj wszyscy zostaj¹c w kraju po-
wiêkszyliby liczbê bezrobotnych. Bo wiêkszo�æ z tych 3 milionów bez-
robotnych to cz³onkowie �Solidarno�ci�, to armia straceñców Lecha.
Co to za wódz, co wytraci³ tak¹ armiê i ma siê dobrze? Jak on i jego
nastêpca mog¹ patrzeæ w oczy stoczniowcom, robotnikom? W lutym
1981 roku Prymas Tysi¹clecia mówi³: �Mo¿e za p³ytko orali�my, mo¿e
trzeba raz jeszcze przy³o¿yæ rêce do p³uga i powiedzieæ odwa¿nie ca³e-
mu narodowi i sobie: nie o to idzie, aby wymieniæ ludzi, tylko o to, aby
ludzie siê odmienili, aby byli inni, aby – powiem to drastycznie – jedna
klika z³odziei nie wydar³a klucza od kasy pañstwowej innej klice z³o-
dziei. Idzie o odnowê cz³owieka i kto� to musi powiedzieæ! To jest bar-
dzo niepopularne i strasznie trudno to mówiæ�. I Lech, i Marian zrobili
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w³a�nie odwrotnie, za nic mieli i maj¹ nauki Takiego Nauczyciela. I jest
mi przykro, ¿e daj¹c z siebie tak wiele, osi¹gn¹³em tak ma³o i zawio-
d³em wielu uczciwych ludzi. Ale nadal idê z podniesion¹ g³ow¹, bo nie
zni¿y³em karku przed zdrajcami naszego narodu, nie wypina³em piersi
do orderów i wci¹¿ dbam, ¿eby nigdy z królami nie byæ w aliansach.

Dziêkujê kolegom kombatantom II wojny �wiatowej, partyzantom,
¿o³nierzom AK, w�ród nich koledze Jerzemu Jó�wiakowskiemu, z któ-
rym mia³em zaszczyt dzieliæ celê, za naukê mi³o�ci do Ojczyzny. To ich
postawa pozwoli³a przetrwaæ ma³ym i chwiejnym w trudnych czasach
stanu wojennego.

Panu Bogu dziêkujê za dar ¿ycia w czasach, gdy historia kaza³a siê
okre�liæ, dziêkujê za dar zrozumienia sytuacji.

Gdy wieje wiatr historii
ludziom jak piêknym ptakom
rosn¹ skrzyd³a
a trzês¹ siê portki pêtakom.

Konstanty Ildefons Ga³czyñski

Wspomnieæ nale¿y o roli, jak¹ odegra³ personel medyczny w szpitalu
w Kwidzynie po masakrze 14 sierpnia 1982 roku. Dzielne pielêgniarki,
lekarze z pe³nym po�wiêceniem ratowali pobitych, nie�li pomoc rodzi-
nom. Nawi¹zali�my ³¹czno�æ. Grypsy w wiadomy nam sposób dociera-
³y ka¿dego dnia do naszych cel. Pamiêtam Elê Byzdrê i jej kole¿ankê
Bo¿enkê. Bohaterem by³ pan Go³uch, który jako dowódca wozu bojo-
wego stra¿y po¿arnej odmówi³ rozkazu u¿ycia armatek przeciwko inter-
nowanym w obozie w Kwidzynie. Zosta³ za to dyscyplinarnie zwolnio-
ny, ale zachowa³ siê jak prawdziwy Polak.

Internowany w obozach PRL od 13 grudnia 1981 do 6 grudnia 1982
roku:
Zak³ad Karny Krasnystaw, cela nr 4, 11, 22, 29
Zak³ad Karny W³odawa, cela nr 76, 79, 30
Zak³ad Karny Kwidzyn, cela nr 11, 23, 9, 12
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Plakat �Solidarno�ci� zosta³ wykonany na papierze pakowym w warunkach wiê-
ziennych w czasie internowania w Kwidzynie. Umieszczany by³ zawsze pod krzy-
¿em w czasie odprawiania Mszy �wiêtej przez ks. biskupa Juliana Wojtkowskiego
lub innych ksiê¿y.
Ks. biskup Julian Wojtkowski po�wiêci³ znak Solidarno�ci i uwieczni³ to swoim
podpisem w górnym lewym rogu.
Na tym plakacie podpisy z³o¿yli uczestnicy Mszy  �wiêtej ze wszystkich regionów
Polski.
Plakat zosta³ zniszczony w czasie kipiszu i wyrzucony przez klawiszy do �mietnika.
Jerzy Zacharow podarty plakat ukry³ w sienniku wiêziennym. Nastêpnie posk³ada³ i
podklei³ na wiêziennym prze�cieradle. I tak jego fragmenty zachowa³y siê do dzi-
siaj.
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Krzysztof Stasiewski
Poznañ, 5 czerwca 2005 r.

TWÓRCZO�Æ INTERNOWANYCH
w O�rodku Odosobnienia w Kwidzynie

W momencie og³oszenia stanu wojennego w ramach akcji �Jod³a�
funkcjonariusze MO i SB zatrzymali wcze�niej wytypowanych dzia³a-
czy �Solidarno�ci� i opozycji. Utworzono 53 o�rodki odosobnienia.  Na
li�cie obozów internowania znajduj¹ siê zak³ady karne ró¿nej wielko�ci
i o ró¿nym stopniu represyjno�ci, areszty �ledcze, a tak¿e areszty przy
komendach wojewódzkich MO, w których przetrzymywano internowa-
nych, równie¿ kobiety, przed przewiezieniem ich do w³a�ciwych obozów.

Lista ca³o�ciowa podaje 9862 nazwiska; braki na niej s¹ nieznaczne.
W�ród internowanych znale�li siê te¿ byli decydenci z PZPR z Edwar-
dem Gierkiem na czele, niewielka grupa Cyganów, nieznana liczba cink-
ciarzy i kryminalistów.

Jedn¹ z form kontroli sytuacji w o�rodkach dla internowanych by³y
wizytacje przeprowadzane przez funkcjonariuszy Centralnego Zarz¹du
Zak³adów Karnych. We wnioskach sformu³owanych po jednej z takich
kontroli mo¿na przeczytaæ, ¿e czê�æ internowanych kontynuuje �dzia-
³alno�æ skierowan¹ przeciwko porz¹dkowi i bezpieczeñstwu publiczne-
mu, g³ównie poprzez wytwarzanie nielegalnych materia³ów propagan-
dowych i pami¹tkarskich, przemycanych poza o�rodek przy pomocy kleru
i rodzin�. Ta ocena dokumentuje istnienie jednego z aspektów nieofi-
cjalnego ¿ycia w o�rodkach dla internowanych. To nadal aspekt ma³o
znany, który dot¹d nie doczeka³ siê ca³o�ciowego opracowania. Zbiory
wytwarzanych wówczas w niewielkich nak³adach okoliczno�ciowych
stempli, znaczków, kopert, kartek pocztowych oraz innych druków s¹
rozproszone. Podj¹³em próbê zebrania, usystematyzowania i zaprezen-
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towania twórczo�ci internowanych na stronie internetowej www.inter-
nowani.webpark.pl.

Chcia³bym tu przede wszystkim przedstawiæ genezê i techniki wyko-
nywania piecz¹tek, znaczków i innych druków z obozu w Kwidzynie.
Pocz¹tkiem jednak¿e jest obóz w Gêbarzewie. To tam powsta³y pierw-
sze wykonywane przeze mnie piecz¹tki. Przedstawiê przyk³adowo hi-
storiê jednej z nich.

Projekt piecz¹tki �Ró¿a� wykonany zosta³ przeze mnie w Obozie In-
ternowanych w Gêbarzewie w kwietniu 1982 roku. Równie¿ tam zosta³
wyciêty wzór: matryca z linoleum spod ³ó¿ka stoj¹cego po lewej stronie
celi nr 16, w pawilonie III. D³utko do wyrzynania zosta³o zrobione z
wieczka puszki po konserwie, nastêpnie zosta³o zaostrzone na parape-
cie okiennym celi. Pó�niej zosta³o oprawione w plastikow¹ nasadkê (na
gor¹co) d³ugopisu. Dziêki temu nie wrzyna³o siê w d³oñ. Tusz pocho-
dzi³ na pocz¹tku z wk³adów do d³ugopisów, który nale¿a³o wydmuchaæ
z rurki. By³ bardzo gêsty, wiêc dolewa³em wody koloñskiej, by go roz-
cieñczyæ. Wat¹ lub tamponem z koszuli nanosi³em go na matrycê i odci-
ska³em na kartkach, a pó�niej na kopertach i w ksi¹¿kach. Matryca mu-
sia³a byæ po u¿yciu dok³adnie wyczyszczona: te¿ wod¹ koloñsk¹. S³u¿-
bê wiêzienn¹ ciekawi³ ustawiczny zapach wody koloñskiej w naszej celi,
t³umaczyli�my, ¿e zag³uszamy tak nieprzyjemny zapach bij¹cy z ubika-
cji. Czasami zatykali�my odp³yw WC, by to uwiarygodniæ: przychodzi-
³a wtedy ekipa hydraulików, by udro¿niæ rurê. Nic nie podejrzewali, bo
na moj¹ pro�bê koledzy w innych celach tez zatykali odp³yw.

Inspiracj¹ do przygotowania matrycy by³a zupe³nie prozaiczna sy-
tuacja. Otó¿ jeden z moich kolegów z celi (Jacek Kubiak z NZS
UAM) by³ na widzeniu. Przyjecha³a do niego dziewczyna i przy-
wioz³a mu czerwona ró¿ê. Przyniós³ j¹ do celi. Wszyscy zamarli�my
oczarowani tym kwiatem. Ka¿dy podchodzi³, dotyka³ go i w¹cha³.
Siedzieli�my w milczeniu i patrzyli�my na tê ró¿ê, jak na co� nieby-
wa³ego. Kolega umy³ s³oik po d¿emie i wstawi³ do niego kwiat. Ró¿a
nie wiêd³a, co wprawia³o nas w niezwyk³y nastrój. Rano po przebu-
dzeniu ka¿dy z nas najpierw spogl¹da³ na ró¿ê: traktowali�my j¹
prawie jak amulet. Koledzy z innych cel, dowiedziawszy siê o niej,
ogl¹dali j¹ przy ka¿dej nadarzaj¹cej siê okazji. Nawet stra¿nicy wiê-
zienni zachowywali siê w naszej celi bardziej pow�ci¹gliwie. Ta ró¿a
by³a dla nas powiewem innego, wolnego �wiata, by³a nadziej¹ na
lepszy czas.
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Po oko³o czterech tygodniach ró¿a usch³a, pozostaj¹c w niezmienio-
nym stanie. Pozosta³a z nami przez ca³y okres obozu. Rozkruszy³a siê
po wyj�ciu kolegi z obozu: mo¿e by³a znakiem dla nas? Ta ró¿a tak mnie
ujê³a, ¿e postanowi³em ja naszkicowaæ. Ale ka¿dy chcia³ dostaæ ten ry-
sunek. Przysz³o mi zatem do g³owy, by zrobiæ stempel.

Na pocz¹tku siedzieli�my w zamkniêtych celach, pó�niej w wyniku
naszych protestów otwierano je na dwie godziny, tak ¿e mogli�my siê
wzajemnie odwiedzaæ. Wtedy te¿ koledzy z innych cel dostarczali mi
kartki i tusz do stempli. £¹cznie wykona³em 414 sztuk odbitek w zielo-
nym i niebieskim kolorze. Dzisiaj ten stempel jest symbolem interno-
wanych z obozu Gêbarzewo.

Obóz w Gêbarzewie zlikwidowano 30 lipca 1982 roku, a pozosta³ych
internowanych przewieziono do obozu w Kwidzynie. Przebywa³em wte-
dy w szpitalu w Gnie�nie. Rankiem 12 sierpnia 1982 roku milicja wtar-
gnê³a z broni¹ do szpitala i uprowadzi³a mnie i dwóch kolegów – Julia-
na Zydorka i Bogdana Ciszaka. Nie wiedzieli�my, dok¹d jedziemy, nikt
nam nie powiedzia³. Wczesnym popo³udniem dojechali�my do Kwidzyna.

O�rodek odosobnienia w Kwidzynie by³ obozem zbiorczym dla osób
ze zlikwidowanych wcze�niej obozów. Przebywa³o w nim wówczas 148
internowanych, skupionych w trzech parterowych pawilonach. Uderza-
j¹ca by³a swoboda panuj¹ca w o�rodku. Wszystkie cele by³y otwarte od
rana do pó³nocy, internowani mieli w³asne radioodbiorniki, magnetofo-
ny, widzenia z rodzinami odbywa³y siê na wolnym powietrzu w atmos-
ferze pikniku. Nieograniczona mo¿liwo�æ korzystania ze spacerów, z
kortu tenisowego, boiska do siatkówki, terenu do gry w pi³kê no¿n¹.
Spacernik otwarty do godziny 22.00, a w praktyce zamykany czêsto du¿o
pó�niej – bo niektórzy internowani na ka¿dym kroku pragnêli udowad-
niaæ �klawiszom�, ¿e nic im zabroniæ nie mo¿na. Oddzia³owi i inni funk-
cjonariusze s³u¿by wiêziennej, prawie niewidoczni, nie bronili grupkom
internowanych nawet wchodzenia na dachy wiêziennych pawilonów, sk¹d
od czasu do czasu rozlega³y siê zbiorowe �piewy patriotyczne i religijne.
Praktycznie ¿adnej kontroli. Podczas widzenia 7 sierpnia z obozu wyszed³
nie zauwa¿ony jeden z internowanych – Miros³aw Andrzejewski.

Internowani prowadzili o¿ywion¹ twórczo�æ. Znaczki, stemple, ko-
perty wytwarzano bez zagro¿enia ze strony s³u¿by wiêziennej. �ciany
wiêkszo�ci cel wymalowane by³y olbrzymimi symbolami �Solidarno-
�ci�, KPN-u, Polski Walcz¹cej. W kolejn¹ miesiêcznicê wprowadzenia
stanu wojennego 13 sierpnia odby³ siê uroczysty apel wszystkich inter-

328



nowanych. Na obozowych latarniach zawieszono flagi z napisem �Soli-
darno�æ�. Minut¹ ciszy uczcili�my pamiêæ ofiar stanu wojennego, chó-
ralnie od�piewali�my hymn narodowy i �Rotê�.  Dla mnie by³a to szale-
nie uroczysta chwila.

Nagle 14 sierpnia nast¹pi³ zwrot o 180 stopni. Zmiana komendanta obo-
zu. Tego, co nast¹pi³o pó�niej, nie zapomnê do koñca ¿ycia. Masakrê inter-
nowanych w o�rodku odosobnienia w Kwidzynie opisano ju¿ wielokrotnie
i nie chcia³bym powielaæ tych zapisów, brzmi¹ one prawie jednakowo.
Napisa³em wtedy wiersz, mo¿e on odda atmosferê tamtego dnia:

Sobota – czternasty.
Zawarty spi¿ bramy
Oddziela

od bliskich.

Wewn¹trz –
demonstracja si³y.

Stoj¹ w szeregu
uderzaj¹c pa³kami o tarcze,
spojrzenia pe³ne nienawi�ci

                              – jeszcze czekaj¹...

Dziecko
d³oñ swoj¹ wsuwa pod bramê,
trzyma ma³e lusterko
staraj¹c siê dostrzec w nim ojca...

Smagniêta pa³k¹
d³oñ cofa siê
upuszczaj¹c na beton zwierciad³o.
S³ychaæ skargi

p³acz¹cego dziecka.

Wiêziony ojciec
przez powiekê ³ez

spogl¹da
na okruchy szk³a

rozbitego przy wej�ciu.
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Omawiaj¹c twórczo�æ internowanych w obozie Kwidzyn nale¿y po-
dzieliæ j¹ na dwa okresy: przed i po 14 sierpnia. Do 14 sierpnia rozwija-
³a siê ona bez przeszkód, emanuj¹c swoj¹ intensywno�ci¹ na ca³y obóz.
Po 14 sierpnia mimo zaostrzonego rygoru i prowadzenia 16–dniowej
g³odówki sztuka obozowa rozwinê³a siê do niespotykanych rozmiarów,
przybieraj¹c formê zorganizowanej produkcji. Z³agodzenie systemu re-
presji pozwoli³o na wspó³pracê miêdzy celami przy drukach zwartych.
Jednak¿e stosowano du¿e �rodki ostro¿no�ci, gdy¿ aktywno�æ s³u¿by
wiêziennej znacznie wzros³a.

Twórczo�æ tê mo¿na sklasyfikowaæ nastêpuj¹co:
– znaczki nomina³owe (piecz¹tki i drukowane),
– znaczki beznomina³owe (piecz¹tki i drukowane),
– koperty i kartki pocztowe,
– plakaty, kalendarze i ryciny (rêkodzie³o i drukowane),
– druki zwarte (broszury),
– rêkodzie³o (rze�ba, p³askorze�ba, colage),
– malarstwo,
– fonografia.

