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Okr´gowemu Zarzàdowi S∏u˝by Wi´ziennej
OÊrodkowi „Karta”
Radzie Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa
Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich
Zak∏adowi Karnemu w Bia∏o∏´ce

Wies∏awowi Bieliƒskiemu
Markowi Borowikowi
Ewie Brudzyƒskiej
Janowi Dworakowi
Jaros∏awowi Goliszewskiemu
Jackowi Juzwie
Jackowi Kaznowskiemu
Agnieszce Kobyliƒskiej-Migalskiej
Janowi Kossakowskiemu
Ministrowi Krzysztofowi Kwiatkowskiemu
Karolowi Kuhnowi
Ministrowi Andrzejowi Krzysztofowi Kunertowi
Wiktorowi Jerzemu Mikusiƒskiemu
Grzegorzowi Majchrzakowi
Ewie Ma∏kowskiej
Zbigniewowi Markiewiczowi (Mark Carrot*)
pp∏k Annie Ossowskiej-Rembeckiej
Waldemarowi Pernachowi
Piotrowi Rzeczkowskiemu
pp∏k Luizie Sa∏apie
pp∏k Cezaremu L. Âmietanowskiemu
Janowi Str´kowskiemu
Tomaszowi Truskawie
Ma∏gorzacie Warakowskiej
Monice Witkowskiej
Henrykowi Wujcowi

Wszystkim by∏ym internowanym, 
którzy udzielili notacji filmowych

Tablica upami´tniajàca internowanych w Bia∏o∏´ce, 
honorowy patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Bronis∏awa Komorowskiego
Album „My, Internowani... Bia∏o∏´ka 1981–82”, 
honorowy patronat Prezydenta m.st. Warszawy 

Hanny Gronkiewicz-Waltz

Dzi´kujemy 
instytucjom i osobom bez których 
nasz album, a tak˝e obchody 
30. rocznicy wprowadzenia
stanu wojennego nie móg∏by si´ odbyç:
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13 grudnia 1981 r. to data prze∏omowa w najnowszej hi-
storii Polski. To równie˝ wydarzenie, które mia∏o wp∏yw
na ˝ycie ka˝dego z nas. Stan wojenny przyniós∏ rozwiàza-
nia si∏owe, zamiast nadziei na dialog i pozytywne zmiany.
Odebra∏ nam wolnoÊç, pogruchota∏ ludziom ˝yciorysy.
Wielu naszych kolegów straci∏o ˝ycie, inni zdrowie i pra-
c´. Jeszcze inni trafili do obozów internowania i wi´zieƒ.
Wolny Âwiat odwróci∏ si´ plecami do komunistycznego 
re˝imu. Nastàpi∏o za∏amanie gospodarki. Polska straci∏a
lata, które dzisiaj z trudem nadgania.

Stan wojenny to jednak równie˝ niesamowite doÊwiad-
czenie w budowaniu spo∏eczeƒstwa obywatelskiego, wol-
nego spo∏eczeƒstwa poza ramami opresyjnego paƒstwa.
To odbudowa podziemnych struktur zdelegalizowanego
Zwiàzku, liczne podziemne wydawnictwa, pisma i gazet-
ki, radio, ˝ycie kulturalne, wystawy, teatr i niezale˝na
oÊwiata. A nawet niezale˝na myÊl lekarska. Zorganizowa-
ny opór, jaki stawia∏ ruch SolidarnoÊci wojskowym rzà-
dom, doprowadzi∏ w konsekwencji do wyborów w 1989 r.
i upadku systemu komunistycznego nie tylko w Polsce,
ale w ca∏ej Europie.

Podobnie by∏o w Bia∏o∏´ce. Pomimo odizolowania
i nadzoru klawiszy internowani si´ organizowali. Nara-
sta∏ opór, mimo zakazów odbywa∏y si´ codzienne g∏oÊne
modlitwy, wytwarzane by∏y wi´zienne znaczki, koperty,
stemple, prasa. Kwit∏a twórczoÊç za murami wi´zienia.

Album, który oddajemy na Paƒstwa r´ce, jest publika-
cjà szczególnà i unikatowà. JesteÊmy dopiero na poczàt-
ku drogi badaƒ nad stanem wojennym w Polsce. Obóz
internowanych w Bia∏o∏´ce nie doczeka∏ si´ do dziÊ swo-
jej monografii. Mamy wi´c ÊwiadomoÊç ci´˝aru odpo-
wiedzialnoÊci za obraz internowanych, który tworzymy
w naszym wydawnictwie. 

Mamy nadziej´, ˝e album przyczyni si´ do powa˝nych
badaƒ nad historià wi´êniów politycznych na Mazowszu
i w innych regionach Polski. Opracowujàc i przygotowu-
jàc ikonografi´ i teksty do publikacji, mieliÊmy Êwiado-
moÊç braków oraz czasami sprzecznoÊci êróde∏. Musie-

liÊmy arbitralnie rozstrzygaç, które sà bardziej wiary-
godne, a które mniej. UznaliÊmy jednak, ˝e mimo
wszystko powinniÊmy naszà publikacj´ przedstawiç Czy-
telnikom w tym niedoskona∏ym kszta∏cie, poniewa˝ ∏a-
twiej jest weryfikowaç coÊ, co ju˝ istnieje, ni˝ coÊ, czego
nie ma.

Najwi´cej problemów mieliÊmy ze stworzeniem pe∏-
nego i wiarygodnego kalendarium wydarzeƒ w Bia∏o∏´-
ce. Nie byliÊmy w stanie skorzystaç ze wszystkich êróde∏,
a te, które posiadamy, cz´sto relacjonujà zdarzenia od-
miennie, ró˝nie umieszczajàc je w czasie. Dlatego ma-
my ÊwiadomoÊç jego u∏omnoÊci i nadziej´, ˝e publika-
cja pozwoli na jego uzupe∏nienie, równie˝ przez by∏ych
internowanych.

Podobne problemy mieliÊmy z listà internowanych.
StworzyliÊmy jà na podstawie dokumentów, które uzy-
skaliÊmy z archiwów Instytutu Pami´ci Narodowej,
OÊrodka KARTA, Komitetu Prymasowskiego, Archiwum
Akt Nowych oraz ze zbiorów ks. Jana Sikorskiego. Stwo-
rzona przez nas lista jest najbardziej obszerna, ale nie
oznacza, ˝e jest to lista kompletna, i ˝e wszystkie nazwi-
ska na niej widniejàce to nazwiska internowanych
w Bia∏o∏´ce. Dopiero staranne badania historyków b´dà
mog∏y okreÊliç precyzyjnà list´ osób tam przetrzymywa-
nych. Okres internowania podawany przy ka˝dym na-
zwisku obejmuje nie tylko pobyt w Bia∏o∏´ce, ale tak˝e
w innych obozach, czyli ca∏y okres internowania.

MieliÊmy du˝y problem, ˝eby dotrzeç do wszystkich
internowanych. Uda∏o nam si´ skomunikowaç ledwie
z setkà osób. Od wi´kszoÊci z niech odebraliÊmy filmo-
we notacje, które b´dà cennym êród∏em dla historyków.
Ta publikacja powsta∏a z myÊlà o internowanych. Im jest
dedykowana. ˚a∏ujemy, ˝e powstaje tak póêno, ponie-
wa˝ zbyt wielu z nas jej nie doczeka∏o.

Wojciech Borowik
Prezes Zarzàdu Stowarzyszenia Wolnego S∏owa

b. internowany w Bia∏o∏´ce

Wst´p

Album dedykujemy 
internowanym w Bia∏o∏´ce,
którzy nie doczekali naszej publikacji
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Na liÊcie
osób inter-
nowanych
w Bia∏o∏´ce
stworzonej
przez 
Stowarzy-
szenie 
Wolnego 
S∏owa jest
745 nazwisk. 

”
Stan wojenny 
w Polsce zosta∏ formalnie wprowadzony 
z dniem 13 grudnia 1981 r., a zniesiony 
22 lipca 1983 r. (z dniem 31 grudnia 1982 r.
zosta∏ zawieszony). De facto wiele wprowa-
dzonych na jego czas regulacji obowiàzywa∏o
nadal w kolejnych latach. Stan wojenny zosta∏
wprowadzony z naruszeniem obowiàzujàcego
na poczàtku lat 80. w PRL prawa 
– w jego myÊl Rada Paƒstwa nie mia∏a prawa 
wydawaç dekretów podczas trwajàcej sesji
Sejmu. Notabene pierwsze dzia∏ania 
w ramach operacji jego wprowadzania 
zosta∏y podj´te jeszcze na kilka godzin 
przed formalnym uchwaleniem stanu wojen-
nego przez Rad´ Paƒstwa. W prawodawstwie
PRL stan wojenny przewidywany by∏ na czas 
wojny albo zagro˝enia wewn´trznego.

Internowanie
oznacza∏o przymusowe osadzenie 
w oÊrodku odosobnienia osób uznanych 
za niebezpieczne dla paƒstwa z powodów 
politycznych. Odbywa∏o si´ na podstawie
decyzji administracyjnych (poza kontrolà
sàdowà) komendantów wojewódzkich Milicji
Obywatelskiej. Na potrzeby ca∏ej operacji 
utworzono z dniem 13 grudnia 1981 r. 
specjalne obozy (zwane potocznie internatami).
W wi´kszoÊci mieÊci∏y si´ w wi´zieniach 
lub aresztach. Funkcjonowa∏y one 
do 23 grudnia 1982 r.

Represje 
stanu wojennego
to nie tylko internowanie, aresztowanie 
i skazanie dzia∏aczy opozycji 
(przez sàdy i kolegia ds. wykroczeƒ), 
pozbawianie pracy, relegowanie z wy˝szych
uczelni, zmuszanie do emigracji, ale te˝ 
weryfikacja, czyli czystki kadrowe w wielu
Êrodowiskach (najwi´kszy zakres 
mia∏y one w Êrodowisku dziennikarskim), 
czy specjalne „przeszkolenia wojskowe” 
dla opozycjonistów uznanych za ekstremistów.
Represyjnà rol´ (w ocenie Komitetu
Helsiƒskiego) pe∏ni∏a równie˝ po 13 grudnia
1981 r. propaganda. W stanie wojennym
S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa rozwin´∏a te˝ 
(prowadzone wczeÊniej) dzia∏ania specjalne
(n´kajàce) s∏u˝àce przeÊladowaniu 
dzia∏aczy opozycji i osób z nimi zwiàzanych.
Wzros∏a równie˝ brutalnoÊç milicji 
(szczególnie ZOMO), której w∏adze 
zapewni∏y niemal˝e ca∏kowità bezkarnoÊç, 
co z kolei powodowa∏o liczne pobicia, 
do dziÊ nieukarane, a nawet 
zabójstwa.

OKRES FUNKCJONOWANIA: 13 grudnia 1981 r. 
– 23 grudnia 1982 r. (pierwszych internowa-
nych zacz´to przywoziç jeszcze przed formal-
nym wprowadzeniem stanu wojennego)
PODSTAWA UTWORZENIA: Zarzàdzenie 
nr 50/81/CZZK Ministra SprawiedliwoÊci 
i Ministra Spraw Wewn´trznych w sprawie 
utworzenia oÊrodków internowania
PRZEZNACZENIE: Obóz dla m´˝czyzn 
PO¸O˚ENIE: ul. Ciupagi 1, przedmieÊcia Bia∏o∏´ki,
oko∏o 20 km na pó∏noc od centrum Warszawy
WARUNKI: Na potrzeby internowania wykorzy-
stywano cz´Êç wi´zienia w Bia∏o∏´ce – bloki Od-
dzia∏u Zewn´trznego 1, Oddzia∏u Zewn´trznego
2 oraz wydzielone cele pawilonu IV Aresztu Âled-
czego. W obu blokach Oddzia∏u Zewn´trznego
znajdowa∏y si´ po 24 cele, o rozmiarach oko∏o
10x4x3 m, wyposa˝one w ∏ó˝ka metalowe
(dwu- lub trzypi´trowe), stó∏, sto∏ki, szafki, kalo-
ryfer, g∏oÊnik, zlew z zimnà wodà oraz ust´p. 
POJEMNOÂå OÂRODKA: 350 osób
LICZBA INTERNOWANYCH: w „pierwszym rzucie”
internowano 291 osób, póêniej wed∏ug zebra-
nych (niepe∏nych) danych S∏u˝by Wi´ziennej naj-
wi´cej osadzonych (251 osób) by∏o w dniu 21
czerwca 1982 r., ogó∏em przez oÊrodek od-
osobnienia „przewin´∏o si´” (jak wynika z da-
nych Zak∏adu Karnego w Bia∏o∏´ce) 679 osób.
Na liÊcie stworzonej przez Stowarzyszenie Wol-
nego S∏owa jest 745 nazwisk. 

OÊrodek Odosobnienia 
Warszawa – Bia∏o∏´ka 

443 BIA¸O¸¢KA 1981–1982

OÊrodki odosobnienia 1981–82

Opracowa∏ Andrzej Zawistowski na podstawie: Zarzàdzenie nr 50/81 Centralnego Zarzàdu Zak∏adów
Karnych Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 13 grudnia 1981 r. w sprawie utworzenia Êrodków 
odosobnienia [w:] Stan wojenny w dokumentach w∏adz PRL (1980–1983), oprac. B. Kopka, 
G. Majchrzak, IPN, Warszawa 2001, s. 65–66; Grzegorz Wo∏k, OÊrodki odosobnienia dla inter-
nowanych www.encyklopedia-solidarnosci.pl.
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◗ Tablica na koÊciele 
Êw. Marcina na Piwnej 
w Warszawie 
upami´tniajàca pomoc
Komitetu Prymasowskiego
dla internowanych 
(fot. Karol Kuhn)

◗ Fasada koÊcio∏a 
Êw. Marcina na Piwnej 
w Warszawie 
(fot. Karol Kuhn)

Komitet
Prymasowski

P rymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawio-
nym WolnoÊci i Ich Rodzinom powsta∏ w drodze

spontanicznie podejmowanych dzia∏aƒ niesienia pomo-
cy internowanym, podj´tych od pierwszego dnia stanu
wojennego, g∏ównie przez Êrodowiska artystyczne, lite-
rackie i naukowe. Te Êwieckie grupy ju˝ 15 grudnia
zwróci∏y si´ o opiek´ KoÊcio∏a i patronat do ks. Prymasa
Józefa Glempa, który dekretem datowanym 17 grudnia
1981 nada∏ mu status jako organizacji koÊcielnej, usta-
li∏ nazw´ i powo∏a∏ sk∏ad: 5 kap∏anów pod przewodnic-
twem bp. W∏adys∏awa Mizio∏ka, zastàpionego po Jego
zgonie przez bp. Bronis∏awa Dembowskiego.