Niew¹tpliwie wiêkszo�æ twórczo�ci stanowi³y piecz¹tki i znaczki.  Do
wyrobu matryc pieczêciowych s³u¿y³y kawa³ki linoleum, PCV, gumki
kre�larskie �Myszka�, guma z pasów transmisyjnych, klocki drewnia-
ne. Skalpelem lub d³utkiem wykonanym z wieczka puszki, oprawionym
w plastikow¹ nasadkê d³ugopisu, wycinano lustrzane odbicie motywu.
Gdy uda³o siê mojej rodzinie przemyciæ komplet d³utek, praca sta³a siê
bardziej efektywna. Odciskano wzór w poduszeczkach nas¹czonych tu-
szem do stempli, tamponowano rêcznie lub nanoszono kolor, ma¿¹c po-
wierzchniê pisakiem. Wykorzystywano tusz do stempli, farbki szkolne
dzieciêce, farby plakatowe, pisaki, artystyczne farby olejne, w niewiel-
kiej ilo�ci by³a nawet farba drukarska. Motyw odciskano na kopertach,
kartkach pocztowych, lu�nych kartkach ró¿nej gradacji, w ksi¹¿kach i
modlitewnikach. Generalnie stemple i znaczki nanoszono na kartkê for-
matu A5 lub A4, pó�niej wycinano poszczególne sztuki. Papier, mate-
ria³ na matryce, farby by³y przenoszone  podczas widzeñ z rodzinami i
przez ksiê¿y czêsto odwiedzaj¹cych nasz obóz. Tusz wlewano czêsto do
buteleczek z kroplami ¿o³¹dkowymi, wiêc przy produkcji znaczków za-
pach wskazywa³ wtajemniczonym obozow¹ drukarniê. Stra¿nicy do
koñca nie zorientowali siê, gdzie przechowywali�my tusz, a ustawiczny
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zapach kropli ¿o³¹dkowych t³umaczyli�my k³opotami gastrycznymi spo-
wodowanymi marnym wy¿ywieniem.

Inn¹ form¹ techniki druku by³a metoda dziurkowania folii i tampo-
nowania farby. Wzór przyklejano do grubego kartonu lub sklejki. Na-
k³adano na niego kawa³ek folii. Krajowe by³y nêdznej jako�ci. Najlep-
sza by³a od ¿ó³tego sera z darów MCK. Folia nie mog³a siê rozci¹gaæ
ani marszczyæ. Podstawowym narzêdziem by³a ig³a lub szpilka opra-
wiona w stopion¹ nasadkê d³ugopisu lub dopasowany do d³oni drew-
niany klocek. Ig³¹ dziurkowa³o siê rysunek punkt przy punkcie. Tak
powsta³a matryca, która dla usztywnienia by³a oklejana na brzegach
plastrem lub ta�m¹ samoprzylepn¹. Matrycê przymocowywano górnym
brzegiem do pod³o¿a plastrami lub gwo�dzikami, tak by swobodnie siê
podnosi³a i opada³a. Podk³adano czyst¹ kartkê papieru. Teraz nas¹cza³o
siê tuszem tamponik wykonany z waty owiniêtej kawa³kiem p³ótna i
przeci¹ga³o siê kilka razy z góry na dó³, lekko naci¹gaj¹c matrycê. Tusz
przenika³ przez otworki zrobione szpilk¹ i odwzorowywa³ obrazek na
kartce. Chc¹c uzyskaæ druk kolorowy nale¿a³o przygotowaæ now¹ ma-
trycê na ka¿dy kolor i �ci�le dopasowaæ do wcze�niej wydrukowanego
wzoru. Potem tamponowa³o siê kolejny kolor, oczywi�cie po wyschniê-
ciu poprzedniego. I znaczek lub plakat gotowy. Matryca wytrzymywa³a
drukowanie do ok. 500 egzemplarzy. Po u¿yciu, aby nie zasch³y w dziur-
kach resztki tuszu,  musia³a byæ wymyta spirytusem salicylowym lub
wod¹ koloñsk¹. Ta technika druku pojawi³a siê w obozie w I³awie, a w
Kwidzynie stosowano j¹ przy drukowaniu wielu znaczków, plakatów,
broszur, �piewników,  kalendarzy. Benedyktyñska praca przy dziurko-
waniu owocowa³a powstaniem prawdziwych arcydzie³, nierzadko cie-
niowanych. Przy dziurkowaniu portretu Wa³êsy w formacie A4 porobi-
³y mi siê odciski. Ale plakat wyszed³ super. Niekiedy ³¹czono technikê
stemplowania z tamponowaniem tuszu np. przy kalendarzach.

W obozie w Kwidzynie powstawa³y tak¿e malowane technik¹ olejn¹
obrazy. Wykorzystywano do tego p³ótno z prze�cierade³, deski i len. Ten
ostatni przemycono do obozu. Dominowa³a tematyka religijna i patrio-
tyczna. Wiêkszo�æ powsta³a przed 14 sierpnia. Du¿o zniszczy³a grupa
szturmowa podczas pacyfikacji obozu, stracono te¿ wtedy farby i pêdz-
le. Du¿ym powodzeniem cieszy³y portrety wykonywane o³ówkiem przez
jednego z kolegów. Przed 14 sierpnia �ciany wiêkszo�ci cel przyozdo-
bione by³y olbrzymimi symbolami �Solidarno�ci�, KPN-u, Polski Wal-
cz¹cej. Starannie wykonane, przypomina³y niesamowite freski. Na �cia-
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nach malowano te¿ symbole religijne i portrety Papie¿a Jana Paw³a II,
Wa³êsy, Pi³sudskiego. Niestety nie pamiêtam nazwisk twórców.

Byli w�ród nas rze�biarze, którzy z kawa³ków drewnianych os³on ka-
loryferów w sali jadalnej i �wietlicy potrafili tworzyæ ca³kiem niez³e
p³askorze�by o tematyce religijnej i patriotycznej. Specjalistami w tej
dziedzinie byli koledzy z Konina. Z chleba potrafili wyczarowaæ Matkê
Bosk¹, Pi³sudskiego, Statuê Wolno�ci. Na materia³ wybierano mi¹¿sz z
chleba i ugniatano go z w³asn¹ �lin¹ na jednolit¹, bardzo plastyczn¹
masê. Masa nie mog³a przywieraæ do r¹k, musia³a osi¹gn¹æ konsysten-
cje plasteliny. Mo¿na by³o dodaæ farby w celu uzyskania efektu kolory-
stycznego. Po uformowaniu rze�ba musia³a stwardnieæ. Dobrze wyro-
biona masa po wyschniêciu nie pêka i zachowuje swoje w³a�ciwo�ci
przez d³ugie lata. Do tej pory u¿ywam kostki z chleba z Kwidzyna. Gram
ni¹ czasem z córk¹ w chiñczyka. Nie mog³a siê nadziwiæ, ¿e kostka jest
z chleba. Wyroby z chleba s¹ jednak wra¿liwe na wilgoæ, nie mo¿na ich
malowaæ ani myæ.

We wszystkich obozach zbiorowy �piew podtrzymywa³ wiêzionych
na duchu. W obozach internowania powsta³y setki piosenek, bêd¹c for-
m¹ oporu wobec komunistów. Wszystkie one dodawa³y si³y internowa-
nym i budzi³y w�ciek³o�æ w³adzy. Niektóre powa¿ne, pe³ne patosu, inne
¿artobliwe, dowcipne. Najwiêksz¹ popularno�ci¹ cieszy³y siê utwory
Jacka Kaczmarskiego, na czele z nie�mierteln¹ �Ob³aw¹�.

W podziemnej twórczo�ci wykorzystywano te¿ znane melodie, do
których dopisywano aktualne teksty. W�ród tych piosenek ogromn¹ po-
pularno�ci¹ cieszy³a siê �Zielona WRON-a�, wykonywana na melodiê
�Teraz jest wojna�. S³owa tego utworu napisali podczas internowania w
wiêzieniu w Za³ê¿u krakowscy dzia³acze Niezale¿nego Zrzeszenia Stu-
dentów: Bogdan Klich i Jacek Baluch. �Pisali�my w tempie jedna zwrotka
w jeden wieczór� – wspomina Klich, obecnie pose³ Parlamentu Euro-
pejskiego, i recytuje z pamiêci: ��wietlica, spacerek, a pó�niej roberek
(bo grali�my wtedy du¿o w bryd¿a – wyja�nia), Siwaka za� duma roz-
piera; Niech siedzi ekstrema, po¿ytku z niej nie ma ...�

Za �piewanie swojego utworu jego autorzy mieli proces przed s¹dem
wojskowym, w którym za �szerzenie tre�ci antysocjalistycznych w miej-
scu publicznym� grozi³o im nawet do kilku lat wiêzienia. Piosenki �pie-
wano tak¿e o generale Wojciechu Jaruzelskim, nosz¹cym wtedy czarne
okulary i dlatego nazywanym spawaczem lub �lepcem. Równie z³¹ s³a-
w¹ cieszy³ siê Jerzy Urban, rzecznik ekipy Jaruzelskiego, nagminnie
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podaj¹cy w czasie konferencji
prasowych k³amliwe informa-
cje. �piewano tak¿e o ZOMO,
które zas³ynê³o z niezwyk³ej
brutalno�ci, katuj¹c strajkuj¹-
cych robotników i rozbijaj¹c
solidarno�ciowe manifestacje.

W Kwidzynie przed 14
sierpnia internowani mieli gita-
ry i magnetofony kasetowe.
Wieczorami gromadzili siê na
wspólne �piewy i wtedy nagra-
no wiele utworów. W jednej z
cel nagrywano tak¿e piosenki
miksuj¹c utwory z kilku ma-
gnetofonów. Pierwszym g³o-
sem �piewa³ wtedy Henryk Pi-
wowarczyk. W sumie repertu-
ar liczy³ blisko 40 utworów.
Obozowa oficyna wydawnicza
�Inter-Nowa� wyda³a we wrze-
�niu 1982 roku �piewnik zawie-
raj¹cy zbiór piosenek obozowych. Wtedy nie by³o ju¿ gitar, ale kto�
piêknie gra³ na harmonijce ustnej.

Przed 14 sierpnia dzia³alno�æ wydawnicza na terenie obozu skupia³a
siê w kilku celach rozrzuconych po trzech pawilonach. Nie mia³a ona
charakteru oficyny wydawniczej. Ju¿ 13 sierpnia wykona³em okr¹g³¹
piecz¹tkê �CDN – Internowani – Gêbarzewo�. By³a ona tylko dla inter-
nowanych z Gêbarzewa. W sumie wykona³em ok. 400 odbitek w ró¿-
nych wariantach czerwieni i czerni.  Jednym z bardziej aktywnych twór-
ców by³ S³awomir Albiniak z Lublina, autor wielu znaczków i okolicz-
no�ciowych pami¹tek. Jego projekty cechowa³y nieszablonowa my�l ar-
tystyczna i niezwyk³a staranno�æ wykonania. Przygotowywa³ je do tech-
niki dziurkowania folii. Bardziej znanymi projektami s¹: seria 4 znacz-
ków nomina³owych �Pomniki�, seria 15 znaczków nomina³owych �Mia-
sta�, wizerunek �Matka Boska Czêstochowska� formatu A6. Seria �Mia-
sta� przedstawia³a charakterystyczne budynki miejscowo�ci, z których
pochodzili internowani.

333



Wiêkszo�æ matryc i samych znaczków, kopert z nadrukami etc. ule-
g³a zniszczeniu podczas pacyfikacji, czê�æ z nich wcze�niej przemyco-
no poza teren obozu. Nak³ady nie przekracza³y 400 egzemplarzy z jed-
nego koloru. Z serii �Miasta� niektóre nomina³y znaczków nie przekro-
czy³y 50 sztuk (Sieradz 0,50 gr i Konin 0,55 gr). Standardowa liczba
drukowanych walorów zamyka³a siê w 200 egzemplarzach. Bywa³o, ¿e
wykonano 50 lub 100 sztuk danego wzoru i nie wznawiano dalszej pro-
dukcji, poniewa¿ pojawia³ siê nowy pomys³ i zastêpowa³ wcze�niejszy.
Nie sposób ustaliæ ca³o�ciowitego nak³adu danego znaczka, gdy¿ umiesz-
czano go te¿ w ksi¹¿kach, na kopertach i kartkach pocztowych, na od-
wrocie fotografii, w zapiskach osobistych etc.

Po 14 sierpnia cele by³y spustoszone – utracono wiêkszo�æ matryc,
farb i tuszów, komendantura zastosowa³a nieznany tu wcze�niej znacz-
ny rygor i system represji, internowani podjêli g³odówkê,  nale¿a³o wiêc
zacz¹æ od zera.

Pierwszy znaczek powsta³ w celi nr 18 w pawilonie II ju¿ 15 sierpnia
i by³ mojego autorstwa. Nosi³ nazwê: �Dzieñ sadyzmu – Kwidzyn� i
upamiêtnia³ masakrê w naszym obozie. Wykonany by³ metod¹ dziurko-
wania folii, a farb¹ by³ niebieski tusz z wk³adu do d³ugopisów rozrobio-
ny z wod¹ koloñsk¹. Cieszy³ siê ogromnym powodzeniem, wiêc przez
ca³e dnie prawie nie odchodzi³em od matrycy. Do koñca istnienia obozu
wydrukowano go ³¹cznie w oko³o 1000 egzemplarzy w 6 kolorach. W
miarê ³agodzenia rygorów pojawi³y siê nowe tusze, farby, pisaki,  pa-
pier. Otworzono te¿ cele. Postanowili�my zorganizowaæ oficynê wydaw-
nicz¹. Porozmawiali�my z kolegami z innych cel o podziale prac i syste-
mie bezpieczeñstwa. Ruszyli�my.

Zajmowali�my celê nr 18 w pawilonie II w sk³adzie: Julian Zydorek,
Edmund Chro�ciñski, Jan Jankowiak, Boles³aw Olejnik i ja. Pó�niej do-
³¹czy³ Wojciech Wo³yñski. Oprócz Bolka (z Pi³y) wszyscy byli�my z
Poznania. Dla bezpieczeñstwa, w celi jadalnej w WC przygotowali�my
schowek – Julian Zydorek umieszcza³ tam rankiem gotowe druki wyko-
nane w naszej celi. Koledzy z innych cel zabierali materia³y, by prowa-
dziæ dalsze prace. Przy drukach zwartych – kilka osób pracowicie dziur-
kowa³o maszynopis tekstu, przemycony do obozu przez Wojciecha Wo-
³yñskiego. By³ to zbiór wierszy pt. �A kiedy prawdziwie Polacy powsta-
n¹�. Gotowe matryce trafia³y via jadalnia do naszej celi, gdzie odbywa³
siê druk. Drog¹ zwrotn¹ dociera³y do innych cel bêd¹c tam sk³adane w
ca³o�æ. Z³o¿one broszury by³y nastêpnie zszywane. Zszywki dostarcza³
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Wojciech Wo³yñski. Wojtek cierpi¹c na dolegliwo�ci gastryczne, kilka-
krotnie korzysta³ z wizyt w gabinecie lekarskim, po³o¿onym w pobli-
skiej fabryce papieru. Oczywi�cie szed³ tam z eskort¹ stra¿ników, ale z
gabinetu przynosi³ potrzebne nam artyku³y biurowe. Nie mieli�my zszy-
wacza, wiêc zszywali�my rêcznie. Ze zdobytych przewodów elektrycz-
nych zszywki wykonywa³ te¿ Julian – odzyskiwa³ miedziane druciki po
zdjêciu z nich izolacji.

Produkcja sz³a pe³n¹ par¹. Przystosowali�my stó³ na stanowisko ro-
bocze, w oknie wisia³ koc zas³aniaj¹cy widok w celi, system ostrzegania
(koledzy podczas druku obserwowali teren) informowa³ nas o zbli¿aj¹-
cych siê funkcjonariuszach S³u¿by Wiêziennej. Tylko poplamione tu-
szem d³onie zdradza³y nasz¹ dzia³alno�æ. By to zamaskowaæ zacz¹³em
malowaæ kartki z landszaftami, powiesili�my je w celi, klawisze uwie-
rzyli.

We wrze�niu postanowili�my zreorganizowaæ produkcjê i utworzyli-
�my trzy oficyny wydawnicze. Ka¿da z nich specjalizowa³a siê w innym
rodzaju materia³u wydawniczego. Oficyna �Inter-Kwidzyn� prowadzo-
na przeze mnie zajmowa³a siê projektami, znaczkami i plakatami. Przy-
gotowa³em  tu m.in: znaczek beznomina³owy �Matka Boska�. Ze wzglêdu
na olbrzymi¹ pracoch³onno�æ wykonano go w kolorze tylko w kilkuna-
stu egzemplarzach. Wzór ten by³ przygotowywany generalnie w kolo-
rze fioletowym i niebieskim. Nomina³owa �Seria Historyczna�, �Orze³
S Wielkopolska�, �Lubin'82�, �Solidarno�æ� o nominale 2,50 z³; �II rocz-
nica strajków Sierpnia�, �10 m-cy wojny�. Drukowane metod¹ dziurko-
wania folii i tamponowania farby (tusz).