G∏ówny trzon Komitetu na Piwnej, bo pod takà nazwà
by∏ powszechnie znany ze wzgl´du na siedzib´ w klasz-
torze Sióstr Franciszkanek S∏u˝ebnic Krzy˝a przy ul.
Piwnej 9/11, stanowi∏o blisko 400 wspó∏pracowników
dzia∏ajàcych jako wolontariusze w ró˝nych sekcjach,
tworzonych w miar´ potrzeb „stawianych przez ˝ycie”.

A potrzeby te to ponad 10 000 osób internowanych
w pierwszym roku stanu wojennego, ponad 3500 osób
aresztowanych do zniesienia stanu wojennego 22 lipca
1983 r., z czego ponad 1700 skazanych. Do tej liczby bez-
poÊrednio represjonowanych doliczyç nale˝y ich rodziny.

Opieka i pomoc dla tej ogromnej rzeszy sprawowana
by∏a nie tylko przez Prymasowski Komitet w Warszawie,
ale tak˝e przez analogiczne struktury pomocowe two-
rzone we wszystkich diecezjach kraju. 

˚ywnoÊç, ubrania, farmaceutyki, Êrodki higieny osobi-
stej oraz Êrodki pieni´˝ne komitety uzyskiwa∏y z darów
krajowych i zagranicznych.  

W okresie rocznego istnienia oÊrodka w Bia∏o∏´ce z Piw-
nej zorganizowano 94 transporty imiennych paczek „talo-
nowych” oraz tzw. totali, zawierajàcych Êwie˝e owoce i wa-
rzywa, leki, Êrodki higieny osobistej itp. na u˝ytek wszyst-
kich internowanych i wi´êniów politycznych osadzonych
w cz´Êci wi´ziennej.

Poza niesieniem pomocy rzeczowej, a tak˝e duchowej
bardzo wa˝na rola przypad∏a sekcji ewidencji i in-
formacji Komitetu Prymasowskiego. Zgroma-
dzona przez nià wszechstronna dokumen-

tacja w XXV rocznic´ powstania Komitetu zosta∏a przeka-
zana do paƒstwowego zasobu archiwalnego i stanowiç
b´dzie cenny zbiór dla przysz∏ych prac naukowych.

Poniewa˝ celem g∏ównym Komitetu Prymasowskiego
by∏a wszechstronna pomoc ludziom poszkodowanym –
a pod tym bezpoÊrednim zadaniem kry∏a si´ struktura
obrony szeroko poj´tych praw ludzkich, w grudniu 2011
r. Komitet odznaczony zosta∏ Honorowà Odznakà Rzecz-
nika Praw Obywatelskich ZA ZAS¸UGI DLA OCHRONY
PRAW CZ¸OWIEKA. Jan Kossakowski
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N ie ma wiekowych dziejów, nie pami´ta rozbiorów
i czasów ÊwietnoÊci. Ma za to niepowtarzalny atut –

jest najwi´kszym aresztem w Europie. Projekt wi´zienia
powsta∏ w 1951 roku i zosta∏ przedstawiony do zaopinio-
wania przez Boles∏awa Bieruta. Podobno Komisja Bez-
pieczeƒstwa Publicznego KC PZPR zwróci∏a szczególnà
uwag´ na jeden pawilon mieszkalny, w którym projek-
tant przewidzia∏ cele jednoosobowe, a niektóre nawet
dwupokojowe z ∏azienkami. Gdy ktoÊ zapyta∏, po co
w wi´zieniu taki luksus, referujàcy spraw´ wy˝szy oficer
MBP odpowiedzia∏, ˝e cele te przewidziano dla „cz∏on-
ków kierownictwa partii i rzàdu”. 

Po og∏oszeniu stanu wojennego wi´zienie zyska∏o po-
nurà s∏aw´ z racji przetrzymywania w nim wi´êniów po-
litycznych. By∏ to jeden z najwi´kszych oÊrodków inter-
nowania w kraju, ale istnienia cel-apartamentów nie
stwierdzono. W oÊrodku dla internowanych przebywa∏o
w latach 1981–82 oko∏o 600 dzia∏aczy SolidarnoÊci.

Nie˝yjàcy ju˝ opozycjonista Anatol Lawina wspomina∏,
˝e w Bia∏o∏´ce internowanych nie traktowano êle. Marek
Nowicki, nie˝yjàcy ju˝ prezes Helsiƒskiej Fundacji Praw
Cz∏owieka, mówi∏ na spotkaniu internowanych zorgani-
zowanym w Bia∏o∏´ce: „My nie walczyliÊmy o zwyci´stwo,
my walczyliÊmy, bo to by∏o naszym obowiàzkiem, a okres,
który sp´dzi∏em w tym wi´zieniu, by∏ dla mnie okresem
du˝ego poczucia godnoÊci osobistej”. Bia∏o∏´ka le˝y na
peryferiach Warszawy. Ty∏y aresztu pó∏kolem otacza so-
snowy las. Z bramy frontowej wychodzi si´ na niewielkie
osiedle zamieszkane w wi´kszoÊci przez emerytowanych
i czynnych funkcjonariuszy. Siedem bloków, dwa sklepy
spo˝ywcze i jeden warzywniczy, kiosk, poczta, Êwietlica
oraz poczekalnia z barem dla oczekujàcych na widzenie
– to wszystko. Z miasta doje˝d˝a tu jeden autobus – 152.
Nominalna pojemnoÊç aresztu to 1385 miejsc. 

Pierwsze, co rzuca si´ w oczy wchodzàcemu na teren,
to czystoÊç, a dalej wyludnienie, jakby przed chwilà za-
rzàdzono ewakuacj´. Dooko∏a panuje niezmàcona ni-

czym cisza i spokój. To oczywiÊcie pozory, ˝ycie toczy si´
w celach i... pod ziemià. Tak, bowiem wszystkie pawilo-
ny mieszkalne oraz pawilon szkolny z pokojami widzeƒ
adwokackich i przes∏uchaƒ po∏àczone sà podziemnymi
korytarzami. To bardzo bezpieczne rozwiàzanie. Przej-
Êcia sà jednokierunkowe, a ka˝dy „pas ruchu” oddziela
od drugiego gruby mur. Co kilkadziesiàt metrów sà kra-
ty ograniczajàce ruch w zasi´gu jednego pawilonu, mo-
nitorowane przez kamery. Szacuje si´, ˝e d∏ugoÊç wszyst-
kich podziemnych korytarzy wynosi ponad 500 metrów.

Pawilony sà czteropi´trowe, nie liczàc tzw. pi´ter zero-
wych, czyli piwnic, gdzie znajdujà si´ magazyny, ∏aênie,
depozyty, biblioteka, kaplica, warsztaty remontowe oraz
pomieszczenia medyczne z pracownià RTG i gabinetem
stomatologicznym. Od niedawna uruchomiono ∏aênie
w ka˝dym oddziale, osadzeni nie muszà wi´c schodziç
na dó∏ pod prysznice ogólne. Nowa i nowoczesna jest te˝
kuchnia. Gotuje si´ tutaj oko∏o 1000 litrów zupy, 1400
kilogramów ziemniaków, sma˝y ok. 1800 kotletów. Uno-
woczeÊniono i zmodernizowano tak˝e przywi´ziennà ko-
t∏owni´, która obecnie spe∏nia najnowsze normy ochro-
ny Êrodowiska, jest wydajna i ∏atwa w obs∏udze.

èród∏o: http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-
-sluzby-wieziennej-warszawa/areszt-sledczy-warszawa-
-bialoleka/index.html

◗ Widok z ostatniego
pi´tra Oddzia∏u IV 
aresztu na spacerniaki
(fot. Zofia Domaniewska)

◗ Dawny OZ 
dziÊ stanowi on cz´Êç
Zak∏adu Karnego
Warszawa – Bia∏o∏´ka 
(fot. Zofia Domaniewska)

Areszt Âledczy 
Warszawa – Bia∏o∏´ka 

613 BIA¸O¸¢KA 1981–1982
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◗ Pawilon IV 
Aresztu Âledczego 

Warszawa – Bia∏o∏´ka 
(fot. Zofia Domaniewska)
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W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r., u˝ywajàc
nomenklatury peerelowskich w∏adz, „zni-
weczono kontrrewolucyjny zamach na soc-

jalistyczne paƒstwo”. Wprowadzony wówczas stan
wojenny by∏ ukoronowaniem d∏ugich, kilkunasto-
miesi´cznych przygotowaƒ. Trzeba bowiem przypom-
nieç, i˝ porozumienia sierpniowe i powstanie
niezale˝nych zwiàzków zawodowych przywódcy Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej od poczàtku uznawali za
chwilowe, przejÊciowe ust´pstwo. Traktowali je jako
„mniejsze z∏o”. Notabene pierwszy terminu tego u˝y∏
Edward Gierek – a nie jak si´ dziÊ powszechnie
nies∏usznie uwa˝a – „g∏ówny architekt” stanu wojen-
nego Wojciech Jaruzelski. Ówczesny I sekretarz uczyni∏
to jeszcze w sierpniu 1980 r., myÊlàc bynajmniej nie 
o si∏owej rozprawie ze zbuntowanym spo∏eczeƒstwem,
lecz o realizacji politycznych – oczywiÊcie w opinii w∏adz
– postulatów strajkujàcych robotników. 

Wprowadzenie stanu wojennego rozwa˝ano ju˝ 29
sierpnia 1980 r. podczas posiedzenia Biura Politycznego
Komitetu Centralnego PZPR. Zrezygnowano wówczas 
z tego pomys∏u, nie widzàc mo˝liwoÊci jego realizacji 
– w kraju trwa∏ bowiem de facto strajk generalny, stra-
jkowa∏o blisko 650 tys. osób w ponad 650 zak∏adach.
Dzieƒ póêniej podpisano porozumienie szczeciƒskie, 
a dwa dni póêniej gdaƒskie. Jednak istnienie niezale˝nej
od w∏adz „SolidarnoÊci” ∏ama∏o partyjny monopol na
w∏adz´. I by∏o nie do pogodzenia z logikà ustrojowà
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Przywódcy partii
zak∏adali wi´c, i˝ zwiàzek musi zostaç „rozbrojony” 
i poddany kontroli PZPR – mia∏o temu s∏u˝yç oddziele-
nie opozycji politycznej (g∏ównie Komitetu Obrony
Robotników oraz, w mniejszym stopniu, Konfederacji
Polski Niepodleg∏ej i innych ugrupowaƒ) od „zdrowego
robotniczego trzonu” w „SolidarnoÊci”. Mia∏y temu
s∏u˝yç „Êrodki polityczne”, a gdyby te zawiod∏y, 
w odwodzie pozostawa∏o rozwiàzanie si∏owe. G∏ówny
ci´˝ar przygotowaƒ do niego spoczà∏ na dwóch resortach
si∏owych – Ministerstwie Obrony Narodowej oraz
Ministerstwie Spraw Wewn´trznych. 

Równolegle z rozmowami, negocjacjami toczonymi
ze zwiàzkiem w∏adze PRL przygotowywa∏y si´ do
rozwiàzania si∏owego. W paêdzierniku 1980 r. w MSW 
i Sztabie Generalnym Wojska Polskiego przystàpiono 
„w trybie pilnym” do prac na wypadek „W” (czyli stanu

wojny). Dwa dni póêniej Sàd Wojewódzki w Warszawie,
pod przewodnictwem Zdzis∏awa KoÊcielniaka, wpisa∏
do rejestru zwiàzków Niezale˝ny Samorzàdny Zwiàzek
Zawodowy „SolidarnoÊç”. Jednak dokona∏ przy tym
samowolnych zmian w statucie: zosta∏y skreÊlone
zapisy dotyczàce prawa do strajku i dopisane
stwierdzenie o kierowniczej roli PZPR. T´ sytuacj´
najlepiej chyba skomentowa∏ opuszczajàcy gmach sàdu
przewodniczàcy Krajowej Komisji Porozumiewawczej
Lech Wa∏´sa: „Zdaje mi si´, ˝e zarejestrowano inny
zwiàzek ni˝ ten, który ja reprezentuj´”. Nic zatem dzi-
wnego, ˝e decyzja sto∏ecznego sàdu powoduje pierwszy
(z wielu jak si´ póêniej okaza∏o) powa˝ny kryzys
mi´dzy „SolidarnoÊcià” a peerelowskimi w∏adzami. W
tym samym czasie (28 paêdziernika 1980 r.) powsta∏a
pierwsza z przygotowanych przez S∏u˝b´
Bezpieczeƒstwa lista osób przewidzianych do inter-
nowania. 

Na poczàtku nast´pnego miesiàca, 4 listopada, na
posiedzeniu Komitetu Obrony Kraju (organu Rady
Ministrów odpowiedzialnego za sprawy obronnoÊci)
minister obrony narodowej Wojciech Jaruzelski poinfor-
mowa∏, i˝ zosta∏ przygotowany „zestaw niezb´dnych
aktów prawnych dotyczàcych stanu wojennego”. Jednak
w∏adze nie by∏y jeszcze gotowe do konfrontacji. Nic

Grzegorz Majchrzak

WczeÊniej 
czy póêniej
musi dojÊç do
konfrontacji,
jest ona
nieuchronna
Stefan Olszowski (cz∏onek
Biura Politycznego KC PZPR)
w rozmowie z przywódcà
SED Erichem Honeckerem, 
20 listopada 1981

”

Droga do 
„mniejszego z∏a”

01 OK  24/3/05  5:55  Page 2



zatem dziwnego, ˝e 10 listopada Sàd Najwy˝szy uchyli∏
poprawki wprowadzone do statutu „SolidarnoÊci” przez
Sàd Wojewódzki w Warszawie. W ramach kompromisu
przedstawiciele „SolidarnoÊci” zgodzili si´ na do∏àczenie
aneksu – postanowieƒ konwencji Mi´dzynarodowej
Organizacji Pracy oraz fragmentu Porozumienia
Gdaƒskiego, w którym Mi´dzyzak∏adowy Komitet
Strajkowy uznawa∏ kierowniczà rol´ PZPR w paƒstwie.
Po wpisaniu NSZZ „SolidarnoÊç” do rejestru zwiàzków
zawodowych KKP odwo∏a∏a og∏oszonà 27 paêdziernika
gotowoÊç strajkowà. 