Samodzielna Inicjatywa Wydawnicza – Z.K. �Kwidzyn� obejmowa-
³a publikacje. Zajmowali siê ni¹ S³awomir Albiniak i Edmund Chro-
�ciñski. Tu wydano m.in. �Ma³y psotnik okupacyjny� i �Ró¿aniec Inter-
nowanych�.

Trzecia – �Inter-Nowa�, któr¹ za³o¿y³ Julian Zydorek, przygotowy-
wa³a materia³, sk³ad, �rodki techniczne i drukowa³a publikacje. Powsta-
³y tu m.in.: zbiór wierszy pt.: �A kiedy prawdziwie Polacy powstan¹�,
��piewnik internowanego�, �Jak z UB-ka zrobiæ g³upka�, �Wyk³ady prof.
Leszka Nowaka�, �Kalendarze na rok 1983�. Publikacje mia³y w³asn¹,
nierzadko kolorow¹ ok³adkê, liczy³y od 24 stron, by³y zszywane. Pro-
jekty przygotowywa³ te¿ Wojciech Wo³yñski – plastyk �S� Wielkopol-
skiej. Wykona³ wiêkszo�æ projektów i rycin do wydawnictw w tym okre-
sie. Zaprojektowa³ te¿ Ex libris internowanych w Kwidzynie.
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Ogó³em w obozie w Kwidzynie, przez ca³y czas jego funkcjonowa-
nia, internowani wykonali oko³o 120 wzorów stempli i znaczków (z no-
mina³em i bez). Wzory odbijano na ró¿nym papierze i w ró¿nej kolory-
styce. Bywa³o, ¿e ten sam motyw wystêpowa³ w  7 kolorach (np. zna-
czek �Orze³ S Wielkopolska�). Wykonano 12 plakatów w formacie A5,
4 plakaty A4, wydano 6 pozycji ksi¹¿kowych.

Rêkodzie³o obejmowa³o przygotowanie 150 egzemplarzy plakietki
okoliczno�ciowej na II rocznicê postania �Solidarno�ci�.

To imponuj¹cy dorobek tak niewielkiego �rodowiska w niezwyk³ych
warunkach. Ostatni znaczek wykonano 23 grudnia 1982 roku w dniu
likwidacji obozu – przedstawia otwart¹ bramê wiêzienia w Kwidzynie.

Techniki druku poznane w obozie kwidzyñskim znalaz³y pó�niej za-
stosowanie w dzia³alno�ci podziemnej ró¿nych ugrupowañ opozycyj-
nych, przysparzaj¹c wielu k³opotów ówczesnej w³adzy.

.
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Bogus³aw Kazimierz Go³¹b

POSTSCRIPTUM

Szli krzycz¹c: �Polska! Polska!� – wtem jednego razu
Chc¹c krzyczeæ zapomnieli na ustach wyrazu.
Pewni jednak, ¿e Pan Bóg do synów siê przyzna
Szli dalej krzycz¹c: �Bo¿e! Ojczyzna! Ojczyzna!�
Wtem Bóg z Moj¿eszowego pokaza³ siê krzaka,
Spojrza³ na te krzycz¹ce i zapyta³: �Jaka?�

Juliusz S³owacki

Tragiczne wydarzenia, które rozegra³y siê w ZK Kwidzyn, nie by³y
splotem przypadkowych okoliczno�ci ani nastêpstwem emocjonalnych
prze¿yæ funkcjonariuszy SW znajduj¹cych siê permanentnie pod presj¹
internowanych, jak sugerowa³ podczas rozprawy w S¹dzie Wojewódz-
kim w Elbl¹gu jeden z najbardziej �aktywnych� funkcjonariuszy E. M³ot-
kowski wyznaj¹c: �cechowa³a nas pewna bezradno�æ [�], w pewnej
mierze to my czuli�my siê internowanymi, bardziej ni¿ sami internowani�.

Taka ocena dramatycznych prze¿yæ funkcjonariusza w niczym nie
usprawiedliwia bestialstwa, które mia³o miejsce w ZK i w którym oso-
bi�cie uczestniczy³.

Jakby ma³o by³o arogancji oraz atmosfery wrogo�ci w trakcie rozpra-
wy, bezpo�rednio oskar¿aj¹cy prokurator W. Matuszewski pozwoli³ so-
bie na niemoralny wrêcz s¹d: �Funkcjonariusze zeznaj¹cy jako �wiad-
kowie niepotrzebnie wypierali siê u¿ycia pa³ek w celach [wiêziennych],
nie nale¿a³o siê tego wstydziæ [�] popisy to nie tutaj, pan adwokat nie
jest w Wolnej Europie� (uwaga skierowana do adwokata).

W tym aspekcie narzuca siê pytanie: co porabia dzisiaj pan prokura-
tor W. M. w Wolnej Polsce, znajduj¹cej siê w Wolnej Europie? Socjali-
styczna praworz¹dno�æ mia³a w swoich szeregach godnych jej wyznaw-
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ców, zdolnych podj¹æ i usprawiedliwiæ ka¿dy czyn. Najnikczemniejszy.
Po og³oszeniu wyroku w sprawie zaj�æ w ZK Kwidzyn skazanych wy-
puszczono na wolno�æ.

Od 13 grudnia 1981 roku do chwili wyj�cia warunkowo na wolno�æ
internowani dzia³acze �Solidarno�ci� poni¿ani i katowani, oskar¿eni i
skazani prawomocnym wyrokiem przesiedzieli w wiêzieniach pó³tora roku.
Zbli¿a³ siê czerwiec, a z nim termin papieskiej pielgrzymki Jana Paw³a
II do ojczyzny. Komunistycznym w³adzom bardzo zale¿a³o na wycisze-
niu nastrojów spo³ecznych, a tym samym poprawieniu swojej w¹tpli-
wej reputacji.

Odnosz¹c siê do kwestii zasadniczej, tj. internowania obywateli pol-
skich w ich ojczystym kraju – przedstawiciele Miêdzynarodowego Czer-
wonego Krzy¿a z Genewy, którzy dopuszczeni zostali do skatowanych
w o�rodku dzia³aczy o�wiadczyli, ¿e przetrzymywani w obozach od-
osobnienia s¹ po prostu wiê�niami politycznymi.

Miêdzynarodowe czynniki powo³ane do niesienia pomocy ludziom
represjonowanym tym samym odnios³y siê do sytuacji prawnej obywa-
teli polskich uwiêzionych w obozach odosobnienia (internowania).

Wed³ug prawnej definicji, internowanie, czyli przymusowe umiesz-
czanie w wyznaczonym miejscu, obozie w czasie wojny czy stanu wo-
jennego, dotyczy obywateli cywilnych lub wojskowych zw³aszcza nie-
przyjacielskich.

Tak wiêc kwestiê internowania obywateli posiadaj¹cych polskie oby-
watelstwo, zamieszkuj¹cych w Polsce w momencie wprowadzenia sta-
nu wojennego powinien w najbli¿szej przysz³o�ci rozpatrywaæ Sejm RP
lub Trybuna³ Konstytucyjny, by przywróciæ faktyczny status prawny osób
uwiêzionych w obozach odosobnienia (inaczej internowania).

Myli³by siê ten, kto s¹dzi, ¿e Kwidzyn by³ wyj¹tkowym przypadkiem,
który przytrafi³ siê w³adzy modeluj¹cej spo³eczeñstwo. W nim jedynie
ujawni³y siê przera�liwie jednoznaczne cele systemu i metody dzia³ania.

Podobne, dramatyczne wydarzenia mia³y miejsce w innych o�rod-
kach odosobnienia, m.in. w Wierzchowie Pomorskim oraz I³awie. Tam
tak¿e pastwiono siê nad bezprawnie wiêzionymi lud�mi. Bito ich do
utraty si³� funkcjonariuszy.

Bito tak¿e w komisariatach milicji, w biurach s³u¿b bezpieczeñstwa i
wiêzieniach.

Bito ludzi bezkarnie w miejscach publicznych.
Bito ludzi podczas wieczornych spacerów, kiedy na znak protestu prze-
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ciwko wojennej indoktrynacji w trakcie emisji dziennika telewizyjnego
opuszczali domostwa.

Bito tych, którzy na znak protestu nosili w klapie p³aszcza lub mary-
narki radiowy element zwany opornikiem.

Bito ludzi masowo uczestnicz¹cych w nabo¿eñstwach o patriotycz-
nym wyd�wiêku. Dopuszczano siê profanacji �wi¹tyñ, kiedy kohorty
uzbrojonych zomowców wpada³y do ich wnêtrz obrzucaj¹c petardami
modl¹cych siê ludzi.

Porywano dzia³aczy zwi¹zkowych, by na odludziu poddawaæ ich tor-
turom.

Szanta¿owano odebraniem dzieci ludziom uwiêzionym i pozbawie-
niem ich praw rodzicielskich.

Strzelano do ludzi z broni palnej, w ka¿d¹ rocznicê Grudnia 1970,
Konstytucji 3-go Maja i �wiêta Niepodleg³o�ci. W ka¿d¹ rocznicê po-
wstania �Solidarno�ci�.

Mordowano skrytobójczo. Twórców kultury i zwyk³ych obywateli.
Porywano i mordowano tak¿e ksiê¿y katolickich, którzy w swoich kaza-
niach odwa¿yli siê braæ w obronê katowany naród. Polscy patrioci ginê-
li jeszcze w przededniu negocjacji przedstawicieli NSZZ �Solidarno�æ�
i opozycji ze stron¹ rz¹dow¹, które przesz³y do historii jako rozmowy
Okr¹g³ego Sto³u. (6 lutego – 5 kwietnia 1989 roku).

Polacy z nadziej¹ zamykali z³owrogi okres historii po 1945 roku, w
którym dominowa³ totalitarny system polityczny, socjalizm (jako okres
przej�ciowy do komunizmu).

Mieli prawo wierzyæ, ¿e nie posz³y na marne strajki, protesty i zrywy
narodowe okupione krwi¹:

1956 rok – 74 zabitych (? rannych)
1970 rok – 45 zabitych (1164 rannych)
stan wojenny – 92 zabitych (? rannych)

Niestety, pomimo odes³ania na �mietnik historii totalitarnego syste-
mu, do dzi� s¹ skrzêtnie ukrywane i zacierane wszelkie �lady zbrodni, a
jego autorzy i wykonawcy otoczeni troskliw¹ opiek¹ postkomunistów
konsumuj¹ wysokie renty i emerytury ze �rodków wypracowanych przez
naród. Do dzisiaj wszelkie dokumenty mog¹ce ujawniæ zbrodnicze pla-
ny i strategie opatrzone s¹ klauzul¹ ��ci�le tajne� i �tajne specjalnego
znaczenia�, broni¹c spokojnego snu morderców.
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Po Okr¹g³ym Stole, Polacy mieli prawo ufaæ, ¿e z bólem wywalczona
wolno�æ zaowocuje autentyczn¹ demokracj¹, solidarno�ci¹ i sprawie-
dliwo�ci¹, tworz¹c warunki do godnego ¿ycia rodaków.

Mieli prawo ufaæ�

Kolorowi u steru – ci �czerwoni� i ci �biali�
jak pi³k¹ narodem bezradnym dzi� graj¹,
jeden uderzy z lewej
drugi z prawej przywali.

R. Orszta, Wicher z cyklu Galimatias, USA 1995 r.
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CZÊ�Æ VI





DOKUMENTACJA IPN

Stowarzyszenie Represjonowanych
w Stanie Wojennym
Regionu Warmiñsko-Mazurskiego
�PRO PATRIA�
10-437 Olsztyn, ul. Dworcowa 36/27

ZAWIADOMIENIE

Dzia³aj¹c na podstawie art. 305 § 4 kpk zawiadamiam, ¿e postano-
wieniem z dnia 28 lutego 2001 r. w Oddzia³owej Komisji �cigania Zbrod-
ni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdañsku wszczête zosta³o �ledz-
two sygn. S 9/01/Zn w sprawie skierowania, w oparciu o fa³szywe do-
wody, �cigania przeciwko Adamowi Kozaczyñskiemu, W³adys³awowi
Ka³udziñskiemu, Miros³awowi Duszakowi, Andrzejowi Boberowi, Zyg-
muntowi Go³awskiemu i Andrzejowi Go³awskiemu o przestêpstwo do-
puszczenia siê czynnej napa�ci na funkcjonariuszy S³u¿by Wiêziennej
podczas zbiorowego wyst¹pienia internowanych w O�rodku Odosob-
nienia w Kwidzynie w dniu 14 sierpnia 1982 roku, a wobec Andrzeja
Bobera nadto o zniewa¿enie funkcjonariuszy S³u¿by Wiêziennej w zwi¹z-
ku z pe³nieniem obowi¹zków s³u¿bowych, w wyniku czego wymienio-
ne osoby zosta³y w postêpowaniu karnym przed S¹dem Wojewódzkim
w Elbl¹gu uznane winnymi zarzuconych im czynów i skazane wyro-
kiem z dnia 23 maja 1983 roku w sprawie II K 4/83 tj. o przestêpstwo z
art. 235 kk w zw. z art. 2 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie
Pamiêci Narodowej – Komisji �cigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu (Dz. U. z dnia 19 grudnia 1998 r. nr 155, poz. 1016 z pó�n.
zm.)
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POUCZENIE
pokrzywdzonego o uprawnieniach i obowi¹zkach

1. W spawach o przestêpstwa �cigane z oskar¿enia publicznego po-
krzywdzony mo¿e dzia³aæ jako strona w charakterze oskar¿yciela posi³-
kowego obok oskar¿yciela publicznego lub zamiast niego (art. 53 kpk).

2. Pokrzywdzony mo¿e a¿ do momentu odczytania w s¹dzie aktu oskar-
¿enia wytoczyæ przeciwko oskar¿onemu powództwo cywilne, w celu
dochodzenia roszczeñ maj¹tkowych wynikaj¹cych bezpo�rednio z po-
pe³nienia przestêpstwa (art. 62 kpk).

3. Pokrzywdzony mo¿e w toku �ledztwa i dochodzenia ¿¹daæ zabez-
pieczenia roszczeñ maj¹tkowych, je¿eli w toku postêpowania przygoto-
wawczego z³o¿y³ powództwo cywilne. Na postanowienie prokuratora
co do zabezpieczenia roszczenia przys³uguje za¿alenie do s¹du (art. 69
§ 2 i 3 kpk).

4. Pokrzywdzony mo¿e ustanowiæ w postêpowaniu przygotowawczym
pe³nomocników (art. 87 § 2 kpk).

5. Pokrzywdzony ma prawo otrzymaæ na swój koszt po jednej kopii
zapisu d�wiêku lub obrazu utrwalonej w ten sposób czynno�ci proceso-
wej (art. 147 § 4 kpk).

6. Pokrzywdzony za zgod¹ prowadz¹cego postêpowanie mo¿e w toku
postêpowania przygotowawczego przegl¹daæ akta i sporz¹dzaæ z nich
odpisy, a tak¿e z³o¿yæ za¿alenie na odmowê udostêpniania akt (art. 156
§ 5 kpk w zw. z art. 159 kpk).

7. Pokrzywdzony mo¿e ¿¹daæ sporz¹dzenia odpisu protoko³u czyn-
no�ci, w której uczestniczy³ lub mia³ prawo uczestniczyæ, jak równie¿
dokumentu pochodz¹cego od niego lub sporz¹dzonego z jego udzia³em
(art. 157 § 3 kpk).

8. Pokrzywdzony mo¿e sk³adaæ wnioski o dokonanie czynno�ci w
toku postêpowania przygotowawczego (art. 315 § 1 kpk).

9. Je¿eli czynno�ci �ledztwa lub dochodzenia nie bêdzie mo¿na po-
wtórzyæ na rozprawie, nale¿y pokrzywdzonego dopu�ciæ do tej czynno-
�ci, chyba ¿e w razie zw³oki zachodzi niebezpieczeñstwo utraty lub znie-
kszta³cenia dowodu (art. 316 § l kpk).

10. Pokrzywdzony mo¿e zwróciæ siê do s¹du z ¿¹daniem przes³ucha-
ni �wiadka przez s¹d w postêpowaniu przygotowawczym, je¿eli zacho-
dzi niebezpieczeñstwo, ¿e nie bêdzie mo¿na go przes³uchaæ na rozpra-
wie (art. 316 § 3 kpk).
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11. Pokrzywdzonego nale¿y na jego ¿¹danie dopu�ciæ do udzia³u w
innych czynno�ciach �ledztwa lub dochodzenia. Prokurator mo¿e jed-
nak odmówiæ temu ¿¹daniu ze wzglêdu na wa¿ny interes �ledztwa lub
dochodzenia, (art. 317 kpk).