Decyzja Sàdu Najwy˝szego nie oznacza∏a bynajmniej
zmiany polityki w∏adz PRL. Dziesi´ç dni póêniej, 20
listopada, Stefan Olszowski (cz∏onek Biura Politycznego
KC PZPR) w rozmowie z przywódcà SED Erichem
Honeckerem stwierdza∏: „WczeÊniej czy póêniej musi
dojÊç do konfrontacji, jest ona nieuchronna. Chcemy,
abyÊmy to my ustalali jej czas”. Przygotowania do
rozwiàzania si∏owego „polskiego kryzysu” by∏y kontyn-
uowane. Opracowane ju˝ plany udoskonalano, zmieni-
ano. W∏adze waha∏y si´ co do szczegó∏ów stanu wo-
jennego. Jednà z wa˝niejszych kwestii spornych by∏
zasi´g terytorialny jego obowiàzywania. Poczàtkowo (np.
w grudniu 1980 r., kiedy przymierzano si´ do aresz-
towania Jacka Kuronia i innych dzia∏aczy KOR)

rozwa˝ano mo˝liwoÊç wprowadzenia stanu wojennego
tylko na obszarze województwa lub kilku województw
(tych, które protestowa∏yby przeciwko represjom wobec
dzia∏aczy opozycji). Ostatecznie jednak, w obawie przed
strajkami solidarnoÊciowymi, zrezygnowano z tej kon-
cepcji. Innym problemem, który musieli rozwiàzaç
autorzy „mniejszego z∏a”, by∏ sposób wprowadzenia
stanu wojennego. Zdawali sobie oni bowiem doskonale
spraw´, ˝e w∏adny podjàç takà decyzj´ jest jedynie Sejm.
Poniewa˝ jednak nie dawa∏o to gwarancji zachowania
ca∏ej operacji w tajemnicy, niezb´dnej dla powodzenia
ca∏ej operacji (przywódcy PRL wr´cz panicznie obawiali
si´, i˝ mo˝e si´ to nie udaç – stàd aktualny, praktycznie
do grudnia 1981 r., jeden z wariantów stanu wojennego,
w którym wojska Uk∏adu Warszawskiego udzielajà
„bratniej pomocy”), zdecydowano si´ na jego
wprowadzenie wbrew obowiàzujàcemu prawu decyzjà
Rady Paƒstwa.

Tymczasem 14 lutego 1981 r. przewodniczàcy
„SolidarnoÊci” Lech Wa∏´sa spotka∏ si´ z nowym
wicepremierem Mieczys∏awem F. Rakowskim.  Dwa dni
póêniej zosta∏a przeprowadzona wspólna „gra sztabowa”
MON i MSW, podczas której testowano plany Sztabu
Generalnego WP i Ministerstwa Spraw Wewn´trznych. To
w∏aÊnie wówczas za najkorzystniejszy moment do

◗ 2 grudnia 1982.
Pacyfikacja Wy˝szej
Oficerskiej Szko∏y
Po˝arniczej
(zdj´cie z materia∏ów SB
w zbiorach IPN)
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rozpocz´cia akcji zosta∏ uznany dzieƒ wolny, najlepiej
noc z soboty na niedziel´.

Tym, co d∏ugo powstrzymywa∏o kierownictwo PZPR
przed wprowadzeniem stanu wojennego, by∏a obawa
przed reakcjà spo∏eczeƒstwa. Dlatego te˝ od po∏owy
marca 1981 r. g∏ówny akcent po∏o˝ono na przygotowania
propagandowe i dzia∏ania o charakterze socjotech-
nicznym. Realizowana by∏a taktyka „odcinkowych kon-
frontacji”, sformu∏owana jeszcze pod koniec grudnia
1981 r. przez Sztab MSW do kierowania operacjà „Lato
‘80”, utworzony na mocy zarzàdzenia ministra spraw
wewn´trznych w dniu 16 sierpnia 1980 r. w celu
„zapewnienia bezpieczeƒstwa, ∏adu i porzàdku pub-
licznego w kraju”. 19 marca 1981 r. podczas sesji
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy nie zostali
dopuszczeni do g∏osu przedstawiciele „SolidarnoÊci”,
zaproszeni na posiedzenie w celu zaprezentowania racji
strajkujàcych rolników. Delegacja „SolidarnoÊci”, która
wraz z cz´Êcià radnych przygotowywa∏a oÊwiadczenie 
w tej kwestii, zosta∏a usuni´ta z budynku WRN si∏à przez
milicj´ pod dowództwem majora Henryka Bednarka. Jan
Rulewski – przewodniczàcy bydgoskiego MKZ, Mariusz
¸abentowicz i Micha∏ Bartoszcze zostali pobici. Tak
rozpoczà∏ si´ najpowa˝niejszy kryzys w stosunkach
mi´dzy w∏adzami PRL a „SolidarnoÊcià” w okresie „kar-
nawa∏u”. Do dziÊ nie wiadomo czy by∏ to przypadek,
„wypadek przy pracy” czy te˝ mo˝e przymiarka do
wprowadzenia stanu wojennego pod os∏onà wojsk Uk∏adu
Warszawskiego – w Polsce trwa∏y rozpocz´te dzieƒ przed
pobiciem zwiàzkowców manewry „Sojusz 81”. 

Ostatecznie jednak kryzys bydgoski skoƒczy∏ si´
porozumieniem warszawskim – ugodà, która nie

satysfakcjonowa∏a ˝adnej ze stron. Nie oznacza∏o to
absolutnie porzucenia planów wprowadzenia stanu
wojennego. Wr´cz przeciwnie. Dzia∏ania planistyczno-
-sztabowe by∏y kontynuowane w Wojsku Polskim do
koƒca paêdziernika 1981 r. a w MSW jeszcze na
poczàtku grudnia 1981 r. Najwa˝niejsze by∏y jednak
dzia∏ania propagandowe w celu zmniejszenia poparcia
spo∏ecznego dla „SolidarnoÊci”. Zwiàzek by∏
atakowany za wykraczanie poza ramy dzia∏alnoÊci
zwiàzkowej. Oskar˝enia o „dzia∏alnoÊç politycznà”
nasili∏y si´ szczególnie po pierwszej turze I Krajowego
Zjazdu Delegatów NSZZ „SolidarnoÊç” (5–10 wrzeÊnia
1981 r.). Obiektem szczególnie gwa∏townych ataków
sta∏o si´ „Pos∏anie do ludzi pracy Europy Wschodniej”,
które peerelowskie w∏adze okreÊli∏y nie tylko
mieszaniem si´ w sprawy innych paƒstw, ale wr´cz
awanturnictwem. 

Na trzy dni przed zakoƒczeniem drugiej tury I KZD, 
4 paêdziernika 1981 r., na posiedzeniu kierownictwa
MSW minister spraw wewn´trznych Czes∏aw Kiszczak
zleci∏ swym podw∏adnym „wpuszczanie przeciwnika 
w maliny”, „stawianie wroga w kompromitujàcym
po∏o˝eniu”, „utrzymywanie atmosfery napi´cia” oraz
„podgrzewanie nastrojów, gdy˝ kolejne strajki mogà daç
pretekst do wprowadzenia stanu wojennego”. W∏adze ju˝
wiedzà – rozwiàzanie si∏owe jest nieuniknione, bo
zwiàzek nie dal si´ podzieliç, a S∏u˝bie Bezpieczeƒstwa
nie uda∏o si´ przejàç nad nim kontroli. 

Nic zatem dziwnego, ˝e kolejne rozmowy
„SolidarnoÊci” i rzàdu koƒczy∏y si´ niepowodzeniem.
A pod koniec 1981 r. pojawi∏y si´ takie pomys∏y, jak
kontrola przez zwiàzek eksportu brakujàcej w kraju
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◗ Plan pacyfikacji 
Wy˝szej Oficerskiej Szko∏y
Po˝arniczej
(zbiory IPN)
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˝ywnoÊci czy przeprowadzanie demokratycznych
wyborów do rad narodowych i Sejmu, co de facto
oznacza∏oby utrat´ w∏adzy przez komunistów. 

Tymczasem dzi´ki dzia∏aniom w∏adz (zw∏aszcza propa-
gandy i S∏u˝by Bezpieczeƒstwa) jesienià 1981 r. znaczàco
spada poparcie spo∏eczne dla „SolidarnoÊci” (zmniejszy∏o
si´ ono z 74% w drugiej dekadzie wrzeÊnia do 58% w
drugiej po∏owie listopada). JednoczeÊnie wzros∏o zaufanie
do rzàdu (z 30 do 51%). To by∏ wa˝ny sygna∏ dla planistów
stanu wojennego, ˝e Polacy sà zm´czeni przed∏u˝ajàcym
si´ napi´ciem, pustymi pó∏kami. I ˝e coraz cz´Êciej majà
pretensj´ do „SolidarnoÊci”, z którà wiàzali przecie˝ tak
wielkie nadzieje – w koƒcu jej cz∏onkami zosta∏o prawie
10 milionów osób.  

Przywódcy PRL nadal szukali pretekstu, propa-
gandowego uzasadnienia wprowadzenia stanu wojen-
nego. Oficjalnie jednak prowadzili ze zwiàzkiem roz-
mowy. 4 listopada 1981 r. dosz∏o np. do spotkania
„wielkiej trójki” – premiera Wojciecha Jaruzelskiego,
prymasa Józefa Glempa i przewodniczàcego NSZZ
„SolidarnoÊç” Lecha Wa∏´sy. Nowy I sekretarz zapro-
ponowa∏ utworzenie Rady Porozumienia Narodowego. 
Z drugiej strony mno˝y∏y si´ konflikty, w∏adze podsyca∏y
napi´cie np. poprzez projekt ustawy o nadzwyczajnych
pe∏nomocnictwach dla rzàdu oznaczajàcy ograniczenie
dzia∏alnoÊci zwiàzkowej. 

Co prawda peerelowskim w∏adzom nie uda∏o si´
uzyskaç oÊwiadczenia sojuszników o rzekomo
gro˝àcej Polsce interwencji (prób´ takà podjà∏ na
zlecenie Jaruzelskiego na poczàtku grudnia 1981 r.,
podczas posiedzenia ministrów obrony paƒstw
cz∏onkowskich Uk∏adu Warszawskiego wiceminister
obrony narodowej Florian Siwicki), ale agentom
S∏u˝by Bezpieczeƒstwa uda∏o si´ nagraç fragmenty
zamkni´tego posiedzenia Prezydium Komisji Krajowej
i przewodniczàcych zarzàdów regionalnych NSZZ
„SolidarnoÊç” w Radomiu (3 grudnia 1981 r.).
Odpowiednio zmontowane i nag∏oÊnione fragmenty
pos∏u˝y∏y nast´pnie jako dowód rzekomego dà˝enia
do konfrontacji si∏owej przez przywódców zwiàzku, na
czele z Lechem Wa∏´sà.

W mi´dzyczasie przeprowadzono, jak si´ póêniej
oka˝e, „prób´ generalnà” stanu wojennego, czyli pacy-
fikacj´ Wy˝szej Oficerskiej Szko∏y Po˝arniczej w
Warszawie (2 grudnia), czemu towarzyszy∏a m.in.
blokada ∏àcznoÊci telekomunikacyjnej. „SolidarnoÊç”
okaza∏a si´ w∏aÊciwie bezradna.

Trzy dni póêniej (5 grudnia 1981 r.) Biuro Polityczne
KC PZPR zaakceptowa∏o wprowadzenie stanu wojen-
nego, pozostawiajàc Jaruzelskiemu decyzj´ o przy-
s∏owiowym „naciÊni´ciu guzika”. O podj´tych decyz-
jach zostali powiadomieni sojusznicy, na czele ze
Zwiàzkiem Radzieckim. Jednak wprowadzenie stanu
wojennego opóênia∏o si´, gdy˝ w∏adze czeka∏y na
najlepszy moment. 11 grudnia rozpocz´∏o si´, jak si´
póêniej okaza∏o, ostatnie posiedzenie Komisji Krajowej
NSZZ „SolidarnoÊç”. 

Planowane na dwa dni obrady (jak zwykle)
przed∏u˝y∏y si´. Dzi´ki czemu sta∏o si´ mo˝liwe zatrzy-
manie zgromadzonych w jednym miejscu
najwa˝niejszych przywódców Zwiàzku, co by∏o jednym
z warunków powodzenia calej operacji. Kiedy 12 grud-

nia w∏adze uruchamia∏y machin´ stanu wojennego,
przywódcy Zwiàzku rozmawiali o sposobach rozwiàza-
nia kryzysu – pojawi∏ si´ m.in. pomys∏ abolicji dla
funkcjonariuszy SB. Obrady „krajówki” koƒczy∏y si´
ju˝ po pó∏nocy, 13 grudnia. Z∏owieszczo zabrzmia∏y
zamykajàce je s∏owa prowadzàcego obrady „S∏owik nie
kracz”. Tymczasem wyrwani z ∏ó˝ek i zwiezieni do
Belwederu cz∏onkowie Rady Paƒstwa, w obecnoÊci
grona wy˝szych wojskowych, nieb´dàcych jej cz∏onka-
mi, zapoznawali si´ w poÊpiechu z pakietem aktów
prawnych, które mieli przyjàç. I przy jednym g∏osie
przeciwnym (Ryszarda Reiffa) oraz jednym wstrzymu-
jàcym si´ (prof. Jan Szczepaƒski) „uchwalili” pra-
wodawstwo stanu wojennego. By∏a 3.00 nad ranem,
wi´kszoÊç przywódców „SolidarnoÊci” zosta∏a ju˝
zatrzymana… �

◗ 2 grudnia 1982.
Pacyfikacja Wy˝szej
Oficerskiej Szko∏y
Po˝arniczej. W t∏umie
Bronis∏aw Geremek.
(zdj´cie z materia∏ów SB
w zbiorach IPN)

Przeprowadzono, jak si´ póêniej oka˝e,
„prób´ generalnà” stanu wojennego 
czyli pacyfikacj´ Wy˝szej Oficerskiej
Szko∏y Po˝arniczej w Warszawie
„SolidarnoÊç” okaza∏a si´ w∏aÊciwie
bezradna…

”
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A kcja internowania dzia∏aczy NSZZ
„SolidarnoÊç” i innych niezale˝nych organizacji
funkcjonujàcych na poczàtku lat osiemdziesià-

tych by∏a z pewnoÊcià jednà z najwa˝niejszych, jeÊli
wr´cz nie najwa˝niejszà, operacji stanu wojennego.
Bowiem to od niej w znacznej mierze zale˝ny by∏ opór
spo∏eczny i jego skala w dniu 13 grudnia 1981 r. 
i dniach nast´pnych.

Prace nad przygotowaniem tej operacji (poczàtkowo o
kryptonimie „Wrzos”, zmienionym po ucieczce na
Zachód pu∏kownika WP Ryszarda Kukliƒskiego), podob-
nie jak nad wprowadzeniem stanu wojennego, trwa∏y
wiele miesi´cy. Najstarsza z przygotowanych przez
Ministerstwo Spraw Wewn´trznych list osób
przewidzianych do internowania pochodzi z 28
paêdziernika 1980 r. W najstarszym zachowanym
zestawieniu z 31 paêdziernika 1980 r. znalaz∏o si´
„jedynie” 1200 osób.

Jednak ju˝ tydzieƒ póêniej, jak stwierdzi∏ podczas
posiedzenie kierownictwa MSW, przedstawiciel „liberal-
nego skrzyd∏a” w resorcie spraw wewn´trznych wicemi-
nister Adam Krzysztoporski, planowano zatrzymanie
„du˝ej liczby osób, mo˝e oko∏o 30–40 tys., na wst´pie
operacji, a póêniej mo˝e jeszcze dwa-trzy razy wi´cej”.
Te liczby mogà szokowaç. Szczególnie, jeÊli
uzmys∏owimy sobie, ˝e 60–120 tys. nowych zatrzy-
manych nie by∏y w stanie pomieÊciç nawet peerelowskie
wi´zienia. Bardzo prawdopodobne, i˝ wcielenie tych
planów w ˝ycie wymaga∏oby zastosowanie wariantu 
chilijskiego, czyli przetrzymywanie internowanych na
stadionach.

Taka liczba osób „przewidzianych do izolacji” w wy-
kazach przygotowanych przez poszczególne komendy
wojewódzkie Milicji Obywatelskiej przestaje zresztà dzi-
wiç, jeÊli uwzgl´dni si´, ˝e umieszczono na nich nawet
znajdujàcych si´ w podesz∏ym wieku ˝o∏nierzy
Zrzeszenia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç” i Armii Krajowej
oraz dzia∏aczy dzia∏ajàcego w latach 40 ubieg∏ego wieku
Polskiego Stronnictwa Ludowego. 

Na potrzeby operacji internowania utworzono (for-
malnie w dniu 13 grudnia), na podstawie wspólnego

zarzàdzenia ministrów spraw wewn´trznych i spra-
wiedliwoÊci, 46 oÊrodków odosobnienia. Nie trze-
ba chyba dodawaç, ˝e w∏aÊciwie miejsca (prze-
wa˝nie stosujàc zasad´ „jak najdalej po∏o˝one od
oÊrodków miejskich i du˝ych skupisk ludzkich”)

wybra∏a wczeÊniej S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa. W ko-
lejnych miesiàcach stanu wojennego tworzono

nast´pne „internaty”. ¸àcznie wed∏ug nie-
pe∏nych danych (nie uwzgl´dniono m.in.
oÊrodków odosobnienia dla prominentów)
w∏adz wi´ziennych internowanych prze-
trzymywano w 52 miejscach.

Choç operacj´ o kryptonimie „Jod∏a” (czyli
internowanie wytypowanych wczeÊniej osób)
wyznaczono na godzin´ 24.00, to w wielu przy-
padkach faktycznie rozpocz´to jà wczeÊniej,

niekiedy nawet godzin´ przed pó∏nocà, czyli
jeszcze przed formalnym wprowadzeniem stanu

wojennego.
Jak mo˝na przeczytaç w jednym z opracowaƒ resor-

tu spraw wewn´trznych z jesieni 1983 r., „internowania
to po raz pierwszy zastosowana przez nas forma walki 
z przeciwnikiem i to na tak masowà skal´”. RzeczywiÊcie

by∏a to operacja masowa. Ogó∏em w okresie stanu
wojennego wydano 10 132 decyzje o inter-

nowaniu w stosunku do 9736 osób
(396 decyzji doty-

czy∏o osób
i n t e r -

Grzegorz Majchrzak

Kryptonim „Jod∏a”

Zwracam si´
do Was 
dziÊ jako
˝o∏nierz 
i szef rzàdu
polskiego.
Ojczyzna
nasza
znalaz∏a si´
nad
przepaÊcià.
Dorobek
wielu
pokoleƒ,
wzniesiony
z popio∏ów
polski dom
ulega
ruinie...

”
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nowanych ponownie, np. Jan Beszta-Borowski zwolniony
pod koniec grudnia 1981 r. zosta∏ ponownie internowany
we wrzeÊniu 1982). WÊród nich znalaz∏o si´ 8728
m´˝czyzn i 1008 kobiet. Wed∏ug danych MSW z lutego
1982 r. przewa˝nie by∏y to osoby m∏ode – osoby do lat 40
stanowi∏y wówczas 72% internowanych. Z kolei jedynie 8%
by∏o mieszkaƒcami wsi.

Ju˝ pierwszej nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. inter-
nowano 3173 osoby, w tym zdecydowanà wi´kszoÊç
cz∏onków Komisji Krajowej NSZZ „SolidarnoÊç”.
Internowania uda∏o si´ uniknàç jedynie nielicznym przy-
wódcom „SolidarnoÊci” (byli to m.in. Zbigniew Bujak,
W∏adys∏aw Frasyniuk, Bogdan Lis czy Mieczys∏aw Gil).
WolnoÊci pozbawiono nie tylko przywódców i doradców
NSZZ „SolidarnoÊç”, ale równie˝ dzia∏aczy innych nieza-
le˝nych organizacji spo∏eczno-politycznych (Niezale˝nego
Zrzeszenia Studentów, NSZZ „SolidarnoÊç” Rolników
Indywidualnych, Klubów Inteligencji Katolickiej,
Konfederacji Polski Niepodleg∏ej, Ruchu Obrony Praw
Cz∏owieka i Obywatela, Ruchu M∏odej Polski i innych), 
a tak˝e cz∏onków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
popierajàcych demokratyzacj´ kraju i zaanga˝owanych 
w tak zwane poziomki, czyli struktury poziome w partii 
i funkcjonariuszy MO próbujàcych tworzyç Zwiàzek
Zawodowy Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej.
Internowano równie˝ (oddzielnie) by∏ych przywódców par-
tii i paƒstwa, z by∏ym I sekretarzem Komitetu Centralnego
PZPR Edwardem Gierkiem na czele, a tak˝e kryminalistów.

W szczytowym okresie (czyli 21 grudnia 1981 r.) w
„oÊrodkach odosobnienia” przebywa∏o 5128 inter-
nowanych, w tym 313 kobiet. Warto w tym miejscu przy-
pomnieç, ˝e zdarza∏o si´, i˝ w ten sposób wolnoÊci
pozbawiano ca∏e rodziny. Chyba najbardziej znanym
przyk∏adem jest rodzina Kuroniów. Oprócz Jacka
Kuronia internowano równie˝ jego ˝on´ Gra˝yn´ (Gaj´)
oraz syna Macieja. Zdarza∏o si´, i˝ ekipa przychodzàca
po m´˝a mija∏a si´ na schodach z funkcjonariuszami
zmierzajàcymi po ˝on´. W tym przypadku dodatkowà
szykanà wobec osób zatrzymanych by∏o umieszczanie
dzieci nie u najbli˝szej rodziny, ale w domu dziecka. 

Notabene niektóre osoby internowane by∏y zwalniane
nawet po jednym, dwóch dniach pobytu w „oÊrodku
odosobnienia”. Najbardziej chyba znany, a przynajmniej

najg∏oÊniejszy przypadek tego rodzaju to kierowca prze-
wodniczàcego „SolidarnoÊci” Mieczys∏aw Wachowski,
zwolniony 14 grudnia. 

Wraz ze stopniowym ∏agodzeniem rygorów stanu wojen-
nego liczba oÊrodków, w których przetrzymywano inter-
nowanych, mala∏a. Znacznà cz´Êç osób, w tym wszystkie
kobiety, zwolniono w lipcu i sierpniu 1982 r. Wówczas to
stan internowanych zmniejszy∏ si´ do 561 osób, a liczba
oÊrodków internowania uleg∏a zmniejszeniu do 14.
Najbardziej opornych trzymano w „izolacji” a˝ do grudnia
1982 r. – ostatnie 62 osoby zwolniono 23 grudnia 1982 r.

Jednak niektórzy internowani, jak np. Andrzej Gwiazda
(notabene w przeddzieƒ likwidacji oÊrodka internowania
w Bia∏o∏´ce) nie wychodzili na wolnoÊç, lecz trafiali do
wi´zieƒ. Taki los spotka∏ dzia∏aczy Komisji Krajowej NSZZ
„SolidarnoÊç” i Komitetu Obrony Robotników, którym
mimo abolicji za czyny sprzed wprowadzenia stanu
wojennego w∏adze za dzia∏alnoÊç przed 13 grudnia 
1981 r. planowa∏y wytoczyç proces. Zresztà zmiana sta-
tusu z internowanego na aresztowanego nie nale˝a∏a
bynajmniej do rzadkoÊci. Wobec 424 osób uchylono
decyzj´ o internowaniu ze wzgl´du na ich tymczasowe
aresztowanie, a kolejnych 116 spoÊród zwolnionych z
oÊrodków internowania zosta∏o nast´pnie tymczasowo
aresztowanych ze wzgl´du na podj´cie dzia∏alnoÊci
sprzecznej z prawem stanu wojennego.

Warto przypomnieç, ˝e wÊród internowanych mo˝na
by∏o wyró˝niç (oczywiÊcie jedynie ze wzgl´du na sposób
potraktowania przez w∏adze) trzy grupy. Pierwszà z nich
stanowili peerelowscy prominenci (∏àcznie 36 osób)
internowani w G∏´bokiem, a nast´pnie od lutego 1982 r.
(co by∏o wynikiem Êmierci na zawa∏ w dniu 30 stycznia
cz∏onka Biura Politycznego KC PZPR w latach 1975–1980
Zdzis∏awa Grudnia) w znacznie lepszych warunkach 
w Promniku pod Warszawà. Drugà (najmniej licznà, bo
dwuosobowà) stanowili Lech Wa∏´sa i Jan Ku∏aj, którzy
jako szefowie zwiàzków zawodowych zostali  zaliczeni do
„osób pe∏niàcych w PRL funkcje kierownicze” i zostali 
(w zwiàzku z planami ich wykorzystania) internowani
oddzielnie. Wa∏´sa najpierw w Otwocku Wielkim, a
potem w Chylicach i Ar∏amowie, a Ku∏aj w pierwszych
dniach stanu wojennego jeszcze razem z innymi
dzia∏aczami opozycji w Ostródzie i I∏awie, a nast´pnie ju˝
oddzielnie w Chylicach. Obaj znajdowali si´ „pod
ochronà” Samodzielnej Grupy Ochronnej Biura Ochrony
Rzàdu MSW. Trzecià grupà internowanych stanowi∏y
pozosta∏e osoby. OczywiÊcie warunki, w jakich przebywa∏y
osoby z tej grupy, znacznie ró˝ni∏y si´ – od oddzia∏ów
wi´ziennych po (odpowiednio przystosowane) oÊrodki
wypoczynkowe.

Z internowanymi rozmowy operacyjne przeprowadzali
funkcjonariusze S∏u˝by Bezpieczeƒstwa. S∏u˝y∏y one 
z jednej strony zdobywaniu informacji o funkcjonowaniu
struktur niezale˝nych (g∏ównie NSZZ „SolidarnoÊç”)
przed 13 grudnia, a tak˝e wymuszeniu na nich deklaracji
lojalnoÊci (zawiera∏y one zobowiàzanie do „zaprzestania
wrogiej i szkodliwej dzia∏alnoÊci przeciwko Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej” oraz do „przestrzegania obo-
wiàzujàcego porzàdku prawnego”). Lojalki by∏y w pier-
wszym okresie stanu wojennego warunkiem zwolnienia 
z internowania. Osoby, które nie zosta∏y poczàtkowo wyz-
naczone do internowania, a „jedynie” do rozmów ostrze-
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◗ Z wronim genera∏em
walczono tak˝e
Êmiechem (zdj´cie 
ze zbiorów SWS)

...mróz,
zimno,
minus
dwadzieÊcia
par´ stopni
by∏o, nie
wiadomo
gdzie nas
wiozà.
WidzieliÊmy
same 
drzewa,
wi´c
myÊleliÊmy,
˝e ró˝nie to
mo˝e byç.
WITOLD SIELEWICZ

”
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gawczych, które nie podpisa∏y deklaracji lojalnoÊci, by∏y
internowane. Wracajàc do rozmów operacyjnych
przeprowadzanych przez SB z internowanymi, ich ostat-
nim, choç wcale nie najmniej wa˝nym celem by∏ wer-
bunek agentury wÊród internowanych. W tym przypadku
„najbardziej owocne” okaza∏y si´ pierwsze dni po 13
grudnia i panujàca wÊród pozbawionych wolnoÊci atmos-
fera niepewnoÊci odnoÊnie dalszych losów.

W oÊrodkach internowania znaleêli si´ równie˝ tajni
wspó∏pracownicy S∏u˝by Bezpieczeƒstwa, co z jednej
strony mia∏o s∏u˝yç ich uwiarygodnieniu, a z drugiej
pozwoliç zdobyç informacj´ o osobach internowanych,
ich postawach, poglàdach czy zamierzeniach.
Najbardziej chyba znanym przedstawicielem tej grupy
by∏ Eligiusz Naszkowski, przewodniczàcy regionu pil-
skiego. I jeden z dwóch tajnych wspó∏pracowników SB,
którzy nagrali 3 grudnia 1981 r. posiedzenie Prezydium
KK i przewodniczàcych zarzàdów regionalnych NSZZ
„SolidarnoÊç”, które po odpowiedniej „obróbce”
zosta∏o wykorzystane do propagandowego uzasadnienia
o rzekomej koniecznoÊci wprowadzenia stanu wojen-
nego.

Oddzielnà kwestià by∏y próby „reedukacji”, jakim pod-
dawano (raczej zresztà z mizernym skutkiem) inter-
nowanych.

Tak na marginesie internowania (obok oczywiÊcie
aresztowaƒ) nie wyczerpywa∏y stosowanych przez
w∏adze PRL sposobów pozbawienia wolnoÊci dzia∏aczy
opozycji po 13 grudnia 1981 r. Innym, wcià˝ najmniej
znanym, pozostajà „szkolenia wojskowe” organizowane
jesienià 1982 r. dla „solidarnoÊciowej ekstremy”, ale to
oddzielny temat… �

◗ Milicyjne budy przed
koÊciolem Âw. Krzy˝a 
na Krakowskim
PrzedmieÊciu. 
W g∏´bi demonstranci.
Warszawa, 17 grudnia
1981 (fot. Mark Carrot*)

◗ Jan Rulewski i Janusz
Onyszkiewicz 

na spacerniaku (zdj´cie 
z zestawu „Internowani ‘82”

wydawnictwa CDN, zbiory
Archiwum Akt Nowych)

13 GRUDNIA 1981 r. 
na podstawie zarzàdze-
nia nr 50/81/CZZK Mini-
stra SprawiedliwoÊci i Mi-
nistra Spraw Wewn´trz-
nych w sprawie utworze-
nia oÊrodków internowa-
nia utworzono 46 oÊrod-
ków odosobnienia, wÊród
nich równie˝ w Bia∏o∏´ce. 