12. Pokrzywdzony mo¿e z³o¿yæ wniosek o spisanie protoko³u z ka¿-
dej czynno�ci dowodowej (art. 319 § 2 kpk).

13. Pokrzywdzony mo¿e z³o¿yæ wniosek o przeprowadzenie media-
cji (art. 320 §2 kpk)

Oprócz mo¿liwo�ci skorzystania z wymienionych uprawnieñ, po-
krzywdzony jest zobowi¹zany:

1. Poddaæ siê oglêdzinom i badaniom nie po³¹czonym z zabiegiem
chirurgicznym lub obserwacj¹ w zak³adzie leczniczym, je¿eli karalno�æ
czynu zale¿y od stanu zdrowia pokrzywdzonego (art. 192 § l i 3 kpk)

2. Zawiadomiæ organ procesowy o zmianie miejsca zamieszkania lub
przebywania. W przypadku niezawiadomienia, pisma wysy³ane pod ostat-
nio wskazanym adresem uwa¿a siê za dorêczone (art. 139 § l kpk).

Sygn. akt S 9/01/Zk

PROTOKÓ£ PRZES£UCHANIA �WIADKA

Gdañsk, dnia 30 marca 2001 roku o godz. 9.45, Krzysztof Nowicki –
prokurator Oddzia³owej Komisji �cigania Zbrodni przeciwko Narodo-
wi Polskiemu w Gdañsku, z udzia³em protokolanta – osobi�cie oraz –
bez udzia³u innych osób – na podstawie art. 177 § 1 kpk i art. 143 § 1 pkt
2 kpk przes³ucha³ ni¿ej wymienionego w charakterze �wiadka.

To¿samo�æ �wiadka stwierdzi³ na podstawie dowodu osobistego serii
FW 7058743 wydanym w dniu 28 lutego 1972 roku przez Komendanta
MO w Kolnie nr ewidencyjny 47072802718

�wiadka uprzedzono o odpowiedzialno�ci karnej za fa³szywe zezna-
nia (art. 233 § 1 kk), co �wiadek potwierdza w³asnorêcznym podpisem
(art. 190 kpk):

�wiadka – pokrzywdzonego pouczono ponadto o przys³uguj¹cych mu
uprawnieniach wynikaj¹cych z tre�ci art. 53, 54, 156 § 1 i 5, 157 § 3,
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316, 317 kpk oraz o obowi¹zkach i konsekwencjach okre�lonych w art.
138, 139, 150 § 2, 177 § 1, 179, 184, 191 § 3 i 192 kpk, wymienionych
w tre�ci formularza pouczenia, które w jednym egzemplarzu zosta³o
przekazane �wiadkowi, natomiast drugi egzemplarz stanowi za³¹cznik
do nin. protoko³u.

�wiadek poda³ nastêpuj¹ce dane osobowe:
Imiê i nazwisko: W³adys³aw Ka³udziñski; imiona rodziców: Teofila i

Aleksander; data i miejsce urodzenia: 28.07.1947 r., Nowa Ruda, pow.
Kolno; miejsce zamieszkania: Olsztyn, ul. Dworcowa 36/27; zajêcie:
rencista; wykszta³cenie: �rednie techniczne; karalno�æ za fa³szywe ze-
znania: nie karany; stosunek do stron: pokrzywdzony.

Uprzedzony o odpowiedzialno�ci karnej za sk³adanie fa³szywych ze-
znañ i zatajanie prawdy o�wiadczam, ¿e: w wyniku wydarzeñ, które mia³y
miejsce w O�rodku Odosobnienia dla Internowanych w Kwidzynie w
dniu 14 sierpnia 1982 roku, zosta³o wszczête przeciwko mnie i moim
piêciu kolegom �ledztwo o dokonanie, jak to okre�lono: czynnej napa-
�ci na funkcjonariuszy S³u¿by Wiêziennej z tego o�rodka. Nie jestem
aktualnie w stanie podaæ dok³adnej daty wszczêcia tego postêpowania,
niemniej jestem przekonany, ¿e nast¹pi³o to bezpo�rednio po tych wy-
darzeniach, natomiast ju¿ we wrze�niu 1982 roku zosta³em w tej spra-
wie aresztowany. Bezpo�rednio po tych wydarzeniach, w wyniku do-
znanych przeze mnie obra¿eñ cia³a, przez pewien czas przebywa³em w
szpitalu w Kwidzynie, pó�niej po ok. tygodniu przewieziono mnie po-
nownie do O�rodka Internowania, gdzie pomimo tego, ¿e w dalszym
ci¹gu by³em w bardzo z³ym stanie zdrowia, zosta³em tymczasowo aresz-
towany i osadzony w Areszcie �ledczym w Elbl¹gu. Podobnie jak i po-
zostali moi aresztowani koledzy. Wszyscy osadzeni byli�my w Areszcie
�ledczym w Elbl¹gu, tylko przebywali�my w ró¿nych celach. Areszto-
wanie trwa³o, o ile pamiêtam, do 23 maja 1983 roku. Zostali�my zwol-
nieni tego samego dnia, w którym wydany by³ przez S¹d wyrok skazu-
j¹cy.

�ledztwo przeciwko nam prowadzone by³o przez Prokuraturê Woje-
wódzk¹ w Elbl¹gu. Z tego, co pamiêtam, to czynno�ci procesowe w tym
�ledztwie wykonywa³ prokurator, którego nazwisko, o ile pamiêtam,
brzmia³o Matuszewski, ale mogê siê myliæ. By³ to prokurator, który do
tej sprawy zosta³ oddelegowany z Prokuratury w Olsztynie. By³ to pro-
kurator, z którym mia³em wcze�niej okazjê siê przypadkowo zetkn¹æ,
gdy pracowa³em na stacji diagnostycznej w Olsztynie, gdzie ten proku-
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rator przyjecha³ naprawiaæ swój samochód. To on by³ prokuratorem,
który prowadzi³ to �ledztwo, a pó�niej by³ przed S¹dem jednym z dwóch
oskar¿aj¹cych. Drugim oskar¿aj¹cym podczas procesu by³ prokurator
wojskowy o nazwisku ̄ aczek, z Garnizonowej Prokuratury Wojskowej
w Elbl¹gu. By³a to ta Prokuratura, która równolegle prowadzi³a to dru-
gie �ledztwo przeciwko funkcjonariuszom S³u¿by Wiêziennej, spraw-
com pobicia internowanych. Prokurator ¯aczek zosta³ do tej sprawy
w³¹czony dopiero podczas procesu przed S¹dem. By³ on drugim z oskar-
¿aj¹cych nas. Wcze�niej w toku �ledztwa czynno�ci z nami, takie jak
przedstawienie zarzutów, przes³uchania nas podejrzanych, prowadzi³
prokurator Matuszewski. On równie¿ by³ autorem aktu oskar¿enia w
naszej sprawie i odczytywa³ go w S¹dzie.

Je¿eli chodzi samo �ledztwo, to mogê stwierdziæ, ¿e w zasadzie nie
stosowano wobec nas [jako] podejrzanych ¿adnych form nacisku, który
oceniæ by mo¿na jako dzia³ania niedozwolone. Jedynym przejawem ta-
kich dzia³añ w zasadzie by³a tylko propozycja, jak¹ z³o¿y³ mi i jak s¹dzê
równie¿ pozosta³ym podejrzanym, prokurator Matuszewski. Ta propo-
zycja dotyczy³a tej drugiej sprawy, w której wystêpowali�my jako po-
krzywdzeni, czyli sprawy pobicia nas przez funkcjonariuszy S³u¿by
Wiêziennej w O�rodku Internowanych w Kwidzynie. By³a to propozy-
cja, któr¹ ja okre�li³bym jako kupieck¹. Prokurator Matuszewski zapro-
ponowa³ mi, bym wycofa³ siê z tamtej sprawy i odwo³a³ swoje zeznania
obci¹¿aj¹ce funkcjonariuszy S³u¿by Wiêziennej, a wówczas sprawa pro-
wadzona przeciwko mnie zostanie równie¿ pomy�lnie zakoñczona, to
znaczy, ¿e zostanê zwolniony z aresztu i sprawa zostanie umorzona. Nie
mogê tej propozycji jednoznacznie okre�liæ jako formê szanta¿u, nie-
mniej jednak ja odczuwa³em to wówczas jako pewne zagro¿enie, ¿e w
przypadku niewyra¿enia zgody na takie za³atwienie sprawy, zostanê
oskar¿ony i skazany przez S¹d za dopuszczenie siê czynnej napa�ci na
funkcjonariuszy S³u¿by Wiêziennej, czyli za czyn, którego ani ja, ani
moi koledzy, którzy byli w tej sprawie podejrzanymi, nie pope³nili�my.
O tym, ¿e taka propozycja zosta³a skierowana równie¿ w stosunku do
pozosta³ych podejrzanych w tej sprawie, wnioskujê na podstawie faktu,
i¿ dwaj z podejrzanych internowanych z naszego o�rodka z takiej pro-
pozycji skorzystali i faktycznie zostali zwolnieni z aresztu i sprawê prze-
ciwko nim umorzono. Po prostu oni odwo³ali swoje zeznania obci¹¿aj¹-
ce funkcjonariuszy S³u¿by Wiêziennej, w zamian za co funkcjonariu-
sze, którzy wcze�niej obci¹¿ali ich swoimi zeznaniami, zmienili te ze-
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znania i stwierdzili, ¿e pomylili siê co do tych osób, wskazuj¹c ich jako
sprawców czynnej napa�ci. To wystarczy³o, by sprawê przeciwko nim
umorzyæ.

O ile pamiêtam, tymi dwoma podejrzanymi byli Przyby³ko i ¯yglic-
ki, imion nie pamiêtam. Obaj byli chyba z Zielonej Góry. Oni w³a�nie
skorzystali z tej propozycji prokuratora i, jak widaæ, konsekwentnie do-
trzyma³ s³owa. Ja, jak równie¿ moich piêciu kolegów, którzy fa³szywie
zostali�my oskar¿eni o dopuszczenie siê czynnej napa�ci na funkcjona-
riuszy, z tej propozycji nie skorzystali�my, w zwi¹zku z czym sprawa
przeciwko nam zosta³a zakoñczona skierowaniem aktu oskar¿enia do
S¹du, a nastêpnie skazaniem nas w oparciu o to fa³szywe oskar¿enie.
Muszê tutaj stwierdziæ, ¿e jestem przekonany, i¿ w trakcie tych wyda-
rzeñ w dniu 14 sierpnia 1982 roku, w O�rodku Internowanych w Kwi-
dzynie, dosz³o do prowokacji, w której uczestniczyli niektórzy z inter-
nowanych. Podejrzewam, ¿e wydarzenia te by³y z góry zaplanowane, a
nastêpnie przeprowadzone zgodnie z tym planem. Chodzi mi o to, ¿e
niektórzy z internowanych faktycznie rzucali w kierunku funkcjonariu-
szy S³u¿by Wiêziennej taboretami. W zasadzie chodzi mi tu o dzia³ania,
które podj¹³ internowany W³odzimierz Pagacz z Olsztyna. To on w³a-
�nie rzuca³ taboretami i prowokowa³ inne osoby do podjêcia takich dzia-
³añ. On równie¿ proponowa³ dokonanie podpalenia benzyny i spowodo-
wanie po¿aru. W³odzimierz Pagacz mówi³ do mnie, bym wzi¹³ zapa³ki i
podpali³ butelki z benzyn¹, które sta³y obok komina na dachu, gdzie
wcze�niej przynie�li jacy� nieznani mi internowani. Ja oczywi�cie nie
chcia³em tej benzyny podpalaæ, bo podejrzewa³em, ze jest to prowoka-
cja, gdy¿ Stra¿ Po¿arna by³a ju¿ wcze�niej zawiadomiona o po¿arze,
wiêc, zgodnie z tym planem, kto� ten po¿ar mia³ wywo³aæ. Jak pamiê-
tam, który� z tych dwóch wcze�niej wymienionych internowanych z
Zielonej Góry, Przyby³ko lub ¯yglicki, próbowa³ podpaliæ nas¹czony
past¹ do pod³óg materac, który zosta³ wrzucony przez jednego z nich na
dach. Ale ten materac jedynie siê tli³ i nie zapali³ siê, a który� z interno-
wanych zrzuci³ go z tego dachu i nie dosz³o do zapalenia. Jestem zatem
przekonany, ¿e te wydarzenia by³y prowokowane przy udziale niektó-
rych z osób internowanych, którzy wspó³pracowali z inicjatorami wy-
darzeñ. Dowodem na to mo¿e byæ chocia¿by fakt, ¿e podczas wydarzeñ
kilkakrotnie otwierane by³y bramy O�rodka, co mia³o prowokowaæ in-
ternowanych do ucieczki. Jestem przekonany o tym, ¿e w przypadku
podjêcia takiej ucieczki, funkcjonariusze zaczêliby strzelaæ do ucieka-
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j¹cych. Na szczê�cie nikt nie uleg³ takiej prowokacji. Pamiêtam, jak
podczas procesu jeden z adwokatów zapyta³ funkcjonariusza S³u¿by
Wiêziennej, co zrobiliby, gdyby internowani próbowali uciekaæ. Ten
funkcjonariusz odpowiedzia³ wtedy, ¿e zaczêliby strzelaæ. Jestem zatem
ca³kowicie przekonany, ¿e wydarzenia te to by³a prowokacja, której ce-
lem by³o dokonanie pacyfikacji osób internowanych.

W wyniku tych wydarzeñ ja oraz moich piêciu kolegów, którzy po-
dobnie jak ja zostali najbardziej pobici, zostali�my fa³szywie oskar¿eni
o dopuszczenie siê czynnej napa�ci na funkcjonariuszy S³u¿by Wiêzien-
nej. Po prostu trzeba by³o czym� uzasadniæ konieczno�æ u¿ycia wobec
nas przemocy i spowodowania u nas ciê¿kich obra¿eñ cia³a. Ja wów-
czas dozna³em wstrz¹su mózgu i by³em tak pobity i skopany, ¿e nie
mog³em chodziæ. Z placu zabra³a mnie nieprzytomnego karetka pogoto-
wia. Do dzisiaj w wyniku tego pobicia jestem inwalid¹ II grupy. Pozo-
stali koledzy, którzy pó�niej wraz ze mn¹ zostali oskar¿eni o czynn¹
napa�æ, równie¿ doznali ciê¿kiego pobicia i wielu urazów. W oparciu o
fa³szywe zeznania z³o¿one przez funkcjonariuszy S³u¿by Wiêziennej,
którzy bezpodstawnie wskazali nas jako sprawców czynnej napa�ci na
nich, zosta³y nam przedstawione przez prokuratora zarzuty i oskar¿eni
zostali�my przed S¹dem o dokonanie tych przestêpstw.

Jak pamiêtam, to mnie obci¹¿a³o swoimi zeznaniami dwóch funkcjo-
nariuszy, z których jednym by³ najprawdopodobniej funkcjonariusz o
nazwisku Kegel. By³ on, jak pamiêtam, bardzo aktywny podczas proce-
su. Innych nazwisk obecnie ju¿ nie pamiêtam, ale znajduj¹ siê one w
protoko³ach rozpraw. Ja, jak równie¿ pozostali koledzy podejrzani w tej
sprawie, podczas �ledztwa w ogóle nie sk³adali�my wyja�nieñ. Ju¿ wcze-
�niej postanowili�my przyj¹æ taka taktykê i wszyscy odmówili�my sk³a-
dania wyja�nieñ. Nie próbowano nas nak³aniaæ do z³o¿enia wyja�nieñ.
Ja mogê na podstawie w³asnych spostrze¿eñ stwierdziæ, i¿ podczas �ledz-
twa, poza tym przypadkiem z³o¿enia mi propozycji prokuratora, umo¿-
liwiaj¹cej umorzenie sprawy, o czym ju¿ wcze�niej zezna³em, nie by³o
wobec nas stosowanych jakichkolwiek bezprawnych form nacisku.
Prokurator dysponowa³ tymi fa³szywymi zeznaniami �wiadków – funk-
cjonariuszy S³u¿by Wiêziennej i na tej podstawie opar³ swoje oskar¿e-
nie. My�my nie przyznawali siê do pope³nienia zarzucanych nam czy-
nów i odmówili�my sk³adania wyja�nieñ, i nikt nie próbowa³ nas do
tego zmusiæ. Wyja�nienia zdecydowali�my siê dopiero sk³adaæ w trak-
cie procesu, który toczy³ siê nastêpnie przed S¹dem Wojewódzkim w
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Elbl¹gu. Tam w obecno�ci naszych obroñców zrelacjonowali�my prze-
bieg wydarzeñ, z tym jednak¿e, ¿e postanowili�my nie mówiæ nic na
temat osób internowanych, które w naszej ocenie bra³y udzia³ w tej pro-
wokacji. Chodzi mi tu o przedstawiony wcze�niej udzia³ W³odzimierza
Pagacza oraz Przybytki i ¯yglickiego. W tamtym okresie nie by³o mo¿-
liwe ca³kowite wyja�nienie tej sprawy, a my nie chcieli�my przedsta-
wiaæ w niekorzystnym �wietle �rodowiska osób internowanych, wska-
zuj¹c, ¿e kilku z nich byæ mo¿e podjê³o wspó³pracê i wziê³o udzia³ w
prowokacji. Nie posiadali�my i do dzisiaj nie posiadamy takich dowo-
dów, które mog³yby o tym przes¹dziæ.