„Na podstawie art. 45
ust. 1 Dekretu z 12 grud-
nia 1981 r. o stanie wojen-
nym (DzU Nr 29 poz. 154)
zarzàdza si´ co nast´puje: 

§ 1 Tworzy si´ oÊrodki
odosobnienia w: Bia∏ej
Podlaskiej […], Warsza-
wie przy ul. Ciupagi 1
oraz przy ul. Ch∏opickie-
go […]. 

§ 2 OÊrodki odosob-
nienia tworzone sà jako
samodzielne jednostki
organizacyjne lub jako
odr´bne oddzia∏y w za-
k∏adach karnych, aresz-
tach Êledczych i oÊrod-
kach przystosowania
spo∏ecznego. 

§ 3 Zadania w zakresie
internowania w oÊrod-
kach odosobnienia spe∏-
nia S∏u˝ba Wi´zienna.”

BIA¸O¸¢KA
DZIE¡ PO DNIU
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12 grudnia w nocy wraca∏em z drukarni z nak∏adem
broszury Wac∏awa Paƒskiego (Jerzego Holzera) „Agonia
PPS”. Zaparkowa∏em pod klatkà przed jedenastà. By∏o
zimno, pada∏ Ênieg, a ja mia∏em zapalenie gard∏a i 39
stopni goràczki. Mieszka∏em na 10. pi´trze, wi´c musia∏em
wwieêç ca∏y nak∏ad na gór´. ˚ona i siemnastomiesi´czne
dziecko ju˝ spali. Obudzi∏a si´, kiedy po raz kolejny
wnosi∏em wype∏nione torby. Nie by∏o to ciep∏e przywitanie.
Nic dziwnego, dom, dziecko, wszystko by∏o na jej g∏owie.
Ja by∏em zawodowym rewolucjonistà i ta rewolucja trzy-
ma∏a mnie, niestety, daleko od domu. Nie wiedzia∏em, 
˝e od 13 grudnia b´dzie jeszcze dalej. Gdy ju˝ wszystko
wwioz∏em, us∏ysza∏em walenie w drzwi: „Milicja, otwier-
aç!” ha∏as na ca∏à klatk´. Dziecko obudzi∏o si´ prze-
straszone i zacz´∏o p∏akaç. Mam pecha – pomyÊla∏em.

Pewnie mnie namierzyli, jak wraca∏em z drukarni.
Drukarnia pewnie ju˝ wpad∏a. Albo, mia∏em przyp∏yw
nadziei, koledzy robià sobie jaja. MieszkaliÊmy z ˝onà w
odleg∏oÊci jednego przystanku tramwajowego  od Dworca
Centralnego, wi´c nocne wizyty przyjezdnych dzia∏aczy
SolidarnoÊci i NZS by∏y u nas normà. Gdy w drzwiach
zobaczy∏em uzbrojonych milicjantów i cywilnych
funkcjonariuszy SB, wiedzia∏em, ˝e to nie ˝arty. Tylko
dlaczego pozwolili mi wwieêç ca∏y towar, dlaczego nie
zatrzymali mnie dole? Przecie˝ teraz b´dà musieli to
wszystko zwoziç. Od jednego z milicjantów s∏ysz´: „Prosz´
si´ ubraç, idzie pan z nami. Stan Wojenny jest pan inter-
nowany”. Robià sobie jaja myÊl´. Jednak szybko si´ ubie-
ram i mówi´ ˝onie, ˝eby dzwoni∏a do mojego brata, 
do Sielewiczów, ˝e coÊ si´ dzieje. Nie robià rewizji. S∏yszàc
ciàgle p∏aczàce dziecko, cofajà si´ na korytarz. Szybko
wychodzimy i gdy jesteÊmy na dole, uÊwiadamiam sobie,
˝e nie po nak∏ad wydawnictwa przyjechali, ale po mnie. 
I aresztowanie nie jest wynikiem namierzenia drukarni
czy mojego samochodu, tylko rzeczywiÊcie coÊ si´ dzieje. 
Po latach dowiedzia∏em si´, ˝e czekali na mnie ju˝ od 10.  
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WOJCIECH BOROWIK
Wspó∏pracownik KOR, SKS,
ROPCiO i KPN, kolporter wydawnictw
niezale˝nych, pracownik KKK NZS,
wspó∏pracownik NOWEJ

◗ Decyzja o internowaniu
Wojciecha Bogaczyka,
studenta II r. KUL, 
przewodniczàcego 
KKK NZS

Aresztowano mnie w nocy z 12 na 13 grudnia, 
i tak jak wszystkich zatrzymanych  w Gdaƒsku.
Przewieziono nas do Strzebielinka, póêniej z tej grupy
wyselekcjonowano  tzw. czo∏owà ekstrem´ „SolidarnoÊci”
no i wszyscy wylàdowaliÊmy w Bia∏o∏´ce. 
Ja w jednej celi z Heniem Wujcem, dalej siedzia∏ 
Jacek Kuroƒ z Jankiem Rulewskim, dalej Karol
Modzelewski z Sewerynem Jaworskim, by∏ Dymarski,
Sobieraj. Do tej Êcis∏ej ekstremy zaliczono 14 osób.
ByliÊmy trzymani w ca∏kowitej izolacji od Êwiata
zewn´trznego. Rozpowszechniano pog∏oski, 
˝e nie wiadomo, co si´ z nami sta∏o, nawet, 
˝e jesteÊmy utopieni w Zatoce Gdaƒskiej,  
˝e jak nas przewo˝ono helikopterem, zapyta∏em 
milicjanta, dokàd nas wiozà, a on, ˝e do Kaliningradu,
pomyÊla∏em: no no… Mia∏em ciep∏à kurtk´ i dobre buty,
wi´c pomyÊla∏em, ˝e jak mnie wywiozà gdzieÊ 
za granic´, to wróc´ na piechot´ nawet, a Jacek Kuroƒ
powiedzia∏: „To ja z tobà”, tym bardziej, 
˝e byliÊmy skuci razem.

JANUSZ ONYSZKIEWICZ
Cz∏onek Prezydium Komisji Krajowej 
i rzecznik prasowy NSZZ „SolidarnoÊç”

Po mnie przyszli tu˝ po pó∏nocy, dwóch milicjantów w
mundurach i cywil, który dyskretnie odchyli∏ po∏´ mary-
narki pokazujàc, ˝e ma broƒ. Pozwolono mi si´ ubraç,
mia∏em ten luksus, bo do Bia∏o∏´ki, przywo˝ono niekom-
pletnie ubranych: w pi˝amach, slipach. My sami mi´dzy
sobà dzieliliÊmy si´ ubraniami, bo warunki tam by∏y
bardzo fatalne i grozi∏o to co najmniej zapaleniem p∏uc.

JACEK KNAP
Uczestnik wydarzeƒ marcowych ‘68,
cz∏onek Zarzàdu Regionu Mazowsze
„S”, delegat na I Krajowy Zjazd
Delegatów NSZZ „SolidarnoÊç”
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Wychodzàc z hotelu „Victoria” po spotkaniu z prasà
japoƒskà, bo jestem japonistà, zosta∏em zatrzymany
na ulicy i wylegitymowany. Koledzy doradzili mi,
˝ebym nie nocowa∏ w domu, przenios∏em si´ wi´c 
do przyjaciela i tam przez dwa, trzy dni nocowa∏em. 
I rzeczywiÊcie ˝ona mia∏a potem w naszym mieszka-
niu przy Âwi´tokrzyskiej wizyt´ panów, którzy czekali
na mnie d∏ugo a˝ do godziny milicyjnej, 
dowcipkowali, ˝e mà˝ si´  nie pojawia, mo˝e jest 
u kochanki. Syn demonstracyjnie brzdàka∏ na gitarze
piosenki Dylana, zostawili wezwanie, abym si´ stawi∏
na komend´ na Wilczà. Stawi∏em si´, i to by∏ powód,
dla którego moi koledzy robili sobie w Bia∏o∏´ce niez∏e
˝arty, wytykali mnie palcami na spacerniaku 
– „to jest ten frajer, który sam da∏ si´ zamknàç”.

HENRYK LIPSZYC
Japonista, t∏umacz delegacji
„SolidarnoÊci” w Japonii, t∏umacz 
delegacji japoƒskich zwiàzków
zawodowych na Zjeêdzie „S”

Internowali mnie w nocy z 12 na 13 grudnia.
Ja by∏em wtedy nie ci´˝ko, ale upierdliwie chory: 

na zapalenie krtani czy coÊ takiego. Mia∏em bardzo
wysokà goràczk´, nie mog∏em mówiç, le˝a∏em 
w ∏ó˝ku. Oni przyszli wieczorem, zdà˝y∏em jednak
zrobiç wiec na balkonie. Mieszka∏em na tak zwanym
KOR-ówku, na Stegnach, gdzie mieszka∏o bardzo du˝o
ludzi nie tylko z SolidarnoÊci, ale i wczeÊniejszej
opozycji demokratycznej. W ka˝dej klatce tam jakaÊ
konspira si´ odbywa∏a jeszcze przed SolidarnoÊcià. 
I to by∏o bardzo korzystne. Tam mieszka∏a 
na przyk∏ad Helenka ¸uczywo – redaktorka,
póêniejsza wydawczyni, odpowiedzialna za ca∏y
mechanizm „Tygodnika Mazowsze”. No i dzi´ki mnie
zosta∏a uprzedzona, ˝eby nie wracaç do domu. 

ANDRZEJ CELI¡SKI
Cz∏onek KSS KOR, wspó∏za∏o˝yciel TKN
i Uniwersytetu Latajàcego, 
wspó∏autor Listu 64 intelektualistów,
sekretarz MKZ Gdaƒsk oraz KKP „S”

To by∏ 12 grudnia, przed pó∏nocà. 
Przysz∏a do mnie S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa. 
Próbowa∏em wyskoczyç przez okno, ale skierowane
by∏y na mnie automaty – ka∏asznikowy. 
Cofnà∏em si´, wlecia∏o czterech funkcjonariuszy, 
wzi´li mnie za nogi, za r´ce.
Jeden przystawi∏ mi pistolet do g∏owy i powiedzia∏:
„no i co ch…ju.” Takie rozmowy by∏y. 
Uwa˝a∏em, ˝e coÊ trzeba zrobiç, ˝eby ostrzec brata 
– Witka, który by∏ na obradach w Ursusie. 
Jak b´dzie zadyma, to si´ zorientuje 
i ucieknie. Dom by∏ obstawiony 
– 16 funkcjonariuszy. Ostro by∏o. 
Nie wiedzia∏em, ˝e telefony nie dzia∏ajà 
i krzyknà∏em do mamy, ˝eby zadzwoni∏a gdzieÊ.
Skuli mnie. Na schodach jeszcze próbowa∏em walczyç.

Wyrwa∏em si´, jednego z g∏ówki uderzy∏em. 
Dosta∏em kilka ciosów i wrzucili mnie do suki. 
I ruszyliÊmy. W tej samej suce by∏ Jarek Guzy,
Agnieszka Romaszewska, jego narzeczona. 
Zawieêli nas na Opaczewskà 
do komisariatu. 

BOGUMI¸ SIELEWICZ
Wspó∏pracownik KSS KOR, 
zwiàzany z pismem „Robotnik”,
wspó∏pracownik NOWEJ, organizator
akcji bojkotu wyborów do Sejmu PRL

◗ Bogumi∏ Sielewicz 
w celi w Bia∏o∏´ce 
(zdj´cie ze zbiorów 
Marka Borowika)
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Oko∏o 11 w nocy 12 grudnia nie by∏o mnie jeszcze w
domu. Telefony jeszcze wtedy dzia∏a∏y. Zadzwoni∏a
˝ona: mamy inwazj´ myszy. MieszkaliÊmy na ˚oli-
borzu Oficerskim, w takim domku z ogrodem. KiedyÊ
w mieszkaniu przerobionym ze strychu, teraz na
parterze. Jak si´ robi∏o zimno, pojawia∏y si´ myszy.
Wracam do domu i widz´ taki obrazek: przera˝ona
˝ona siedzi w fotelu, a wokó∏ niej lata stado myszy:

50, 60, mo˝e nawet wi´cej. By∏ jeszcze kolega Wojtek,
który ∏apa∏ te myszy i wyrzuca∏ na Ênieg.
Wy∏apaliÊmy je praktycznie go∏ymi r´kami. Kiedy
kolega wyszed∏, a ˝ona po∏o˝y∏a si´ spaç, ja jeszcze
siad∏em przy biurku. W tej sytuacji znaleêli mnie
panowie 15 minut po pó∏nocy. Poczàtkowo byli bardzo
agresywni, ale kiedy zobaczyli mnóstwo ksià˝ek, 
spytali, gdzie pracujemy, odpowiedzia∏em, ˝e oboje
na Uniwersytecie Warszawskim. 
Wtedy pan zgrzecznia∏. Z kieszeni wyjà∏ akt 
internowania. Przeczyta∏ mi dwa wyrazy: „Warszawa
Bia∏o∏´ka”. Po czym powiedzia∏: „Niech pan weêmie
coÊ ciep∏ego: buty, sweter, bo nie wiadomo, jak to
d∏ugo potrwa”.

By∏em zwiàzany ze Êrodowiskiem wiejskim, chocia˝
sam by∏em miastowy, jeÊli tak mo˝na powiedzieç. 
Ale powiedzmy, nie najlepiej si´ czu∏em, nie do koƒca
si´ odnajdowa∏em w Êrodowisku KOR-owskim.
By∏o to g∏ównie spowodowane tym, ˝e to Êrodowisko

by∏o Êrodowiskiem opozycyjnym opartym na wi´ziach
towarzyskich, a ja ze wzgl´du na du˝e problemy 
ze s∏uchem nie mog∏em byç w pe∏ni uczestnikiem, 
nie nadawa∏em si´ do towarzystwa, ˝e tak powiem.
Pracowa∏em dla NOWEJ, zajmowa∏em si´ robieniem
matryc, nie zawsze by∏em doceniany, bo ludzie to
czytali, bez wzgl´du czy nag∏ówki by∏y tak czy tak
robione.
Czu∏em si´ niespe∏niony, bo wk∏ada∏em w to du˝o

serca i inwencji. I w zwiàzku z tym, ˝e moje
dzieciƒstwo up∏yn´∏o jednak na wsi, na Syberii 
w Rosji, i wieÊ, o dziwo!, mimo ˝e to by∏o zes∏anie,
to by∏o moje naturalne Êrodowisko. Wi´c ja pisa∏em 

i wspó∏pracowa∏em ze Zbroszà Du˝à, to jest ko∏o
Grójca, gdzie centralnà postacià, animatorem by∏
ksiàdz Czes∏aw Sad∏owski, który zaczà∏ od walki 
o koÊció∏ z w∏adzà ludowà, potem kontynuowa∏ swojà
aktywnoÊç opozycyjnà i doprowadzi∏ do za∏o˝enia
Komitetu Samoobrony Ch∏opskiej Ziemi Grójeckiej.
Potem zwiàza∏em si´ z SolidarnoÊcià Wiejskà i NSZZ
Rolników Indywidualnych, prowadzi∏em Biuro
Zarzàdu Wojewódzkiego Komitetu Za∏o˝ycielskiego
NSZZ RI w Skierniewicach. Prowadzi∏em sekretariat,
informacj´ o bie˝àcym ˝yciu zwiàzku, pomaga∏em 
w zak∏adaniu kó∏, prowadzi∏em biuro interwencyjne,
wi´c moja praca trwa∏a od 9 rano do 22. 
18 grudnia, pomagajàc koledze przy gospodarstwie,
zobaczy∏em, ˝e zaje˝d˝a samochód. Zawieêli mnie 
na komend´ w Skierniewicach, wezwano na gór´.
Krzyczeli, by∏ jeden wielki krzyk. Sugerowali, 
˝e ktoÊ puszcza na mnie farb´. 
Taki jeden wrzeszcza∏, ˝e gdyby nie chodzi∏ za mnà,
nie uwierzy∏by, ˝e tyle bibu∏y  mo˝na pomieÊciç 
w plecaku. Stamtàd przewieêli mnie na Komend´
Sto∏ecznà do Warszawy, a potem nyskà do Bia∏o∏´ki.
By∏em spi´ty kajdankami z Kossakowskim.
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EUGENIUSZ TEMKIN
Wspó∏pracownik  NOWEJ, prowadzi∏
biuro Zarzàdu Wojewódzkiego NSZZ
Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç”
w Skierniewicach

ANDRZEJ ROSNER
Wspó∏pracownik KOR, redaktor prasy
podziemnej, wspó∏za∏o˝yciel 
podziemnego Wydawnictwa Kràg

◗ Internowany student UW
Mieczys∏aw Ksià˝czak 
z wyposa˝eniem,
Bia∏o∏´ka 1982, cela nr 5,
OZ-1 (fot. Mark Carrot)
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13 GRUDNIA 1981 r. 
osadzenie w Bia∏o∏´ce
pierwszych internowa-
nych.

„W ciàgu niedzieli na-
sza sytuacja ulega∏a
stopniowo wi´ziennej
normalizacji. Po „plate-
rach” dostaliÊmy nast´p-
ne elementy ekwipunku.
PoÊciel, dwa cieniutkie
koce, wychud∏e przez
wiele lat u˝ywania,
koszmarnie zakurzone,
ohydne. 

Dwa przeÊcierad∏a.
Jedno do zas∏aniania
materacy, drugie do po-
des∏ania pod koc. Po-
duszk´ – maleƒkà, te˝
brudnà, wypchanà ka-
wa∏kami gàbki, pow∏ocz-
k´. Dwa cienkie p∏ócienne
r´czniki i chyba po ka-
wa∏ku myd∏a do prania
bielizny, które mia∏o s∏u-
˝yç nam do mycia.”
(Waldemar Kuczyƒski,
„Obóz”, 
Londyn 1983)

14 GRUDNIA 1981 r.
bunt internowanych
w Bia∏o∏´ce zakoƒczony
interwencjà kompanii
Zmotoryzowanych Od-
wodów Milicji Obywatel-
skiej (ZOMO).

Od 14 grudnia 1982 r.
przenoszà internowanych
z Aresztu Âledczego do
OZ-etów (oddzia∏ów ze-
wn´trznych).

16 GRUDNIA 1981 r. 
zapalenie zniczy w ra-
mach obchodów rocznicy
Grudnia ’70. 
„O dziewi´tnastej zapala-
my znicz. Wystawiamy
go za okno. Pali si´ du-
˝ym, jasnym p∏omie-
niem. Inne cele robià to
samo. Wzd∏u˝ pawilonu
rzàd Êwiate∏ek […] Pa-
trzymy na migocàcy za
oknem p∏omyk. Nikt si´
nie odzywa.” 
(Waldemar Kuczyƒski,
„Obóz”, Londyn 1983)

17 GRUDNIA 1981 r.
pierwszy numer pisma
„AS” (póêniej wydawane-
go pod zmienionym tytu-
∏em „BAS”), pierwszego
pisma wydawanego
przez internowanych
w Bia∏o∏´ce.
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DZIE¡ PO DNIU

To by∏o takie nietypowe zatrzymanie. By∏o ju˝ po 12.
Tego dnia wieczorem próbowa∏em zrobiç obchód po
naszych tajnych magazynach, mieszkaniach. Czu∏em
po prostu, ˝e stan wojenny wybuchnie. MyÊla∏em jed-
nak, ˝e to po Êwi´tach Bo˝ego Narodzenia b´dzie, bo to
taki dla wszystkich wa˝ny okres od strony religijnej,
duchowej i rodzinnej.  Przyjecha∏em pod dom 
samochodem. Mieszka∏em na Rakowcu: budynek
dwukondygnacyjny, obok jest pawilon i sklepy, m.in.:
mi´sny.  Tam zawsze by∏o bardzo du˝o ludzi, którzy
ustawiali si´ w kolejce ju˝ na nast´pny dzieƒ.
Wyszed∏em z tego samochodu i patrz´ – jest taka kolej-
ka i myÊl´: rany boskie, przecie˝ jutro jest wolny dzieƒ. 
I ta kolejka si´ rozbieg∏a w mojà stron´. By∏em prawie

ju˝ przy klatce do mojego domu i w tym momencie
zobaczy∏em matk´ w oknie. Za mnà t∏um cywili. 
Mo˝e b∏àd zrobi∏em, powinienem mo˝e w drugà stron´
pobiec, ale wpad∏em do domu. Matka mi otworzy∏a 
i zaraz za mnà zamkn´∏a. Ja instynktownie
podbieg∏em do okna, ˝eby wyskoczyç z drugiej strony,
bo mieszkanie mia∏o takà mo˝liwoÊç. Patrz´, 
obstawione okna. Byli mundurowi z karabinami
wycelowanymi w kierunku okna. Mia∏em ÊwiadomoÊç,
˝e mnie zabiorà. W tym momencie rozleg∏o si´ dobi-
janie do drzwi. Nie mogli tych drzwi otworzyç, pobiegli
po ∏om. A ja rodzicom mówi´: „Szybko, ciep∏e ciuchy”.
Za∏o˝y∏em na siebie wszystko, ∏àcznie z serdakiem
po ciotce, skarpety, podwójne kalesony. Jak weszli

powiedzia∏em: „Panowie chwileczk´, jeszcze tylko
sekundk´, kieliszeczek wódeczki i bierzecie mnie”.
Zamurowa∏o ich, wypi∏em ten kieliszek. 
Jak wyprowadzali mnie, od razu mnie skuli 
i zaprowadzili do budy, która by∏a obok. Tam byli moi
koledzy z Ursusa, którzy chcieli mnie ostrzec i zabraç.
Póêniej spotka∏em si´ z Markiem  Borowikiem 
i zawieêli nas do komisariatu na Opaczewskiej.
Reakcja wobec mnie by∏a ostra, ale jak si´ okaza∏o
mo˝e dlatego, ˝e wczeÊniej zabrali ju˝ mojego brata. 
A brat, ˝eby mnie ostrzec, zrobi∏ wielkà awantur´. Jak
milicja si´ dobija∏a do naszego mieszkania, sàsiadka
wysz∏a z mieszkania z siekierà, ˝eby go ratowaç. 
Mojà matk´ poturbowali. Mój brat, jak by∏ wynoszony,
rozpoczà∏ bijatyk´ z nimi na klatce schodowej. MyÊla∏,
˝e zaraz si´ pojawi´ i us∏ysz´ zamieszanie. Niestety
przyjecha∏em za póêno. Jak sta∏em na korytarzu 
w Bia∏o∏´ce, podszed∏ do mnie m∏ody ubek, przystawi∏
mi pistolet do skroni i powiedzia∏, ˝e takich jak my 
za chwil´ b´dà rozwalaç. Ale ja nie spanikowa∏em 
i mówi´: „No to na co czekasz, to wal teraz, wal teraz!”.
On zaczà∏ si´ czerwony robiç, a ja do niego: 
„Co, nie masz odwagi? Cykor jesteÊ!”. Zaraz go ode
mnie odsun´li, podbiegli do mnie, kazali usiàÊç.
Kawa, herbatka – przepraszali. Zmieni∏ si´ stosunek
do mnie. Wyszed∏em na lokalnego ma∏ego bohatera,
ale to oni dostali wypieków na twarzy. Widaç by∏o
dwie grupy: zwiàzkowców, którzy mo˝na powiedzieç,
˝e byli przera˝eni i innà reakcj´ osób zwiàzanych 
z opozycjà. Widzia∏o si´ wielu znajomych, s∏ychaç by∏o: 
„O Wojtek, to ty! O, Andrzejku!”. Sami przyjaciele i zna-
jomi. Cz∏owiek si´ czu∏ jak w swoim w∏asnym gronie,
jak na imprezie rocznicowej bàdê imieninowej. 

Nie czuliÊmy si´ samotni.

WITOLD SIELEWICZ
Wspó∏pracownik KOR i NOWEJ,
wspó∏redaktor „Robotnika”, drukarz 
w Regionie Mazowsze NSZZ
„SolidarnoÊç” i w biurze NZS

Przed wprowadzeniem stanu wojennego by∏em 
etatowym pracownikiem „SolidarnoÊci” Regionu
Mazowsze. Pracowa∏em tam jako dziennikarz, 
redaktor w codziennym piÊmie „Niezale˝noÊç”. 
Po jego rozwiàzaniu pracowa∏em w agencji AS
(Agencja SolidarnoÊci). Trafi∏em tam w zwiàzku ze
swojà wczeÊniejszà dzia∏alnoÊcià, wspó∏pracà z NOWÑ.
Tak ˝e by∏em namierzony w momencie stanu wojen-
nego i spodziewa∏em si´ zatrzymania. Z 12 na 13
grudnia nocowali u mnie ludzie z Krakowa i ktoÊ
wpad∏ po pó∏nocy, ˝e sà aresztowania. MyÊmy uciekli 
z tego mieszkania do sàsiadów. Przez dwa dni 
nawiàzywa∏em kontakt z ludêmi, którzy si´ ura-
towali. By∏em jeszcze w Regionie Mazowsze przed jego
zaj´ciem przez ZOMO. Nie nocowa∏em w domu, jednak
musia∏em wróciç, bo chcia∏em wziàç ko˝uch,
poniewa˝ by∏o bardzo zimno, a wybieg∏em w kurtce.
Poprzednio by∏em dwu- lub trzykrotnie w swoim
mieszkaniu, nie by∏o obstawione.
Zachowywa∏em jakieÊ tam zasady bezpieczeƒstwa.
Kole˝anka, która by∏a nieznana ubecji i milicji 

pierwsza tam wchodzi∏a i sprawdza∏a, czy jest 
wszystko OK. Tym razem zaniecha∏em tych zasad, bo
myÊla∏em, ˝e ju˝ zrezygnowali ze mnie. Wszed∏em na
podwórko. Zobaczy∏em, ˝e samochód stojàcy naprzeci-
wko mignà∏ Êwiat∏ami i nagle rzuci∏o si´ na mnie
trzech cywilnych ubeków. Nie mia∏em ju˝ ˝adnych
szans na ucieczk´. Zacz´∏a si´ wielogodzinna rewizja.
Ja oczywiÊcie ko˝uch wzià∏em, oni te˝ wzi´li tyle
rzeczy z mojego mieszkania, ˝e musieli wzywaç
dodatkowy samochód, bo nie mogli si´ zabraç jednym.
To by∏y g∏ównie ksià˝ki wydrukowane i ksià˝ki w
trakcie sk∏adania, bo ja, jako wspó∏pracownik NOWEJ,
sk∏ada∏em je i cz´Êciowo drukowa∏em. Pami´tam, ˝e
mieli z tym k∏opot i nawet narzut´ musieli mi zabraç,
˝eby spakowaç w nià ksià˝ki. Nigdy jej nie oddali. 
Poniewa˝ by∏a ju˝ cz´Êciowo zjedzona przez mole, nie
wyst´powa∏em o jej zwrot. W tym mieszkaniu miesz-
ka∏a moja przyjació∏ka, która nie nocowa∏a tej nocy,
ale te˝ zosta∏a aresztowana, tylko w innych
okolicznoÊciach. Trafi∏a na Olszynk´ Grochowskà, 
a potem do Go∏dapi. Jak wychodzi∏em z tego mieszka-
nia, to na lustrze zostawi∏em dla niej wiadomoÊç;
„Trzymaj si´” itd. oraz dat´ i godzin´. Jak ubecy
przyszli do tego mieszkania to ich to lustro 
zafascynowa∏o: „Co tam jest k…a napisane? Co to jest,
co to za szyfr jakiÊ?”. A to by∏a data i godzina
napisana pomadkà na lustrze.

MAREK KOSSAKOWSKI
Wspó∏pracownik KSS KOR, drukarz
NOWEJ, redaktor biuletynu Regionu
Mazowsze „Niezale˝noÊç” i Agencji
Prasowej SolidarnoÊci AS
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Taka filmowa scena. To si´ odby∏o w kawiarni „Zodiak”. Ta kawiarnia ju˝ nie istnieje,
dzia∏a∏a w pasa˝u w Domach Centrum. Tam si´ spotka∏em z moim bratem, bo ja nie
mieszka∏em w domu po 13 grudnia. Jak ju˝ wychodziliÊmy z tej kawiarni, przy szatni
na dole,  kiedy odebra∏em palto, nagle zobaczy∏em dwóch facetów, którzy wyroÊli jak
spod ziemi. Ruszy∏em do toalety, a oni za mnà, a kiedy ju˝ wróci∏em i zaczà∏em
zak∏adaç palto, oni chwycili mnie pod ramiona, by∏em cz´Êciowo obezw∏adniony.
Wyprowadzili mnie na zewnàtrz. Tam czeka∏ szeÊcioosobowy oddzia∏ pod bronià.