W tym miejscu �wiadek o�wiadcza, i¿ z powodu wcze�niej ustalonego
spotkania zmuszony jest przerwaæ sk³adanie zeznañ. �wiadek stwier-
dza, ¿e zeznania mo¿e kontynuowaæ w dniu 5 kwietnia 2001 r. Na tym
przes³uchanie zakoñczono o godz. 11.57.

Protokó³ niniejszy odczytano. Przes³uchanie zakoñczono dnia
30.03.2001 r. o godz. 11.57

Sygn. akt S 9/01/Zk

PROTOKÓ£ PRZES£UCHANIA �WIADKA

Gdañsk, dnia 5 kwietnia 2001 roku o godz. 9.45. Krzysztof Nowicki
– prokurator Oddzia³owej Komisji �cigania Zbrodni przeciwko Naro-
dowi Polskiemu w Gdañsku, z udzia³em protokolanta – osobi�cie oraz
bez udzia³u innych osób – na podstawie art. 177 § 1 kpk i art. 143 § 1 pkt
2 kpk przes³ucha³ ni¿ej wymienionego w charakterze �wiadka. [...]

�wiadek poda³ nastêpuj¹ce dane osobowe: imiê i nazwisko: W³ady-
s³aw Ka³udziñski, pozosta³e dane �wiadka w aktach.

�wiadek kontynuuje zeznania przerwane w dniu 30 marca 2001 roku:
Po zakoñczeniu �ledztwa przez Prokuraturê Wojewódzk¹ w Elbl¹gu

zosta³ skierowany przeciwko nam akt oskar¿enia do S¹du Wojewódz-
kiego w Elbl¹gu, przed którym nastêpnie toczy³ siê nasz proces. Proces
rozpocz¹³ siê, o ile dobrze pamiêtam, w marcu 1983 roku, czyli kilka
miesiêcy po wniesieniu aktu oskar¿enia. W sumie odby³o siê oko³o 30
rozpraw. Niektóre z rozpraw toczy³y siê przez ca³y dzieñ od godziny
8.00 do godziny 20.00. Jawno�æ postêpowania zosta³a przez S¹d wy³¹-
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czona, osoby z rodzin oskar¿onych by³y wpuszczane na salê rozpraw za
specjalnymi przepustkami. Pamiêtam, ¿e którego� razu na rozprawê przy-
jecha³ Lech Wa³êsa i nie chciano go wpu�ciæ na salê jako publiczno�æ.
My�lê, ¿e wy³¹czenie jawno�ci tej sprawy wynika³a z faktu, ¿e proces
by³ ewidentnie polityczny i oparty na fa³szywych dowodach, zatem S¹d
nie chcia³, by na sali dosz³o do jakich� demonstracji, jak równie¿ by
szczegó³y zwi¹zane z t¹ spraw¹ przeniknê³y do spo³eczeñstwa.

Rozprawy by³y protoko³owane, ale równie¿ by³y rejestrowane przez
magnetofon. Od magnetofonu tego poprowadzone by³y kable, które wio-
d³y do pomieszczenia ponad sal¹ s¹dow¹, gdzie w specjalnie przygoto-
wanym pomieszczeniu funkcjonariusze S³u¿by Bezpieczeñstwa kontro-
lowali przebieg procesu i nastêpnie wydawali instrukcje sêdziemu i pro-
kuratorowi. Dowiedzieli�my siê o tym w ten sposób, ¿e nasza znajoma -
te�ciowa pana Andrzeja Bobera, pani Irena Dunajew – którego� razu
niby przez pomy³kê wesz³a do tego pomieszczenia nad sal¹ s¹dow¹.
Tam siedzieli mê¿czy�ni, którzy przez g³o�niki s³uchali tego, co dzieje
siê na naszej rozprawie. Podczas rozprawy wielokrotnie widzieli�my,
jak sêdziemu dostarczane by³y karteczki, na których by³y instrukcje dla
niego.

Nasze rodziny oraz nasi obroñcy mieli dobry i czêsty kontakt z proto-
kólantk¹ w naszym procesie – pani¹ Borejko, która by³a przychylnie do
nas nastawiona i dlatego pomaga³a nam. Ta pomoc polega³a na tym, ¿e
przekazywa³a naszym obroñcom odpisy protoko³ów rozpraw. By³y to
kopie przebitkowe z maszyny, które ona robi³a w wiêkszej ilo�ci egzem-
plarzy, ani¿eli by³o to wymagane. Te kopie przekazywa³a naszym obroñ-
com. To równie¿ pani Borejko mówi³a naszym obroñcom i rodzinom, ¿e
ten proces jest ca³y czas kontrolowany i sterowany przez S³u¿bê Bez-
pieczeñstwa, która przys³uchuje siê przebiegowi rozpraw. Nie mam za-
tem ¿adnej w¹tpliwo�ci co do tego, ¿e funkcjonariusze SB wydawali
instrukcje sêdziemu i prokuratorowi.

Wiem równie¿, ¿e sêdzia, który by³ przewodnicz¹cym sk³adu s¹dz¹-
cego – Alfons Wierzbicki mia³ pretensje do protokólantki o to, ¿e proto-
ko³uje przebieg rozprawy zbyt dok³adnie. Ona odpowiedzia³a mu na to,
¿e trzeba by³o j¹ wcze�niej pouczyæ, ¿eby zapisywa³a co dziesi¹te zda-
nie. To w³a�nie pani Borejko nam pó�niej o tym mówi³a, gdy¿ rozmowa
ta odby³a siê poza sal¹ s¹dow¹. My dosyæ czêsto spotykamy siê z pani¹
Borejko, która za swoj¹ postawê podczas tego procesu zosta³a zwolnio-
na z pracy. Nie jestem teraz tego pewny, czy zosta³a ona zwolniona,
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czy te¿ sama zrezygnowa³a z pracy w S¹dzie, ale na pewno mia³o to
zwi¹zek z nieprzychylnym nastawieniem do niej po tym procesie.
Pani Borejko do dzisiaj mieszka w Elbl¹gu. W domu posiadam zapi-
sany jej adres.

Je¿eli chodzi o sk³ad S¹du na tej sprawie, to jak ju¿ powiedzia³em,
przewodnicz¹cym sk³adu by³ sêdzia Alfons Wierzbicki. Obecnie ju¿ nie
¿yje, chyba od dwóch lat. Poza nim w sk³adzie by³o dwóch panów ³aw-
ników, których nazwisk niestety ju¿ nie pamiêtam. Ich rola w tym pro-
cesie by³a w mojej ocenie marginalna. Praktycznie nie zabierali g³osu
podczas rozpraw. Zdarza³o siê nawet, ¿e przysypiali podczas rozprawy.

Oprócz sk³adu sêdziowskiego na sali by³o dwóch prokuratorów: je-
den to by³ prokurator Matuszewski, który prowadzi³ �ledztwo, a drugi
to by³ prokurator ¯aczek z Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w
Elbl¹gu. Na sali podczas rozpraw w pierwszej ³awce dla publiczno�ci
zasiadali funkcjonariusze SB. Byli oni w ubraniach cywilnych, a rozpo-
znaæ ich mo¿na by³o po tym, ¿e zawsze byli bardzo znudzeni – siedzieli
i czytali gazety. Poza nimi publiczno�æ stanowili jedynie cz³onkowie
naszych rodzin. £atwo by³o zatem tych funkcjonariuszy rozpoznaæ. Oni
te¿ czuwali nad przebiegiem procesu. To by³a taka manifestacja si³y,
która zapewne mia³a wp³ywaæ mobilizuj¹co na �wiadków oskar¿enia.

Przebieg procesu od samego pocz¹tku by³ bardzo stronniczy i nie-
przychylny dla oskar¿onych. Mo¿na by³o odnie�æ wra¿enie, ¿e nasza
wina jest z góry przes¹dzona. Szczególnie negatywnie nastawiony do
nas by³ przewodnicz¹cy sk³adu s¹dz¹cego sêdzia Wierzbicki oraz obaj
prokuratorzy. Pytania zadawane by³y �wiadkom w sposób sugeruj¹cy
odpowied�. Sêdzia krzycza³ na oskar¿onych i ich obroñców, nie dopusz-
cza³ nas do g³osu. W momencie sk³adania zeznañ przez �wiadków funk-
cjonariuszy S³u¿by Wiêziennej, którzy sk³adali fa³szywe zeznania o na-
szym rzekomym agresywnym zachowaniu wobec nich, sêdzia Wierz-
bicki zadawa³ im pytania w sposób, który sugerowa³ im odpowied�, zgod-
n¹ ze scenariuszem rozprawy. To g³ównie sêdzia Wierzbicki zadawa³
pytania, prokuratorzy zachowywali siê dosyæ biernie. Gdy z kolei ze-
znawali jako �wiadkowie internowani, którzy byli �wiadkami zeznaj¹-
cymi na nasz¹ korzy�æ, mo¿na by³o odnie�æ wra¿enie, ¿e sêdzia oraz
prokuratorzy byli im bardzo nieprzychylni i ograniczali ich swobodê
wypowiedzi. Nasi obroñcy starali siê interweniowaæ w takich przypad-
kach, ale nie przynosi³o to ¿adnych skutków. Podczas procesu dwa lub
trzy raz nasi obroñcy sk³adali wnioski o wykluczenie ze sk³adu s¹dz¹ce-
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go przewodnicz¹cego Wierzbickiego, jako wyj¹tkowo stronniczego.
Wnioski te by³y ka¿dorazowo oddalane, podobnie jak wszystkie wnio-
ski naszych obroñców o uchylenie tymczasowego aresztowania nas.
Za¿alenia obroñców na te postanowienia by³y rozpoznawane przez S¹d
Najwy¿szy w Warszawie, co przed³u¿a³o proces, bo akta sprawy wysy-
³ane by³y do Warszawy. To rozpoznawanie za¿aleñ równie¿ nie przyno-
si³o ¿adnego skutku, mo¿e poza przypadkiem Adama Kozaczyñskiego,
któremu ze wzglêdów humanitarnych S¹d Najwy¿szy uchyli³ tymcza-
sowe aresztowanie i zamieni³ na dozór milicji. By³o to w kwietniu, w
okresie �wi¹t Wielkanocnych.

Podczas procesu zdarza³y siê równie¿ takie szykany wobec nas i na-
szych rodzin, jak na przyk³ad wyproszenie z sali naszych rodzin, z uwa-
gi na to, ¿e siê do nas u�miechali. Prokurator z³o¿y³ wówczas wniosek,
by opró¿niæ salê z publiczno�ci za zachowanie godz¹ce w powagê sali
s¹dowej. S¹d skwapliwie taki wniosek uwzglêdni³. Wyprowadzane oso-
by by³y przed sal¹ legitymowane przez funkcjonariuszy SB, musia³y
przechodziæ przez utworzony przez nich szpaler i odprowadzane by³y
a¿ na dworzec kolejowy. S³ysza³em, ¿e by³ te¿ taki przypadek, ¿e pod-
czas trwania procesu do Elbl¹ga przyby³y delegacje cz³onków �Solidar-
no�ci�, którzy wcze�niej byli internowani w O�rodku w Kwidzynie. De-
legacje te uda³y siê pod pomnik �fiar Grudnia 1970 roku� w Elbl¹gu i
tam uklêkli zdejmuj¹c czapki z g³ów. Osoby te zosta³y wówczas od razu
zatrzymane przez tamtejsz¹ S³u¿bê Bezpieczeñstwa i odtransportowane
na dworzec kolejowy. Nakazano im opu�ciæ Elbl¹g, gdy¿ s¹ �osobami
niepo¿¹danymi na tym terenie�.

By³y te¿ przypadki stosowania szykan wobec naszych obroñców. S³y-
sza³em o przypadku, gdy jad¹cy na rozprawê mecenas Jacek Taylor zo-
sta³ zatrzymany po drodze przez patrol milicyjny. Ten patrol przytrzy-
ma³ mecenasa tak d³ugo, ¿e spó�ni³ siê on na rozprawê. Milicjant po-
wiedzia³ mecenasowi wprost, ¿e otrzyma³ taki rozkaz od swoich prze³o-
¿onych, by zatrzymaæ go jak najd³u¿ej. Pamiêtam równie¿, ¿e któremu�
z adwokatów poprzecinano opony w samochodzie. Na rozprawach, jak
ju¿ wcze�niej powiedzia³em, faworyzowani przez S¹d byli fa³szywie
zeznaj¹cy przeciwko nam funkcjonariusze S³u¿by Wiêziennej. Sêdzia
naprowadza³ ich na w³a�ciwe odpowiedzi, ogranicza³ mo¿liwo�æ zada-
wania im pytañ przez naszych obroñców, mówi¹c: ��wiadek nie musi na
to pytanie odpowiadaæ�, b¹d�: ��wiadek nie musi odpowiadaæ na pyta-
nia obroñców�.
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Pamiêtam, ¿e podczas akcji pacyfikacyjnej w O�rodku Interno-
wanych w Kwidzynie, w dniu 14 sierpnia 1982 roku, zdarza³o siê,
¿e interweniuj¹cy funkcjonariusz S³u¿by Wiêziennej podsuwa³ pod
nos internowanego pa³kê, mówi¹c: �pow¹chaj, jak pachnie w³adza
ludowa!�. Gdy na rozprawie który� z obroñców zapyta³ �wiadka funk-
cjonariusza S³u¿by Wiêziennej, czy w³adza ludowa kojarzy mu siê z
pa³k¹, ten funkcjonariusz bez namys³u odpowiedzia³, ¿e tak. Nie
wiem czy ten fragment rozprawy zosta³ zaprotoko³owany, ale nie
jest wykluczone, ¿e tak.

G³ównym dowodem przeciwko nam w tym procesie oprócz obci¹¿a-
j¹cych nas zeznañ funkcjonariuszy S³u¿by Wiêziennej by³y tzw. proto-
ko³y u¿ycia si³y. By³a to dokumentacja, któr¹ po akcji pacyfikacyjnej
sporz¹dzali funkcjonariusze S³u¿by Wiêziennej z O�rodka Internowa-
nych w Kwidzynie, którzy uczestniczyli w tej akcji. W protoko³ach tych
wskazane by³o, który z funkcjonariuszy u¿y³ si³y wobec internowanego.
Protoko³y te by³y sporz¹dzone i podpisane przez tych funkcjonariuszy,
którzy u¿yli przemocy wobec internowanych. Protoko³y te by³y maso-
wo fa³szowane przez funkcjonariuszy. Po prostu stwierdza³y one nie-
prawdê, bo by³y wype³niane na �chybi³ trafi³� i podsuwane funkcjona-
riuszom bior¹cym udzia³ w akcji do podpisania. Musia³o to tak wygl¹-
daæ, ¿e zosta³y one sporz¹dzone hurtowo, a nastêpnie by³y przedk³ada-
ne poszczególnym funkcjonariuszom do podpisania. Te dokumenty sta-
nowi³y jeden z g³ównych dowodów, jakie prokurator wskazywa³ w ak-
cie oskar¿enia. Pó�niej podczas procesu nagminnie zdarza³o siê, ¿e sta-
j¹cy przed S¹dem jako �wiadek funkcjonariusz S³u¿by Wiêziennej, któ-
ry zgodnie z protoko³em mia³ u¿yæ si³y wobec konkretnego internowa-
nego, by³ przez tego internowanego kwestionowany jako sprawca pobi-
cia. Gdy okazywano nastêpnie temu �wiadkowi rzekomo sporz¹dzony
przez niego protokó³ u¿ycia si³y, �wiadek ten mówi³, ¿e podpis na proto-
kole nie jest jego podpisem. Taka sytuacja, o ile pamiêtam, mia³a miej-
sce w odniesieniu do oskar¿onego Adama Kozaczyñskiego. On stwier-
dzi³, ¿e funkcjonariusz, który zgodnie z protoko³em mia³ u¿yæ wobec
niego si³y, w ogóle go nie bi³. Ten funkcjonariusz stwierdzi³ podczas
rozprawy, ¿e podpis na protokole nie zosta³ przez niego sporz¹dzony.
Nastêpnie bez skrêpowania stwierdzi³, ¿e protoko³y te by³y nagminnie
fa³szowane. Ten fakt doprowadzi³ do tego, ¿e w koñcowej czê�ci proce-
su prokurator oficjalnie zrezygnowa³ z tego dowodu, czyli z protoko³ów
u¿ycia si³y, mimo ¿e w akcie oskar¿enia wymienia³ je jako g³ówny z
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obci¹¿aj¹cych nas dowodów. Z tego, co pamiêtam, to w zakresie fa³szo-
wania tych dokumentów S¹d, najprawdopodobniej na wniosek obroñ-
ców, wy³¹czy³ materia³y i przekaza³ do w³a�ciwej Prokuratury, celem
przeprowadzenia �ledztwa w tej sprawie. Nie wiem, czy sprawa ta zo-
sta³a przeprowadzona i jaki by³ jej wynik, ale na pewno zosta³a umorzo-
na ze wzglêdu na �ma³¹ szkodliwo�æ spo³eczn¹�.

Je¿eli chodzi jeszcze o fakt fa³szowania dowodów w tej sprawie, to
chcia³bym zwróciæ uwagê na jaskrawy przyk³ad takiego dzia³ania, któ-
ry akurat dotyczy mojej osoby. Otó¿ jeszcze w pocz¹tkowej fazie �ledz-
twa, bezpo�rednio po wydarzeniach w O�rodku, funkcjonariuszom S³u¿-
by Wiêziennej z tego o�rodka okazywano fotografie, które by³y wyko-
nane podczas tych wydarzeñ. Funkcjonariusze wskazywali na tych fo-
tografiach osoby, które w ich opinii dopu�ci³y siê czynnej napa�ci na
nich. Osobom tym by³y nastêpnie stawiane zarzuty i byli oni aresztowa-
ni. W pierwszej fazie �ledztwa funkcjonariusze na tych fotografiach
wskazali miêdzy innymi W³odzimierza Pagacza jako osobê, która rzu-
ca³a taboretami i butelkami. W zwi¹zku z tym przedstawiono mu zarzut,
ale nie aresztowano go. W krótkim czasie funkcjonariusze ci jednak¿e
stwierdzili, ¿e pomylili siê co do tej osoby i ¿e t¹ osob¹ z fotografii jest
nie Pagacz a ja. By³a to oczywista nieprawda, bo osob¹ wskazywan¹
przez nich na fotografii by³ rzeczywi�cie Pagacz. Mo¿na to by³o dobrze
okre�liæ chocia¿by w oparciu o ubiór. Na innych fotografiach, na któ-
rych ja siê znajdowa³em, widaæ by³o, ¿e by³em tego dnia zupe³nie ina-
czej ubrany. Niemniej jednak ja by³em jedn¹ z osób, która zosta³a naj-
bardziej pobita, wiêc nale¿a³o mi przedstawiæ zarzut, ¿eby wynika³o, i¿
podstaw¹ pobicia by³a moja wyj¹tkowo agresywna postawa. W³odzi-
mierz Pagacz by³ synem I sekretarza Wydzia³u Kontroli Partyjnej w
Komitecie Wojewódzkim PZPR w Olsztynie, zatem podjêto decyzjê, by
jemu przedstawione zarzuty umorzyæ, a przedstawiæ je mnie. Tak te¿ siê
sta³o. Zarzuty te zosta³y mi przedstawione i zosta³em na ich podstawie
aresztowany. Pagaczowi sprawê umorzono. Na procesie ta sprawa wy-
sz³a na jaw, ale �wiadkowie funkcjonariusze, mimo ¿e osoba z fotogra-
fii by³a zupe³nie do mnie niepodobna i inni internowani twierdzili, ¿e
osob¹ z fotografii jest W³odzimierz Pagacz, w dalszym ci¹gu utrzymy-
wali, ¿e pomylili siê za pierwszym razem, na pocz¹tku �ledztwa, upiera-
j¹c siê, ¿e to ja jestem na tej fotografii. S¹d oczywi�cie da³ wiarê tym
fa³szywym zeznaniom i wbrew oczywistym faktom skaza³ mnie za czyn,
którego nie pope³ni³em.
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By³o na pewno jeszcze wiele innych faktów �wiadcz¹cych o niepra-
wid³owo�ciach i oczywistych manipulacjach, które mia³y miejsce w toku
tego procesu. Nie wszystkie z tych faktów pozosta³y w mojej pamiêci,
niemniej na pewno mo¿na je ujawniæ poprzez analizê akt sprawy oraz
protoko³ów rozpraw.

W wyniku tego procesu wszyscy oskar¿eni zostali skazani na kary
pozbawienia wolno�ci oraz grzywny. Ja otrzyma³em karê roku pozba-
wienia wolno�ci oraz grzywnê, w kwocie 15 tys. z³otych, o ile dobrze
pamiêtam. Wszyscy odwo³ali�my siê od tego wyroku do s¹du II instan-
cji. S¹d Wojewódzki w Elbl¹gu po wp³yniêciu naszych rewizji wyda³
orzeczenie o umorzeniu postêpowania na podstawie amnestii. Przed
S¹dem Wojewódzkim w Elbl¹gu wszyscy stwierdzili�my, ¿e amnestia
jest dla bandytów i ¿e my nie chcemy z niej korzystaæ, domagamy siê
wydania wyroku uniewinniaj¹cego. Sêdzia powiedzia³ nam wówczas,
¿e bez wzglêdu na to, czy tego chcemy, czy nie, to amnestia nas i tak
obejmuje. Sprawa zatem przekazana do S¹du Najwy¿szego w Warsza-
wie, który stwierdzi³, ¿e S¹d Wojewódzki w Elbl¹gu, który wyda³ wy-
rok skazuj¹cy, nie by³ w³a�ciwy do zastosowania amnestii. Zwróci³ za-
tem sprawê sêdziemu do sporz¹dzenia uzasadnienia wyroku skazuj¹ce-
go, a nastêpnie po przejêciu sprawy wyda³ wyrok umarzaj¹cy sprawê na
podstawie amnestii. Wyrok ten sta³ siê prawomocny.

Na prze³omie lat 1989–1990 wnie�li�my do S¹du Najwy¿szego rewi-
zjê nadzwyczajn¹ w tej sprawie. S¹d po rozpoznaniu rewizji nadzwy-
czajnej wyda³ wyrok uniewinniaj¹cy nas od zarzuconych nam czynów i
pouczy³ o mo¿liwo�ci wyst¹pienia o odszkodowania za nies³uszne ska-
zanie. Tak te¿ siê sta³o. Kolejno wystêpowali�my o takie odszkodowa-
nia i o ile siê orientujê, najprawdopodobniej wszyscy z nas takie od-
szkodowania otrzymali�my.

Oprócz tego ja prowadzi³em przed S¹dem Wojewódzkim w Elbl¹gu
sprawê cywiln¹ o zado�æuczynienie za pobicie i spowodowanie u mnie
obra¿eñ cia³a. By³o to w latach 1986–1989. Tê sprawê równie¿ wów-
czas wygra³em. W wyniku tej sprawy Zak³ad Karny w Kwidzynie musi
wyp³acaæ mi rentê wyrównawcz¹. Obecnie prowadzê w Wydziale Cy-
wilnym S¹du Okrêgowego w Elbl¹gu sprawê o podwy¿szenie tej renty.
Sprawa aktualnie toczy siê.

Sk³adaj¹c wniosek do Instytutu Pamiêci Narodowej w tej sprawie,
nasz¹ intencj¹ by³o spowodowanie podjêcia próby wszechstronnego wy-
ja�nienia okoliczno�ci i przyczyn tej politycznej prowokacji, ustalenie,
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kto za t¹ prowokacj¹ sta³, jak równie¿ spowodowanie os¹dzenia osób
winnych pope³nionych w tej sprawie przestêpstw. Nie chodzi nam wszak
o to, by osoby winne trafi³y do wiêzieñ, ale istotnym dla nas jest, by
zebraæ w tej sprawie wszelkie dostêpne dowody i ustaliæ, kto jest za te
czyny odpowiedzialny. Uwa¿am, ¿e osobom, które wówczas zosta³y
pokrzywdzone, wyja�nienie tej sprawy do koñca oraz ujawnienie pro-
wokatorów nale¿y siê. Uwa¿am, ¿e w toku tego postêpowania ujawnio-
ne powinny zostaæ wszystkie materia³y zwi¹zane z tymi wydarzeniami,
a w szczególno�ci akta operacyjne S³u¿by Bezpieczeñstwa oraz S³u¿by
Wiêziennej dotycz¹ce tych wydarzeñ. My�lê, ¿e dopiero te materia³y
pozwol¹ ujawniæ, kto sprowokowa³ te wydarzenia i kto nastêpnie mani-
pulowa³ procesem.

�wiadek w tym miejscu o�wiadcza, ¿e chcia³by do³¹czyæ do protoko³u
kserokopiê fragmentów ksi¹¿ki pt. �Nie mo¿emy milczeæ... (z ³awy obroñ-
czej)�, w której zawarte s¹ mowy obroñcze, wyg³oszone przez adwoka-
tów Eligiusza W³odarczaka, który w tym procesie broni³ W³adyslawa
Ka³udziñskiego, oraz Jerzego Wo�niaka, który broni³ Zygmunta Go³aw-
skiego. S¹ to mowy obroñcze, które obroñcy wyg³osili podczas tamtego
procesu.

To wszystko, co mam do zeznania w tej sprawie. [...]
Protokó³ niniejszy odczytano. Przes³uchanie zakoñczono dnia

05.04.2001 r. o godz. 13.31.
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Katedra i Zak³adu Medycyny S¹dowej
Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego
Poznañ
Dn. 19 stycznia 1987 r.

OPINIA

Na podstawie wnikliwej analizy akt sprawy i do³¹czonej do doku-
mentacji ZUS-u, akt internowanego a zw³aszcza zawartej w nich doku-
mentacji lekarskiej, w odpowiedzi na pytanie S¹du wy¿ej przytoczone
zgodnie stwierdzamy, co nastêpuje:

1. Aktualny stan zdrowia powoda W³adys³awa Ka³udziñskiego ma
bezpo�redni zwi¹zek przyczynowy ze zdarzeniem, jakie mia³o miejsce
w Zak³adzie Karnym w Kwidzynie w dniu 14.08.1982 r.

2. W nastêpstwie zdarzenia zaistnia³ego w dniu 14.08.1982 r. ob. W³a-
dys³aw Ka³udziñski dozna³ by³ wstrz¹�nienia mózgu, rany t³uczonej g³o-
wy oraz st³uczeñ klatki piersiowej, koñczyn górnych i dolnych. Przeby-
ty uraz g³owy, a zw³aszcza wstrz¹�nienie mózgu, spowodowa³y wyst¹-
pienie u W³adys³awa Ka³udziñskiego pourazowego zespo³u psychoor-
ganicznego oraz nerwicê wegetatywn¹, manifestuj¹ce siê pod postaci¹
choroby wrzodowej dwunastnicy (przewlek³¹).

3. Schorzenia powy¿sze spowodowa³y trwa³e inwalidztwo u powoda
oraz da³y nastêpuj¹cy stopieñ utraty zdrowia:

– pourazowy zespó³ psychoorganiczny (encefalopatia) – 30% poz. 9
instrukcji nr 32/64 ZZU,

– utrwalone zaburzenia nerwicowe zwi¹zane z urazem czaszkowo-
mózgowych, przewlek³a choroba wrzodowa dwunastnicy – 20% poz.
10 a instrukcji.

Odpowiadaj¹ one wg. orzecznictwa KIZ-u drugiej grupie inwalidz-
twa z przeciwwskazaniem do ka¿dej pracy.

4. Przewlek³a choroba wrzodowa dwunastnicy wymaga stosowania
odpowiedniej diety, spokojnego i oszczêdzaj¹cego sposobu ¿ycia, co
powoduje w pewnym stopniu zwiêkszenie potrzeb W³adys³awa Ka³u-
dziñskiego z uwagi na stan zdrowia.

Kierownik Katedry i Zak³adu
Medycyny S¹dowej
prof. dr hab. med. Zygmunt Przybylski

358



Bluza wiêzienna z Elbl¹ga kupiona za papierosy w 1983 roku
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Krzy¿ z pobytu w obozach
internowania przywieziony
z Siedlec od Go³awskich. Na
tabliczce napisy: I³awa, Kwi-
dzyn, Elbl¹g
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Chusta zosta³a wykonana w wiêzieniu w Elbl¹gu.
Data 6 wrze�nia 1982 roku zwi¹zana jest z aresztowaniem i osadzeniem W³adys³a-
wa Ka³udziñskiego w wiêzieniu w Elbl¹gu
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Dr S³awomir Cenckiewicz
IPN Gdañsk
Gdañsk, 14 grudnia 2004 r.

POBICIE INTERNOWANYCH
W KWIDZYNIE

w �wietle dokumentów IPN

Powsta³y w marcu 1982 r. O�rodek Odosobnienia w Kwidzynie by³
drugim co do wielko�ci obozem internowania na Pomorzu (po Strzebie-
linku). Pierwszy transport wiê�niów przyby³ do Kwidzynia w dniu 5
kwietnia z Suwa³k. Nastêpnie, w dniu 6 kwietnia przewieziono interno-
wanych z W³odawy, potem z I³awy, Gêborzewa, Mielencina, £owicza i
Lublina. £¹cznie przez obóz przewinê³o siê ok. 300 osób.

Od pocz¹tku w³adze wiêzienne narzeka³y na zachowanie wiê�niów,
w�ród których – jak pisano – �prym wiod¹ radyka³owie z KPN i NZS
oraz doradcy�. �Gloryfikuj¹ Ko�ció³, wiele symboliki religijnej, nie prze-
strzegaj¹ regulaminu� – pisali funkcjonariusze SB w sprawozdaniu dla
KW PZPR. Dnia 14 sierpnia 1982 r. milicja pobi³a internowanych, któ-
rzy zgodnie z porozumieniem zawartym z komendantem obozu kpt. Ju-
liuszem Pob³ockim mieli w tym dniu spotkaæ siê z przyby³ymi pod za-
k³ad rodzinami. Wydarzenia w obozie kwidzyñskim przypominaj¹ wy-
padki z Wierzchowa Pomorskiego, gdzie w dniu 13 lutego 1982 r. do-
sz³o do brutalnej pacyfikacji wiê�niów przez jednostki ZOMO i woj-
ska.

W zbiorach Instytutu Pamiêci Narodowej (zarówno w oddziale gdañ-
skim, jak i w Warszawie) znajduje siê niewiele materia³ów dotycz¹cych
zaj�æ z 14 sierpnia 1982 r. w Kwidzynie. Jednocze�nie pragnê zazna-
czyæ, ¿e wiele dokumentów na temat pobicia internowanych, jak i pó�-
niejszych procesów s¹dowych, znajduje siê w posiadaniu S¹du Najwy¿-

Dr S³awomir Cenckiewicz
IPN Gdañsk
Gdañsk, 14 grudnia 2004 r.
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szego, S¹du Okrêgowego w Elbl¹gu, oraz prokuratorów pionu �cigania
IPN w Gdañsku, który prowadzi obecnie �ledztwo w tej sprawie. Ze
wzglêdu na dobro �ledztwa dostêp do tych akt jest jak na razie ograni-
czony.

Pierwsz¹ kategoriê dostêpnych �róde³ stanowi¹ akta penitencjarne
wiê�niów obozu internowanych w Kwidzynie, które aktualnie znajduj¹
siê w zbiorach IPN w Gdañsku. Pierwszy wniosek, który narzuca siê po
lekturze tych akt, to z jednej strony ich sk¹po�æ, z drugiej natomiast
niekompletno�æ. Trzeba zaznaczyæ, ¿e w�ród akt wiêziennych nie ma
np. dokumentacji dotycz¹cej W³adys³awa Ka³udziñskiego, które zosta-
³y najpewniej w³¹czone do akt sprawy s¹dowej, lub po prostu zniszczo-
ne – ta ostatnia ewentualno�æ jest do�æ prawdopodobna, bowiem w ma-
teria³ach po by³ym WUSW w Elbl¹gu istnieje zapis o wybrakowaniu
materia³ów dotycz¹cych Ka³udziñskiego.

Ka¿da z teczek internowanego sk³ada siê zazwyczaj: z orzeczenia le-
karskiego wydanego w momencie osadzenia w obozie, do którego do³¹-
czano zdjêcie klatki piersiowej, oraz kwestionariusza osobowego. W
wypadku osób zakwalifikowanych jako ³ami¹ce regulamin wiêzienny,
do³¹czano tak¿e opinie wystawiane przez s³u¿bê wiêzienn¹ – tak jest w
wypadku niektórych pobitych w dniu 14 sierpnia 1982 r.: Adama Koza-
czyñskiego, Miros³awa Duszaka, Andrzeja Bobera, Zygmunta Go³aw-
skiego i Andrzeja Go³awskiego.

W opiniach na temat internowanych przewa¿aj¹ sprawy – mo¿na po-
wiedzieæ – drugorzêdne, w rodzaju: �w czasie spaceru Andrzej Go³aw-
ski napisa³ na �niegu Solidarno�æ�, albo �osadzony Zenon Kwoka nie
bierze udzia³u w apelu i k³adzie siê wtedy na ³ó¿ko�. Jednak lektura
owych opinii odzwierciedla narastaj¹cy w obozie konflikt miêdzy s³u¿-
b¹ wiêzienn¹ a internowanymi.