JÓZEF TARAN
Za∏o˝yciel NZS 
na Politechnice Warszawskiej

Zosta∏em internowany trzy dni 
po wprowadzeniu stanu wojennego. 
Przepraszam, ale pami´ç moja ju˝ nie jest
dok∏adna. Mam 71 lat. ByliÊmy w domu 
wieczorem, przed 22 pomaga∏em ˝onie wieszaç
firanki, przed Êwi´tami. Zapukali do drzwi,
Czterech funkcjonariuszy bojowo ubranych, 
pod bronià. Przedstawili dokument, ˝e jestem
internowany. ˚ona zacz´∏a rozpaczaç, p∏akaç.
Ja powiedzia∏em, ˝e to ludzie, którym dano
rozkaz, nie mog´ wi´c do nich mieç pretensji.
Kazano mi si´ ubraç, po˝egnaç z rodzinà. 
Nie powiedzieli, gdzie mnie zawiozà, 
gdzie b´d´ internowany, tylko zabrali. 
To nie byli ludzie z Warszawy. Bano si´ byç
mo˝e, ˝e ci z Warszawy mogà robiç dla nas
jakieÊ wyjàtki, b´dà puszczaç niektórych. 
To byli ludzie z jednostek ze S∏upska, 
z Wroc∏awia. Oni nie znali Warszawy. 
Stan´li przed moim domem, który ma w sumie
12 klatek schodowych. Stan´li na samym koƒcu.
To by∏a zima, du˝o Êniegu. Ja zosta∏em skuty 
do przodu, w kajdanki. I tak musia∏em przejÊç
przed ca∏ym blokiem, przed wszystkimi 
znajomymi. Spotka∏em sàsiadk´, która sz∏a 
z majorem WSW. Jak zobaczyli, to zacz´li 
interweniowaç, pytaç: „Co, kto?” 
Ja powiedzia∏em: „Zostawcie to, zosta∏em 
internowany i trzeba spokojnie podejÊç do tego.
Nie mog´ wszczynaç awantur ani uciekaç. 
Oni dostali rozkaz, ja jestem milicjantem 
i wiem, co to znaczy”. Zosta∏em przewieziony 
do Komendy Sto∏ecznej. Tam zamkni´to mnie 
i jeszcze 2 osoby w pokoju zatrzymaƒ. 
Mnie przes∏uchiwano, póêniej przyszed∏ ktoÊ
zamieni∏ kilka s∏ów ze mnà i z nimi 
i powiedzia∏, ˝e b´dziemy internowani. 
Nie powiedzia∏ gdzie, w jakiej miejscowoÊci.
Rano wi´êniarkà powieziono mnie do Bia∏o∏´ki.
By∏o nas szeÊciu. To byli wszystko 
funkcjonariusze milicji, z którymi przedtem
przeprowadzono rozmowy, czy jesteÊmy 
za zwiàzkami czy nie. Bo je˝eli nie, to
przenoszà nas na równorz´dne stanowisko do
którejÊ z komend, bo nasz batalion rozwiàzali.
Pytali, czy wiem, jakie konsekwencje nam
gro˝à. Nie zawieziono nas jednak do oÊrodka 
internowania, chocia˝ ju˝ by∏ taki oÊrodek,
tylko do wi´zienia w Bia∏o∏´ce, do Aresztu 
Âledczego. I wsadzili nas razem z kryminalista-
mi, a wiadomo, jak oni zachowujà si´ 
w stosunku do funkcjonariuszy milicji. 
Tam pozostaliÊmy do Wielkanocy. By∏ ze mnà
m.in. Sieraƒski, Basiewicz by∏ ze mnà w celi,
Kledzik, który ju˝ nie ˝yje. ByliÊmy bez kontaktu 
z innymi internowanymi. 

ZBIGNIEW DACIUK
Funkcjonariusz MO, pracownik 
batalionu Pogotowia MO,
wspó∏za∏o˝yciel  ZZFMO
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13 grudnia nie by∏o mnie w domu,  oko∏o 10 pobieg∏em
do Regionu na Mokotowskà. Ci, których nie inter-
nowano, krà˝yli wokó∏ z minami konspiratorów, wi´c
ja te˝ przybra∏em takà min´ – sami spiskowcy. Póêniej
nawo∏ywano, ˝e jakieÊ spotkanie b´dzie w koÊciele
Êw. Anny, ale ÊciÊle konspiracyjne. Mówiàc powa˝nie,
próbowa∏em przez ten tydzieƒ, b´dàc na wolnoÊci, zor-

ganizowaç siatk´ ∏àcznoÊci przez maszynistów 
kolejowych, z którymi mia∏em kontakty. Nawet coÊ  si´
zacz´∏o udawaç, dosta∏em jakieÊ fragmentaryczne
informacje od dwóch  kolejarzy. Ale 20 grudnia
wróci∏em do domu i zgarni´to mnie, po nieca∏ej
godzinie. W porzàdku si´ zachowywali, nie by∏o agresji,
ani wyzwisk itd. Ale trzeba pami´taç, ˝e to by∏ ju˝ 20.
Wiedzia∏em, ˝e nie stosuje si´ masowego terroru, 
˝e ludzie sà wsadzani do wi´zieƒ, ale nie rozstrzeli-
wani, wiedzia∏em o kopalni „Wujek” i o tym, ˝e to raczej
pojedyncze zdarzenie. Moi koledzy, internowani 
13 grudnia, tego wszystkiego nie wiedzieli. 
Moja sytuacja psychiczna by∏a wi´c znacznie lepsza. 

JACEK SZYMANDERSKI
Cz∏onek Zarzàdu Regionu Mazowsze
„S”, delegat na I Zjazd NSZZ
„SolidarnoÊç”, publicysta
„Niezale˝noÊci”  i „WiadomoÊci Dnia” 

Kazano mi si´ ubraç, po˝egnaç z rodzinà. Nie powiedzieli gdzie 
mnie zawiozà, gdzie b´d´ internowany, tylko zabrali. To nie byli
ludzie z Warszawy. Bano si´ byç mo˝e, ˝e ci z Warszawy mogà robiç
dla nas jakieÊ wyjàtki, b´dà puszczaç niektórych. ZBIGNIEW DACIUK
”

◗ Warszawa, 17 grudnia
1981 roku. Pluton ZOMO
przygotowuje si´ do
blokady Krakowskiego
PrzedmieÊcia
(fot. Mark Carrot)
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My ju˝ 13 grudnia odpaliliÊmy pierwsze ulotki 
w mieszkaniu przy Sto∏ecznej, z którego zosta∏ zabrany
mój brat Bogdan – poligraf,  w którym i ja mieszka∏em.
Ja sobie tak funkcjonowa∏em w stanie wojennym, 
organizujàc prac´ drukarni, wspó∏pracowa∏em wtedy 
z Andrzejem Górskim, ju˝ legendà na poczàtku stanu
wojennego. Poniewa˝ nie by∏o za bardzo, co robiç, 
nie by∏o komu zadecydowaç, ja by∏em z najd∏u˝szà 
praktykà i by∏em na wolnoÊci, to podjà∏em takà decyzj´,
˝e NOWA podporzàdkuje si´ Regionowi Mazowsze.
Bardzo d∏ugo czekaliÊmy, a˝ si´ zawià˝e redakcja
„Tygodnika Mazowsze”, przygotujà pierwszy numer. 
To trwa∏o ze 2 miesiàce, a my w tym czasie, bo nas ∏apki
sw´dzia∏y, zacz´liÊmy drukowaç, i zosta∏a
wydrukowana pierwsza ksià˝ka w stanie wojennym,
poza cenzurà –  „Problem winy” Jaspersa, w s∏ynnej
drukarni w Falenicy. Wpad∏em, gdy na proÊb´ kolegów 
z Wydawnictwa G∏os, którzy potrzebowali papieru,
pojecha∏em do mieszkania przy Sto∏ecznej, gdzie
mia∏em pod ∏ó˝kiem schowanych kilka ryz. Nie by∏em
tam od grudnia. Wszed∏em do mieszkania, a tam
siedzia∏o paru sm´tnych panów. Spyta∏em bratowà: 
„Co za kutafony tutaj siedzà?”. Us∏ysza∏em: „Jakie kuta-
fony? S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa”.

ADAM GRZESIAK
Drukarz, uruchamia∏ profesjonalnà
poligrafi´ w Regionie Mazowsze „S”, 
w stanie wojennym wydawa∏ ksià˝ki 
i „Tygodnik Mazowsze” 

Przymierzano si´ u mnie do rewizji, ale jej nie zrobiono. Dzi´ki mojej ˝onie, 
która powiedzia∏a, ˝e problem g∏ówny, jaki mamy, to nienaprawione Êwiat∏o
w kuchni. Ja go nie zdà˝y∏em zreperowaç. ˚ona zapyta∏a, czy oni wolà na ostro
internowanie przeprowadziç czy na ∏agodnie. Odpowiedzieli, ˝e majà doÊç, po tych
dwóch czy trzech dniach i wolà na ∏agodnie. „To prosz´ naprawiç Êwiat∏o”
powiedzia∏a. Wspólnie z ubekami naprawiliÊmy Êwiat∏o i oni odpuÊcili rewizj´. 
A by∏o to doÊç istotne, bo w moim mieszkaniu by∏o oko∏o oÊmiuset godzin nagraƒ
Radia „SolidarnoÊç” Regionu Mazowsze, czyli nagrania wszystkich powa˝niejszych
gremiów Zwiàzku, ∏àcznie z I Krajowym Zjazdem Delegatów. I te nagrania sta∏y si´
podstawà prac, które trwajà po dzieƒ dzisiejszy.

MAREK OWSI¡SKI
Pracownik Komitetu ds. Radia
i Telewizji, redaktor programów Radia
„SolidarnoÊç” Regionu Mazowsze

◗ Warszawa, 17 grudnia
1981 roku. Krakowskie
PrzedmieÊcie
(fot. Mark Carrot)

02 OK  24/3/05  6:36  Page 6



BIA¸O¸¢KA 1981–1982 123

23 GRUDNIA 1981 r. 
40 internowanych od-
mawia przyj´cia posi∏ku
w proteÊcie przeciwko
internowaniu.

24 GRUDNIA 1981 r.
Wigilia internowanych.
Po raz pierwszy interno-
wani z ró˝nych cel spo-
tykajà si´ razem, nabo-
˝eƒstwo, ˝yczenia. Z ust
internowanych wyrywa-
jà si´ zmienione s∏owa
znanej kol´dy: 
„By si´ zdrajcom nie
zdawa∏o, ˝e zaw∏adnà
Polskà ca∏à, a s∏owo
cia∏em si´ sta∏o i miesz-
ka∏o mi´dzy nami”. 

Podczas odÊpiewy-
wania przez internowa-
nych bia∏o∏´ckiej kol´dy
stra˝nicy majà spusz-
czone g∏owy.

29 GRUDNIA 1981 r. 
przewiezienie 14 inter-
nowanych ze Strzebie-
linka do Bia∏o∏´ki (m.in.
Jana Rulewskiego i An-
toniego Tokarczuka)
oraz odczytanie przez
g∏oÊniki regulaminu in-
ternowania przez inter-
nowanego Andrzeja Je-
leƒskiego.

31 GRUDNIA 1981 r.
– 1 STYCZNIA 1982 r.
o pó∏nocy internowani
witajà Nowy Rok, Êpie-
wajàc „Bo˝e coÊ Polsk´”
i wznoszàc okrzyki
„Precz z komunà!”.

1 STYCZNIA 1982 r.
„zbiorowe zak∏ócenie
porzàdku” polegajàce na
„wznoszeniu” przez in-
ternowanych i przyby-
∏ych w odwiedziny
cz∏onków ich rodzin
„wrogich okrzyków”,
czyli odÊpiewaniu kol´dy
bia∏o∏´ckiej
„Bóg si´ rodzi, a rodacy 
po wi´zieniach 
rozrzuceni
Bo marzy∏a im si´ 
wolna Polska, 
niepodleg∏a na tej ziemi
Solidarni i odwa˝ni, 
górnik, rolnik 
i stoczniowiec
DziÊ sk∏adajà 
do Ci´ mod∏y, 
daj nam wolnoÊç 
Panie Bo˝e”

BIA¸O¸¢KA
DZIE¡ PO DNIU

◗ Warszawa, 17 grudnia
1981 roku. Milicyjne

„polewaczki” 
na Krakowskim

PrzedmieÊciu
(fot. Mark Carrot)

◗ Internowani 
w bia∏o∏´ckiej Êwietlicy
(zdj´cie ze zbiorów 
Marka Borowika)
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1 STYCZNIA 1982 r.
oÊwiadczenie osób bez-
podstawnie pozbawionych
wolnoÊci, przetrzymywa-
nych w tzw. oÊrodku inter-
nowanych w Warszawie
Bia∏o∏´ce.

3 STYCZNIA 1982 r.
g∏odówka protestacyjna
Andrzeja Ciechomskiego,
Adama Romaniuka (od 2
stycznia), Macieja Zemba-
tego, Tadeusza Bartczaka,
Miros∏awa Basiewicza i Ire-
neusza Sieraƒskiego. 

„˚àdam: prawnego
umotywowania w Êwietle
mi´dzynarodowych kon-
wencji ratyfikowanych
przez PRL statusu interno-
wania, bezwarunkowego
przestrzegania tych kon-
wencji […] swobody poru-
szania si´ internowanych
w miejscach ich interno-
wania, umo˝liwienia
i stworzenia warunków do
widzenia si´ z rodzinami
i najbli˝szymi co najmniej
dwa razy w tygodniu,
umo˝liwienia prowadzenia
zbiorowych praktyk religij-
nych […] OÊwiadczam, ˝e
z dniem 3.01.1982 rozpo-
czynam protest g∏odowy,
który prowadziç b´d´ do
chwili, gdy w∏adze PRL po-
czynià radykalne kroki
w kierunku uzdrowienia sy-
tuacji, jaka zaistnia∏a po
wprowadzeniu stanu wo-
jennego, i do chwili zreali-
zowania wysuni´tych ˝à-
daƒ.” (OÊwiadczenia An-
drzeja Ciechomskiego z 2
stycznia 1982 r.)

5 STYCZNIA 1982 r.
rano 38 internowanych od-
mówi∏o przyj´cia posi∏ku
w proteÊcie przeciwko bez-
prawnemu osadzeniu
w oÊrodku odosobnienia
oraz u˝yciu przemocy
przez w∏adze przeciwko
narodowi. Wieczorem
w proteÊcie bra∏o udzia∏ ju˝
51 osób, a nast´pnego
dnia 55.