Je�li chodzi o wydarzenia z 14 sierpnia 1982 r., to w zasadzie jedy-
nym potwierdzeniem, ¿e mia³y one w ogóle miejsce, s¹ do³¹czone do
akt personalnych opinie o udziale wiê�niów w zaj�ciach, doniesienia do
prokuratury sporz¹dzone przez komendanta o�rodka mjr. Stefana Miko-
³ajczyka oraz Protoko³y o zastosowaniu szczególnego �rodka bezpie-
czeñstwa oraz u¿ycia si³y fizycznej. W opisie przyczyn zastosowania
rozwi¹zañ si³owych maj¹ one niemal identyczn¹ tre�æ: �by³ agresywny,
u¿ywa³ s³ów wulgarnych, stawia³ czynny opór, rzuca³ taboretem, rzuca³
desk¹, szarpa³ siê, kopa³ nogami, rzuca³ siê na pod³ogê, podstawia³ nogê
doprowadzaj¹cym, manewrowa³ cia³em, obija³ funkcjonariusza o �cia-
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ny korytarza i kraty, krzycza³: gestapowcy nie bij¹ a wal¹�. I mo¿e rzecz
najbardziej interesuj¹ca – w aktach personalnych wiê�niów brakuje orze-
czeñ lekarskich po pacyfikacji obozu internowania. Wyj¹tek stanowi¹
akta Zygmunta Go³awskiego, do których do³¹czono wniosek lekarski
mówi¹cy o konieczno�ci hospitalizacji na oddziale chirurgicznym w
Kwidzynie.

Drug¹ i ostatni¹ dostêpn¹ mi kategoriê �róde³ stanowi¹ tzw. analizy
dekadowe MSW z lat 1981–1983, przechowywane w archiwum IPN w
Warszawie. S¹ to dziesiêciodniowe sprawozdania Komendanta Woje-
wódzkiego MO p³k. Zbigniewa Stañczyka i szefa SB p³k. Mariana Kani
dla ministra spraw wewnêtrznych.  Niestety, zaledwie trzykrotnie wspo-
mina siê w nich wydarzenia z 14 sierpnia 1982 r. Po raz pierwszy w
raporcie z 3 wrze�nia 1982 r. Przedstawiono w nim �jedynie s³uszn¹�
wersjê zdarzeñ.: �Internowani d¹¿yli do wymuszenia na kierownictwie
o�rodka decyzji o udzieleniu im widzenia ze wszystkimi osobami ocze-
kuj¹cymi przed bram¹, w celu zorganizowania manifestacji politycznej
zwi¹zanej z sierpniowymi rocznicami. Po otrzymaniu negatywnej decy-
zji, internowani podjêli bunt zmierzaj¹cy w kierunku samouwolnienia,
podpalenia o�rodka i wziêcia zak³adników. W zwi¹zku z tym zastoso-
wano szczególne �rodki, miêdzy innymi u¿yto przymusu bezpo�rednie-
go w stosunku do najaktywniejszych. Ponadto Wydzia³ �ledczy KW
MO w Elbl¹gu wszcz¹³ w sprawie powy¿szych zaj�æ �ledztwo�.

Ciekawsze wydaj¹ siê natomiast informacje dotycz¹ce rozpoczêtego
procesu przeciwko grupie by³ych internowanych, zawarte w sprawoz-
daniu z 2 kwietnia 1983 r. Szef elbl¹skiej SB donosi, i¿ w dniu 31 mar-
ca, w wyniku zastosowania odpowiedniej kombinacji operacyjnej, unie-
mo¿liwi³ Lechowi Wa³êsie wziêcie udzia³u w rozprawie s¹dowej. W
innym miejscu p³k Kania pisze, ¿e przebieg rozprawy jest przez ca³y
czas zabezpieczany operacyjnie przez SB. Niestety, nie wiemy, co mia³
na my�li szef SB pisz¹c o zabezpieczeniu operacyjnym procesu - czy
tylko wzglêdy bezpieczeñstwa, czy mo¿e specjaln¹ �opiekê� nad sk³a-
dem sêdziowskim. Miejmy nadziejê, ¿e te i inne w¹tpliwo�ci dotycz¹ce
zarówno pacyfikacji wiê�niów, jak i samego procesu wyja�ni prowa-
dz¹cy �ledztwo prokurator Okrêgowej Komisji �cigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu IPN.
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MIEJSCA INTERNOWANIA

Do powy¿szej mapy dyslokacji obozów internowania, podleg³ych Cen-
tralnemu Zarz¹dowi Zak³adów Karnych, nale¿y dodaæ obozy zainstalo-
wane w domach i o�rodkach wypoczynkowych nale¿¹cych do innych,
nie wiêziennych decydentów:
GO£DAP w woj. suwalskim – dom wypoczynkowy Komitetu ds. Ra-
dia i TV, JAWORZE w woj. koszaliñskim – dom wczasowy Dowódz-
twa Wojsk Lotniczych, DAR£ÓWEK w woj. koszaliñskim – o�rodek

�ród³o: www.internowani.webpark.pl
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wypoczynkowy �Mostostalu�, MIECHOWICE w woj. katowickim –
O�rodek Szkolenia Kadr Kierowniczych, KOKOTEK w  woj. kato-
wickim – dom wczasowy wojska.

Na li�cie obozów internowania znajduj¹ siê zak³ady karne ró¿nej wiel-
ko�ci i o ró¿nym stopniu represyjno�ci, areszty �ledcze, a tak¿e areszty
przy komendach wojewódzkich MO, w których przetrzymywano inter-
nowanych, równie¿ kobiety, przed przewiezieniem ich do w³a�ciwych
obozów. Do dnia dzisiejszego nie powsta³o ca³o�ciowe, wyczerpuj¹ce i
spe³niaj¹ce rygory pracy historycznej opracowanie na temat obozów in-
ternowania – przede wszystkim z powodu dramatycznego braku danych.
O niektórych o�rodkach z przytoczonej powy¿ej listy nie wiadomo nie-
mal nic, nie jest znana liczba przetrzymywanych w nich osób, ich sk³ad
spo³eczny, zawodowy, wiekowy, a tak¿e data ich otwarcia i ostateczne-
go zamkniêcia. Ile osób objêtych zosta³o akcj¹ �Jod³a� – taki kryptonim
nosi³a akcja internowania przeciwników politycznych, podjêta przez w³a-
dze PRL po og³oszeniu stanu wojennego? Lista ca³o�ciowa podaje 9862
nazwiska; braki na niej s¹ podobno nieznaczne. W�ród internowanych
znale�li siê te¿ byli decydenci z PZPR z E. Gierkiem na czele, niewielka
grupa Cyganów, nieznana liczba cinkciarzy i kryminalistów.

Za opublikowan¹ przez Instytut Pamiêci Narodowej 800-stronicow¹
prac¹ �Stan wojenny w Polsce 1981–1983� pod redakcj¹ Antoniego
Dudka, wydan¹ w Warszawie w roku 2003, mo¿na przytoczyæ jedynie
dane cz¹stkowe.

I tak:
W pierwszych dniach stanu wojennego na Dolnym �l¹sku i Opolsz-

czy�nie, podleg³ym OZKK we Wroc³awiu, internowano 1018 osób, w
tym 62 kobiety, l stycznia 1982 roku w obozach internowania podle-
g³ych OZKK Wroc³aw przebywa³o 921 osób, w tym 54 kobiety. Ogó-
³em w samym województwie wroc³awskim do grudnia 1982 roku inter-
nowano 1557 osób.

Od 13 do 31 grudnia 1981 roku internowano: w województwie le-
gnickim 82 osoby, w województwie wa³brzyskim 80 osób, w regionie
jeleniogórskim �S� 68 osób.

W województwie katowickim l stycznia 1982 roku w obozach inter-
nowania przebywa³o 1041 osób. W sumie w województwie katowickim
do dnia 23 grudnia 1982 roku w³adze wyda³y 2021 decyzji o internowa-
niu, a internowano ³¹cznie 1911 osób, w tym 374 kobiety, z czego 159
internowanych tymczasowo aresztowano. O�rodki internowania w³adze
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przygotowa³y z rozmachem: w Strzelcach Opolskich planowano miej-
sca dla 400 osób, w Jastrzêbiu-Szerokiej dla 750, w Zabrzu-Zaborzu dla
850 osób.

W województwie czêstochowskim l stycznia 1982 roku w obozach
internowania przebywa³o 128 osób. W sumie internowano tu 196 osób,
w tym 19 kobiet; 16 osób internowano dwukrotnie; 22 osobom interno-
wanie zamieniono na tymczasowe aresztowanie.

W regionie �S� Podbeskidzie l stycznia 1982 roku w obozach inter-
nowania przebywa³o 129 osób, w tym 13 kobiet. Do 23 grudnia 1982
roku w województwie bielskim internowano 235 osób, w tym 3 dwu-
krotnie.

We wschodniej Polsce, w czasie stanu wojennego w obozach interno-
wania umieszczono co najmniej 225 osób z Lubelszczyzny, 147 z Za-
mojszczyzny, ok. 120 z województwa che³mskiego, ok.70 z siedleckie-
go, kilkadziesi¹t z bielskopodlaskiego.

W regionie �S� Ma³opolska od 13 grudnia 1981 roku do 23 grudnia
1982 roku internowano ³¹cznie 354 osoby, w tym 31 kobiet. Na liczbê tê
sk³ada siê 220 osób internowanych z Krakowa i województwa krakow-
skiego, 77 z województwa nowos¹deckiego, 57 z województwa tarnow-
skiego. Najwiêcej osób w regionie – blisko 250 – trafi³o do o�rodków
odosobnienia od 13 grudnia do Bo¿ego Narodzenia 1981 roku.

Akcja �Jod³a� w Regionie �wiêtokrzyskim przynios³a liczbê 175 osób
internowanych, w tym 116 osób z Kielc i 59 osób z innych miejscowo-
�ci (dane z raportu KW MO w Kielcach z dnia 27 stycznia 1982 roku).

W Warszawie, w pierwszym dniu akcji �Jod³a� zatrzymano i interno-
wano, wed³ug danych MSW, 303 osoby; �ród³a opozycyjne mówi¹ o
425 internowanych.

W regionie gdañskim w ci¹gu pierwszych piêciu miesiêcy stanu wo-
jennego internowano 370 osób (do marca 1982 roku – 239 osób).

W województwie toruñskim do koñca grudnia 1981 roku internowa-
no 211 osób.

19 marca 1982 roku dzia³a³y jeszcze 24 obozy internowania, w kwiet-
niu przebywa³o w nich 3147 internowanych. 21 lipca 1982 roku zwol-
niono 913 internowanych, w tym wszystkie kobiety. W pocz¹tkach pa�-
dziernika 1982 roku dzia³a³o jeszcze 13 obozów ze 1010 internowany-
mi.
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WYKAZ OSÓB INTERNOWANYCH
osadzonych w Zak³adzie Karnym Kwidzyn

1. Abramowski Grzegorz, £ód�
2. Adamczyk Józef, Toruñ
3. Adamowicz Piotr, Gdañsk
4. Albiniak Remigiusz, Lublin
5. Andrzejewski Miros³aw, Siedlce
6. Anio³czyk Aleksander, £ód�
7. Augusiak Janusz, W³oc³awek
8. Bach Zbigniew, Kêtrzyn
9. Ba³uch Jan, Nidzica
10. Banasiak Karol, Go³dap
11. Baranowski Brunon, Gdañsk
12. Bartuszek Andrzej, Olsztyn
13. Bartyzel Jacek, £ód�
14. Bazyd³o Janusz, Lublin
15. B¹czkowski Andrzej, Lublin
16. B¹czyk Piotr, Olsztyn
17. Bednarczyk Tomasz, Gdañsk
18. Bere�niewicz Andrzej, Olecko
19. Bikont Piotr, Warszawa
20. Binkowski Jerzy, Elbl¹g
21. Bober Andrzej Witold, Olsztyn
22. Bochenek Stefan, Kêtrzyn
23. Borkowski Zygmunt, Olsztyn
24. Borowy Zbigniew, Bi³goraj
25. Brodzki Ryszard, Olsztyn
26. Bronikowski Jerzy, £ód�
27. Brucki Stanis³aw, Zamo�æ
28. Brycki Wies³aw, Olsztyn

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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29. Brzeziñski Karol, Górsk
30. Brzoza Leon, Gdañsk
31. Brzozowski Dariusz, Elbl¹g
32. Busse Andrzej, Zielona Góra
33. Buszko Krzysztof, Konin
34. Cegie³ka Jan, ¯uromin
35. Chachu³a Aleksander Sieradz
36. Chmielewski Jan Jakub, P³ock
37. Chró�ciñski Edmund, Poznañ
38. Chwalewski Marek, Pabianice
39. Cieluch Adam, Konin
40. Ciesielski Wojciech, Olsztyn
41. Cie�lukowski Witold, Pobiedziska
42. Ciszak Bogdan, Poznañ
43. Czekalski Marek, £ód�
44. Damps Leszek, ¯ukowo k/Gdañska
45. Daniszewski Tadeusz, Bi³goraj
46. Dering Micha³, Wa³cz
47. Dojnik Stanis³aw, Olsztyn
48. Domañski Janusz, Ostro³êka
49. Dudojæ Jerzy Maksymilian, Toruñ
50. Duszak Miros³aw, Elbl¹g
51. Duszak Marek, Elbl¹g
52. Dyniak Wojciech, £ód�
53. Dziadel Czes³aw, Olsztyn
54. Eichler Maciej, Olsztyn
55. Fatyga Janusz, £ód�
56. Figiel Piotr, Gdañsk
57. Filipczak Tomasz, £ód�
58. Gaj Jerzy, Poznañ
59. Gapiñski Janusz, Pu³awy
60. G¹sienica Andrzej, Zamo�æ
61. Gi¿yñski Edward, Gdañsk
62. Golik Adam, Elbl¹g
63. Go³awski Andrzej, Siedlce
64. Go³awski Zygmunt, Siedlce
65. Go³¹b Bogus³aw Kazimierz, Gdañsk
66. Gontarz Henryk, Lubllin
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67. Góralski Andrzej, Toruñ
68. Górecki Wojciech, Gdañsk
69. Górny S., Olsztyn
70. Górski Miros³aw, Kwidzyn
71. Górski Roman, Zamo�æ
72. Grabski Krzysztof, Olsztyn
73. Graczyk Krzysztof, P³oñsk
74. Grafczyñski Marian, Zamo�æ
75. Graniec W³odzimierz, £ód�
76. Grucela Leszek, Olsztyn
77. Gruszkowski Jaros³aw, Pi³a
78. Grusznis Kazimierz Jan, Pisz
79. Grzywacz M., Gdañsk
80. Harasim Józef, Zamo�æ
81. Hetman Janusz, £ód�
82. Hinz Martin, Olsztyn
83. Hoczkur Miros³aw, Gorzów Wlkp.
84. Hru�ciñski Edmund, Poznañ
85. Jab³oñski Jan, Kêtrzyn
86. Jagusiewicz Marian, Bi³goraj
87. Janiszewski Mieczys³aw, Toruñ
88. Jankowiak Jan, Poznañ
89. Jankowski Wies³aw, Ot³oczyn
90. Jankowski Wies³aw, E³k
91. Jarmuszkiewicz Roman, Zduñska Wola
92. Jaruzel Witold, Zamo�æ
93. Jasiñski Krzysztof, Korsze
94. Je¿ Jacek, Radom
95. Judek Andrzej, Poznañ
96. Kacperski Jerzy, £ód�
97. Kaczorek Jerzy Zbigniew, Mor¹g
98. KajkoPiotr, Olsztyn
99. Kalinowski Arnold, Gdañsk
100. Ka³udziñski W³adys³aw, Olsztyn
101. Karczewski Aleksander, Kutno
102. Karolik S³awomir, Gi¿ycko
103. Karwowski Zygmunt, �widnik
104. Kasperski Jerzy, £ód�

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
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105. K¹kol Henryk, Komarów
106. Kisielewski Przemys³aw, Mor¹g
107. Kisieliñski Waldemar Aleksander Nidzica
108. Kis³y Tadeusz Apoloniusz, Olsztyn
109. Kna� Stanis³aw, Be³chatów
110. Ko³akowski Zdzis³aw, Toruñ
111. Kosek Tadeusz, Biskupiec
112. Koszytkowski Lech, Elbl¹g
113. Kowalczyk Ryszard, Zamo�æ
114. Kowalski Bronis³aw, Lublin
115. Kozaczyñski Adam, Tomaszów Lub.
116. Kozakiewicz Jaros³aw, Suwa³ki
117. Kozicki Zygmunt, Lublin
118. Kozikowski Henryk, Pisz
119. Kozio³ Wojciech, Olsztyn
120. Koz³owski Stanis³aw, Elbl¹g
121. Kranc Kazimierz, Toruñ
122. Krówka Marek, Wa³brzych
123. Krysiak Andrzej, Toruñ
124. Krzykowski Mieczys³aw, Barciany
125. Krzysiak Janusz, Konin
126. Kubiak Jacek, Poznañ
127. Kudyk Jerzy, Zamo�æ
128. Kulczyñski M., Gdañsk
129. Kulon Mariusz, Olsztyn
130. Ku³akowski Ryszard Albert, Olsztyn
131. Kunda Janusz Andrzej, Olsztyn
132. Kurzepa Piotr, Zamo�æ
133. Kutkowski Arkadiusz, Radom
134. Kwiatkowski Stanis³aw, Gdañsk
135. Kwoka Zenon, Gdañsk
136. Lachowski Kazimierz, Elbl¹g
137. Langner Franciszek, Pi³a
138. Lechowski Leszek Bronis³aw, Olsztyn
139. Lorenz Krzysztof, Maków Maz.
140. Lubaszewski Tadeusz, Ostróda
141. Lubieniecki Kazimierz W³odzimierz P³ock
142. Lubomirski Micha³, Kadyny
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143. £odyga Janusz, Pu³awy
144. £ukomski Edmund, Olsztyn
145. £ukowicz Miron, Wejherowo
146. £ykowski Konrad, P³ock
147. Maciejewski Henryk, £ód�
148. Maciejewski K,. Tczew
149. Maciejewski Wojciech Henryk, £ód�
150. Malinowski Jacek, Pu³awy
151. Malon Bogus³aw Zdzis³aw Szczytno
152. Markiewicz Jerzy, Piotrków
153. Martynajtis v. Lewandowski Stanis³aw, Kêtrzyn
154. Matuszewski Kamil Kazimierz, Wiewiórki
155. Matysiak Jacek Kazimierz, Brzeziny
156. Mazurek Tadeusz, Bi³goraj
157. Mazurek Stanis³aw Janusz, Pu³awy
158. Mazurkiewicz Jerzy, Piotrków
159. Michalak Witold, Lublin
160. Michalik Miros³aw Janusz, £ód�
161. Mierzewski Piotr, Gdañsk
162. Miku³an Tadeusz, Olsztyn
163. Milczarek Krzysztof Jan, Olsztyn
164. Miszczak Marek, Lublin
165. Moæko Marian, Gdañsk
166. Molenda R., Gdañsk
167. Mosakowski Sylwester, Gostynin
168. Moszczyñski Wies³aw, Nidzica
169. Murowicki Janusz, Toruñ
170. Musiej S³awomir, Siedlce
171. Mys³ek Tadeusz, £ód�
172. Myszkiewicz Marek, £ód�
173. Napiórkowski Zdzis³aw, Mor¹g
174. Nastaj Stanis³aw, Pu³awy
175. Naworski Leszek, Olsztyn
176. Neuman Stanis³aw, Toruñ
177. NieboraczekWaldemar, Suwa³ki
178. Nieczyporowicz Waldemar, Olsztyn
179. Nosal Stanis³aw Jan, Olsztyn
180. Nowacki Stanis³aw, Sieradz
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181. Nowacki L, Olsztyn
182. Nowaczyk Kazimierz, Gdañsk
183. Nowak Leszek, Poznañ
184. Nowicki Marian, W³oc³awek
185. Nowicki Stanis³aw, Sieradz
186. Nydziñski Wies³aw, Olsztyn
187. Obsadny Kazimierz, Ostaszewo
188. Obuchowicz  Marek, Golub Dobrzyñ
189. Ochabiñski Tadeusz, Pu³tusk
190. Okoñski Zbigniew, Konin
191. Olejnik Boles³aw, Pi³a
192. Olewiñski Janusz, Siedlce
193. Olszewski Jan, Górsk k/Torunia
194. Or³owski Józef, Olsztyn
195. Ossowski-Mechliñski Henryk, Gdañsk
196. Paca³owski Andrzej, P³ock
197. Pagacz W³odzimierz, Olsztyn
198. Paw³owski Krzysztof, Gdañsk
199. P¹kczyñski Roman, Olsztyn
200. Piech P., Gdañsk
201. Piekarski M., Tczew
202. Piekart Ryszard, Siedlce
203. Pierzcha³a Kazimierz, �widnik
204. Piesiak Andrzej, Zielona Góra
205. Pietrzyk Zbigniew, Kutno
206. Piotrowski Stefan, Turek
207. Pisarski A., Gdañsk
208. Piwowarczyk Henryk, Kalisz
209. P³onka Andrzej, Kêtrzyn
210. Pog³odziñski Jerzy, Gubin
211. Pohl Adam, Poznañ
212. Prêdki Ireneusz, Opoczno
213. Priebe Andrzej, Pi³a
214. Prokopiak Antoni, Krzesk Niwa
215. Przybylski Jerzy, Grudzi¹dz
216. Przyby³ko Kazimierz, Zielona Góra
217. Przybysz Rafa³, £ód�
218. Rochaus Grzegorz, £ód�
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219. Rochowicz Kazimierz Franiszek, I³awa
220. Rodziewicz Janusz, Cieplice Zdrój
221. Romanowski B., Gdañsk
222. Romañski Stanis³aw, Elbl¹g
223. Romaszko Franciszek, Konin
224. Ró¿niecki W³odzimierz, Gdynia
225. Ró¿ycki Janusz, Bi³goraj
226. Ruchlicki Wies³aw, Jaszczów Lub.
227. Runiewicz Henryk, Elbl¹g
228. Rytel Zbigniew Witold, Olsztyn
229. Sadowski Rafa³, Toruñ
230. Samsonowicz Jan, Gdañsk
231. Sarnicki Rados³aw, Zamo�æ
232. Sawicki Andrzej, E³k
233. Sereda Marian, Bi³goraj
234. Siewierski Janusz, Soko³ów Podl.
235. Skubik Józef Miros³aw, Olsztyn
236. S³abiñski Miros³aw, Suwa³ki
237. Smyk Miros³aw, Krasnystaw
238. Sobolewski Adam, £ód�
239. So³tys Jan, Zamo�æ
240. Spalenkiewicz Rafa³, £ód�
241. Stachowiak Ryszard, Konin
242. Stankiewicz Andrzej, Olsztyn
243. Stasiak Wiktor, Sulejów
244. Stasiñski Józef, Ryn
245. Stawikowski Antoni, Toruñ
246. Surowiec Zbigniew, Olsztyn
247. Szadkowski Waldemar, Elbl¹g
248. Szafirsztein Mieczys³aw, Olsztyn
249. Szaw³owski Leszek, Olsztyn
250. Szeszel Kazimierz, Elbl¹g
251. Szmit Jerzy, Olsztyn
252. Szudrowicz Zenon, Krosno Odrz.
253. Szymañski Stanis³aw, £ód�
254. Szymczak Roman, Poznañ
255. Szymoñski Stanis³aw, £ód�
256. �liwa Bogus³aw, Kalisz
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257. �liwiñski Janusz Alfred, Olsztyn
258. Tadeusiak S., Gdañsk
259. Tatarowicz Konrad, £ód�
260. Telka Miros³aw, Pu³tusk
261. Teterycz Andrzej, Zamo�æ
262. To³³oczko Janusz, Gdañsk
263. Tomaszewicz Andrzej, Sieradz
264. Toporowski Jan, Kra�nik
265. Trafalski Zbigniew, Gdañsk
266. Truszczyñski M., Gdañsk
267. Tyszko Zbigniew, Ostro³êka
268. Urzykowski Mieczys³aw, Barciany
269. Wachorowski Ryszard, Zamo�æ
270. Walczak Wojciech, £ód�
271. Warda Emil Józef, Lublin
272. Wardalski Justyn, Pi³a
273. Wasilewski Wojciech, Suwa³ki
274. Waszkiel Henryk, Olsztyn
275. Wichorowski Ryszard, Zamo�æ
276. Wierzbowski Wies³aw Leszek, Szczytno
277. Wiêckowski  Jan, Dobre Miasto
278. Wiêckowski  Adam, £ód�
279. Wilejko J., Gdañsk
280. Wi�cicki Wojciech, P³ock
281. Wi�niewski Zdzis³aw, Pu³awy
282. Wi�niowski Longin, Malbork
283. Witkowski Tadeusz, Przasnysz
284. W³odarzewski Jan, Ko³o
285. Wojnowski Henryk, Toruñ
286. Wojtaszek Tadeusz, Dzia³dowo
287. Wo³osz Stanis³aw, Siedlce
288. Wo³yñski Wojciech, Poznañ
289. Woroñ Jerzy, Gdañsk
290. Wo�niak Krzysztof, £ód�
291. Wo�niak S³awomir, Che³m
292. Wysocki Wies³aw, Konin
293. Zachara Stanis³aw, Malbork
294. Zacharow Jerzy, Zamo�æ
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295. Zadr¹g Krzysztof, Suwa³ki
296. Zaj¹c Stanis³aw Zdzis³aw, Malbork
297. Zapolnik Jan, Gdañsk
298. Zawadzki W³odzimierz, Wojewódki
299. Zbucki Z., Gdañsk
300. Zió³kowski Zbigniew, Elbl¹g
301. Zydorek Zenon Janusz, Poznañ
302. ¯ó³ciñski Wiktor, Olsztyn
303. ¯yglicki Stanis³aw, Chodzie¿
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WYKAZ OSÓB INTERNOWANYCH
ciê¿ko poszkodowanych w wyniku pacyfikacji O�rodka

Internowania w Kwidzynie przez funkcjonariuszy ZOMO
i S³u¿b Wiêziennych dnia 14 sierpnia 1982 roku

BLOK I

1. B¹czyk Piotr, Olsztyn
2. Bere�niewicz Andrzej, Olecko
3. Bober Andrzej, Olsztyn
4. Chochu³a Aleksander, Sieradz
5. Czekalski Marek, £ód�
6. Domañski Janusz, Ostro³êka
7. Go³awski Andrzej, Siedlce
8. Go³awski Zygmunt, Siedlce
9. Ka³udziñski W³adys³aw, Olsztyn
10. Kozaczyñski Adam, Tomaszów Lub.
11. Kozakiewicz Jaros³aw, Suwa³ki
12. Kozicki Zygmunt, Lublin
13. Kozikowski Henryk, Pisz
14. £uczykowski Mieczys³aw, Kêtrzyn
15. Mazukrek Tadeusz, Zamo�æ
16. Michalik Miros³aw, £ód�
17. P³onka Andrzej, Kêtrzyn
18. Piekart Ryszard, Siedlce
19. Ró¿niecki W³odzimierz, Gdynia
20. Sarnicki Rados³aw, Zamo�æ
21. S³abiñski Jaros³aw, Suwa³ki
22. Szmit Jerzy, Olsztyn
23. To³³oczko Janusz, Sopot
24. Tyszko Zbigniew, Ostro³êka
25. Wasilewski Wojciech, Suwa³ki
26. Wichorowski Ryszard, Zamo�æ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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27. Witkowski Tadeusz, Przasnysz
28. Wojtaszek Tadeusz, Dzia³dowo
29. Zacharow Jerzy, Zamo�æ
30. Zadr¹g Krzysztof, Suwa³ki

BLOK II

31. Busse Andrzej, Zielona Góra
32. Cie�likowski Witold, Poznañ
33. Ciszak Bogdan, Poznañ
34. Chru�ciñski Edmund, Poznañ
35. Chwalewski Marek (Miros³aw), Pabianice
36. Duszak Miros³aw, Elbl¹g
37. Dyniak (Dymiak) Wojciech, £ód�
38. Gaj Jerzy, Poznañ
39. Jankowiak Jan, Poznañ
40. Jarnuszkiewicz Roman, Zduñska Wola
41. Jerz Jacek, Radom
42. Kacperski Jerzy, £ód�
43. Koszytkowski Leszek, Elbl¹g (Tropy Sztumskie)
44. Lubomirski Micha³, Elbl¹g
45. Martynaitis Stanis³aw, Kêtrzyn
46. Nowacki Stanis³aw, Sieradz
47. Olejnicki Boles³aw, Pi³a
48. Pagacz W³odzimierz, Olsztyn
49. Piwowarczyk Henryk, Kalisz (S³upca)
50. Pog³odziñski Jerzy, Gubin
51. Priebe Andrzej, Pi³a
52. Przyby³ko W³odzimierz, Zielona Góra
53. Rachaus Grzegorz, £ód�
54. Romañski Stanis³aw, Elbl¹g
55. Staniszewski (Stasiewski) Krzysztof, Poznañ
56. Szachowicz (Szachnowicz) Zenon, Zielona Góra
57. Tomaszewicz Andrzej, Sieradz
58. Woroñ Jerzy, Gdynia
59. Wo�niak Krzysztof, £ód�
60. Zaj¹c Zdzis³aw, Elbl¹g
61. Zydorek Julian (Zenon), Poznañ
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BLOK III

62. Cieluch Adam, Konin
63. Chmielewski Jakub, P³ock
64. Chmielewski Jan, P³ock
65. Karwowski Zygmunt, �widnik
66. Lubieniecki Kaziemierz, P³ock
67. £odyga Jan, Pu³awy
68. £ykowski Konrad, P³ock
69. Malinowski Jacek, Pu³awy
70. Musiej S³awomir, Siedlce
71. Okoñski Zbigniew, Konin
72. Olewiñski Janusz, Siedlce
73. Paca³owski (Pach³owski) Andrzej, P³ock
74. Pietrzyk Zbigniew, Kutno
75. Prokopiak (Prochowiak) Antoni, Siedlce
76. Rutkowski Arkadiusz, Radom
77. Stachowiak Ryszard, Konin
78. Stasiak Wiktor, Siedlce
79. Smyk Marian, Krasnystaw
80. Wi�cicki Wojciech, P³ock
81. Wysocki Wies³aw, Konin
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WYKAZ FUNKCJONARIUSZY
uczestnicz¹cych w pacyfikacji O�rodka Internowania

w Kwidzynie dnia 14 sierpnia 1982 roku

1. kpt. Pob³ocki Juliusz, komendant o�rodka
2. kpt.  �wi¹tkowski, szef ochrony
3. kpt. Podolak Roman,
4. por. M³otkowski Edmund,
5. por. Podolski Maciej,
6. por. Piotrowski (ZK I³awa),
7. por. Jórkiewicz Tadeusz,
8. st. sier¿. Hinc Micha³,
9. sier¿. Lipski,
10. sier¿. Mozo³owski,
11. sier¿. Pop³awski,
12. sier¿. Pu³aski Zbigniew,
13. plut. Kegel Tadeusz,
14. plut. Brzezicki Reinhold,
15. plut. Gutowski Józef,
16. plut. Rogacki Jerzy,
17. kpr. Kara� Czes³aw,
18. kpr. Jab³oñski,
19. Kalbukowski Klemens
20. Czaplicki Zdzis³aw,
21. Koz³owski Wojciech,
22. Makowski Jan,
23. Mróz Henryk,
24. Szuksta Czes³aw,
25.     Urbanowicz Tadeusz,
26.     ¯arnoch Eligiusz.

Pe³na lista funkcjonariuszy ZOMO, S³u¿b Wiêziennych i uczestni-
cz¹cych w pacyfikacji o�rodka internowania do dzisiaj nie jest znana,
pomimo up³ywu ponad 20 lat od tamtego tragicznego wydarzenia.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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WYKAZ SKRÓTÓW

BHP Bezpieczeñstwo i higiena pracy
CSSR Czechos³owacja
CZZK Centralny Zarz¹d Zak³adów Karnych
NRD Niemiecka Republika Demokratyczna (DDR)
KC Komitet Centralny [PZPR]
KOR Komitet Obrony Robotników
KPN Konfederacja Polski Niepodleg³ej
KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski
KW Komitet Wojewódzki [PZPR]
KZ Komisja Zak³adowa
KZD Krajowy Zjazd Delegatów
MKS Miêdzyzak³adowy Komitet Strajkowy
MKZ Miêdzyzak³adowy Komitet Za³o¿ycielski
MO Milicja Obywatelska
NKWD Narodnyj Komisariat Wnutriennych Die³ (Ludowy Komi-

sariat Spraw Wewnêtrznych), inaczej Urz¹d Bezpieczeñ-
stwa i Spraw Wewnêtrznych ZSRR

NSZZ Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy
NSZZ RI Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy Rolników

Indywidualnych
NSZZ IRz. Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy Indywidual-

nego Rzemios³a
NZS Niezale¿ne Zrzeszenie Studentów
ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych
PPN Polskie Porozumienie Narodowe
PRL Polska Rzeczpospolita Ludowa
PZPR Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
RWE Radio Wolna Europa
SB S³u¿ba Bezpieczeñstwa
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WRON Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego
WSH Wy¿sza Szko³a Humanistyczna
WZZ Wolne Zwi¹zki Zawodowe
ZOMO Zmotoryzowane Oddzia³y Milicji Obywatelskiej
ZR Zarz¹d Regionu
ZSRR Zwi¹zek Socjalistycznych Republik Radzieckich
ZK Zak³ad Karny
MCK Miêdzynarodowy Czerwony Krzy¿
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Do Czytelnika

Od Wydawcy
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Teresa Stefanowicz, S³owo wolne
Tadeusz Adamski, Nocna wizyta SB
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Teresa Ka³udziñska, Prawo w czasach bezprawia
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