„Informacja dla spo∏e-
czeƒstwa. W oÊrodku inter-
nowanych w Bia∏o∏´ce
trwa g∏odówka internowa-
nych. Jest ona protestem
przeciwko: wprowadzeniu
stanu wojennego, polega-
jàcym na fizycznym
i prawnym terrorze spo∏e-
czeƒstwa, zniesieniu swo-

bód obywatelskich i zawie-
szeniu dzia∏alnoÊci zwiàz-
kowej, s∏u˝àcej obronie lu-
dzi pracy, szkalowaniu
w Êrodkach masowego
przekazu demokratycznie
wybranych zwiàzkowych
przedstawicieli za∏óg pra-
cowniczych bez mo˝liwo-
Êci jakiejkolwiek obrony
z ich strony, jàtrzàcej pro-
pagandzie majàcej na celu
wy∏àcznie usprawiedliwie-
nie WRON, a skierowanych
[sic!] przeciwko spo∏eczeƒ-
stwu, aresztowaniu lub in-
ternowaniu cz∏onków „Soli-
darnoÊci” i innych ugrupo-
waƒ niezale˝nych oraz
traktowaniu ich jako osób
skazanych za przest´p-
stwa […] Internowani
w Bia∏o∏´ce” (Informacja
dla spo∏eczeƒstwa)

8 STYCZNIA 1982 r.
ujawnienie przez S∏u˝b´
Wi´ziennà przygotowaƒ do
ucieczki zbiorowej, w trak-
cie przeszukania interno-
wanym odebrano 5 pi∏ek
do metalu, plany systemu
ochrony oÊrodka i rysunki
przyrzàdów s∏u˝àcych do
wy∏amywania krat.

8, 9, 11 STYCZNIA
1982 r.
inspekcja oÊrodka przez
pp∏k. B. Ro˝nowskiego
i mjr. R. Charczuka.

„W wyniku kontroli
w funkcjonowaniu jednost-
ki ujawniono powa˝ne nie-
prawid∏owoÊci. Na skutek
w∏aÊciwej postawy Naczel-
nika zdecydowana wi´k-
szoÊç z nich zosta∏a usu-
ni´ta bàdê znajduje si´
w koƒcowym etapie likwi-
dacji […] Do nieprawid∏o-
woÊci, które zosta∏y usu-
ni´te, bàdê znajdujà si´
w trakcie likwidacji, zali-
czyç nale˝y: […] pozosta-
wienie osobom internowa-
nym niektórych dokumen-
tów osobistych oraz rzeczy
w∏asnych, które nie powin-
ny byç w ich posiadaniu
[…] dopuszczenie do nie-
kontrolowanych kontaktów
skazanych z internowany-
mi oraz zezwolenie na wi-
zytowanie pomieszczeƒ in-
ternowanych przez osoby
duchowne.” (Wyciàg z no-
tatki s∏u˝bowej dot. inspek-
cji OÊrodka Odosobnienia
Warszawa Bia∏o∏´ka w dni-
ach 8–9 i 11 stycznia 1982
r. przez pp∏k. B. Ro˝now-
skiego i mjr. R. Charczuka)

BIA¸O¸¢KA
DZIE¡ PO DNIU

◗ Bia∏o∏´ka. 
Internowani 
na spacerniaku
(zdj´cie ze zbiorów 
Marka Borowika)
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9 STYCZNIA 1982 r.
nieudana próba ucieczki
W∏odzimierza ˚arneckiego.

9–19 STYCZNIA 1982 r.
g∏odówka protestacyjna
100 internowanych.

12 STYCZNIA 1982 r.
lustracja OÊrodka Odosob-
nienia w Bia∏o∏´ce przez
s´dziów Sàdu Wojewódz-
kiego w Warszawie.

12, 13 STYCZNIA 1982 r.
O 24.00 protest w mie-
si´cznic´ wprowadzenia
stanu wojennego. Interno-
wani uderzajà „platerami”
o okienne kraty, przy otwar-
tych oknach krzyczà „or∏a
wrona nie pokona”.

17 STYCZNIA 1982 r.
g∏odówka internowanych
w pawilonie IV Aresztu
Âledczego domagajàcych
si´ pos∏ugi duszpasterskiej

24 STYCZNIA 1982 r.
Prymas Józef Glemp od-
wiedza internowanych.

„O 14.00 wizyta Pryma-
sa Polski Kard. Józefa
Glempa. Obchodzi∏ wszyst-
kie cele, zasiad∏ z nami
w celi i oko∏o pi´ciu minut
z nami rozmawia∏. W su-
mie moc wra˝eƒ […] Ja-
nek ¸ojak wr´czy∏ Pryma-
sowi na pamiàtk´ znaczek
pocztowy – r´cznej roboty
– na odwrocie z nazwiska-
mi siedzàcych w naszej
celi.”
(Edward Staniewski, 
„Bia∏o∏´ka”, 
Warszawa 2006) 

27 STYCZNIA 1982 r.
wizytacja przedstawicieli
Mi´dzynarodowego Komi-
tetu Czerwonego Krzy˝a
(Frank Schmidt i Georges
Muheim), stan osadzonych
wg. MCK – 244 osoby.

27 STYCZNIA 1982 r.
jednodniowa g∏odówka
przeciwko warunkom pa-
nujàcym w pawilonie IV
Aresztu Âledczego.

„W g∏odówce uczestni-
czyli wszyscy internowa-
ni, poza kilkoma powa˝-
nie chorymi i kilkoma in-
ternowanymi z jednej celi,
do której nie dotar∏a infor-
macja o organizowaniu
g∏odówki. O podj´ciu g∏o-

dówki i jej celach interno-
wani poinformowali indy-
widualnie pisanymi lista-
mi do ministra spraw we-
wn´trznych [...].” (Infor-
macja z Bia∏o∏´ki)

30 STYCZNIA 1982 r.
dzieƒ solidarnoÊci z „Soli-
darnoÊcià”, internowani po
zgaszeniu Êwiate∏ wysta-
wili kaganki w oknach cel
i odÊpiewali pieÊni patrio-
tyczne.

30 STYCZNIA 1982 r.
oÊwiadczenie „Do na-
szych przyjació∏ na ca∏ym
Êwiecie” „W dniu mi´dzy-
narodowej SolidarnoÊci ze
spo∏eczeƒstwem naszego
kraju sk∏adamy wyrazy
wdzi´cznoÊci demokra-
tycznym si∏om ca∏ego
Êwiata, które jeszcze raz
manifestujà swe poparcie
dla naszej walki o wol-
noÊç. Powszechna Soli-
darnoÊç szczególnie cen-
na jest dla nas dziÊ, gdy
podeptano wszystkie na-
sze prawa […] Internowa-
ni, Bia∏o∏´ka.” (Odpis
grypsu)

STYCZE¡/LUTY 1982 r.
pierwszy numer „Koniem
przez Âwiat” – najd∏u˝ej
wydawanego przez inter-
nowanych w Bia∏o∏´ce pi-
sma.

3 LUTEGO 1982 r.
wizyta w oÊrodku pos∏ów
z sejmowej Komisji Spraw
Wewn´trznych i Wymiaru
SprawiedliwoÊci Marii Ci-
szewskiej, Eryka Klaska
i Felicjanny Lesiƒskiej.

„W jednej z cel Andrzej
Czuma zada∏ pos∏om py-
tanie, czy g∏osowali
w Sejmie za stanem wo-
jennym. Poczàtkowo po-
s∏owie próbowali wykr´-
caç si´ od odpowiedzi.
PrzyciÊni´ci kategorycz-
nym pytaniem przyznali,
˝e g∏osowali „za”. Wów-
czas Andrzej Czuma
oÊwiadczy∏, ˝e nie ma
o czym z nimi rozmawiaç.
Po tym incydencie pos∏o-
wie opuÊcili wi´zienie, nie
kontaktujàc si´ z innymi
celami. Internowani zdo-
∏ali jednak przekazaç im
pismo, w którym wskazu-
jà bezprawnoÊç swego
uwi´zienia oraz nacisków
w∏adz na podpisywanie
deklaracji lojalnoÊci.” (In-
formacja z Bia∏o∏´ki) 

BIA¸O¸¢KA
DZIE¡ PO DNIU
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◗ Jaros∏aw Guzy, Marek
Borowik i NN grajà w
bryd˝a w celi w Bia∏o∏´ce
(zdj´cie ze zbiorów SWS)

3 LUTEGO 1982 r.
pisma Tomasza Borkow-
skiego, Jerzego Krzysztofa
Borowickiego, Witolda
Chodakiewicza, S∏awomira
Chojeckiego i Jana Dwora-
ka, internowanych w celi

nr 21 pawilonu II, do po-
s∏ów na Sejm oraz mar-
sza∏ka Sejmu PRL w spra-
wie sytuacji osób interno-
wanych w Bia∏o∏´ce
(w szczególnoÊci osadzo-
nych w pawilonie IV Aresz-
tu Âledczego Bia∏o∏´ka).

„Panujàce tam warunki
sà znacznie gorsze od na-

szych, m.in. zablindowane
okna (pó∏mrok w celi), do-
tychczas dopuszczono
ksi´dza tylko 1 raz (jeden),
organ dysponujàcy zapo-
wiedzia∏ „norm´” mszy Êw.
– jednà na miesiàc […] Na
terenie tamtejszego obozu
dla internowanych, w tym
równie˝ w zajmowanych

przez nas barakach, dzia∏a
grupa funkcjonariuszy SB,
którzy podejmujà próby
prowadzenia nieformal-
nych przes∏uchaƒ. W trak-
cie przes∏uchaƒ cz´sto sto-
sowany jest szanta˝,
a w szczególnoÊci zapo-
wiedzi stosowania represji
w stosunku do rodzin […]

WÊród internowanych znaj-
dujà si´ ludzie starzy, np.
Antoni Heda, uczniowie
szkó∏ Êrednich, np. Tomasz
Rossa, i osoby ci´˝ko cho-
re, np. S∏awomir Kretkow-
ski […] Domagamy si´
zwolnienia osób w wieku
ponad 60 l., uczniów
i chorych.”

BIA¸O¸¢KA
DZIE¡ PO DNIU
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Internowano mnie przez pomy∏k´, bo internowano
g∏ównie dzia∏aczy zwiàzkowych, a ja by∏em
antyzwiàzkowy. Has∏o, które g∏osi∏em, to „Zwiàzki 
na Powàzki”. W styczniu 1982 r. ktoÊ z sàsiadów doniós∏,
˝e prowadz´ dzia∏alnoÊç wydawniczà, przyszli i mnie
zamkn´li. Kulturalnie, nie to co dziÊ, o 6 rano 

przychodzà.  W Bia∏o∏´ce cz∏owiek by∏ bez ruchu, bez 
kobiet. Brzuch mi urós∏ od tego straszny, Êwiƒstwo mi 
zrobili, do tej pory nie mog´ si´ go pozbyç. Samokszta∏ci-
∏em si´, to znaczy, gra∏em w szachy. Le˝a∏em sobie na
pryczy, na górze, i gra∏em dwie partie naraz z pami´ci.
Przyje˝d˝a∏ do nas MCK i PCK, koledzy prosili o aparaty
s∏uchowe i tym podobne. Ja poprosi∏em o maÊç na grzyb-
ka, który mi si´ zrobi∏ na nodze. Zapisali sobie, ale nie
za∏atwili, a aparaty s∏uchowe tamtym przywieêli. KiedyÊ
Austriacki Czerwony Krzy˝ przys∏a∏ nam wat´ i podpaski,
a w Bia∏o∏´ce sami m´˝czyêni siedzieli, wi´c ca∏e wi´zie-
nie podczas widzeƒ  wr´cza∏o rodzinom te podpaski. 

JANUSZ KORWIN-MIKKE
Uczestnik strajków studenckich w 1968
roku, redaktor naczelny niezale˝nej
„Officyny Libera∏ów”, doradca NSZZ „S”
Rzemios∏a Indywidualnego

Wylàdowa∏em w suce, w której wszyscy zacz´li si´
przedstawiaç, us∏ysza∏em nazwisko Kuroƒ. Siedzia∏
ko∏o mnie, okaza∏ si´ wielkim, zwalistym ch∏opem.

Jeszcze takie nazwisko zapami´ta∏em – Strachalski
Krzysztof – pracownik naukowy z Politechniki
Warszawskiej. By∏ prawie na golasa, w szlafroku 
i kàpielówkach, m∏ody cz∏owiek, podobno jak po niego
przyszli, to ˝ona by∏a tu˝ przed rozwiàzaniem i walk´
tam stoczy∏, szafà zastawi∏ drzwi, ale si´ w∏amali,
u˝ywajàc ∏omu i w zemÊcie zabrali go w szlafroku.
I w takim towarzystwie dojechaliÊmy z komendy 
na Bielanach do Bia∏o∏´ki.

WITOLD CHODAKIEWICZ
Wspó∏za∏o˝yciel „ SolidarnoÊci” 
w Przedsi´biorstwie Robót Kolejowych 
i Przedsi´biorstwie Budownictwa
Kolejowego nr 7

Wsadzili nas  do kibitki,  samochód by∏ okratowany, bez
okien i tak spekulowa∏em, w którà stron´ jedziemy, czy
na wschód czy na zachód, i po s∏oƒcu mówi∏em kolegom,
˝e raczej jedziemy na pó∏nocny zachód. Odetchnà∏em 
z ulgà, ˝e nie na Syberi´, a mieliÊmy takie doÊwiadczenia
rodzinne, cz∏owiek by∏ troch´ uczulony. Pami´tam, 
˝e kolega mia∏ z∏amanà nog´, wi´c wzià∏em jego kul´ 
i  przywiàza∏em do niej polskà flag´. Wystawi∏em jà przez
okno,  przez szyberdach, i tak jechaliÊmy.

GABRIEL JANOWSKI 
Wiceprzewodniczàcy NSZZ Rolników
Indywidualnych „S”, przewodniczàcy
Zarzàdu wojewódzkiego NSZZ RI „S” 
w Warszawie

◗ Ulotka z wronà, symbolem w∏adzy komunistycznej
wykonana w Bia∏o∏´ce (ze zbiorów SWS)

BIA¸O¸¢KA
DZIE¡ PO DNIU
4 LUTEGO 1982 r.
spotkanie z internowany-
mi (oko∏o 25 osób) lek-
tora Mariusza Idzikow-
skiego, pracownika Mini-
sterstwa Spraw Zagra-
nicznych.

„W pierwszej cz´Êci
przebiega∏o ono burzli-
wie. W wypowiedziach
i pytaniach (b. licznych)
prezentowano zdetermi-
nowane poglàdy poli-
tyczne, ostrà krytyk´
ustroju, a zw∏aszcza je-
go wypaczeƒ, platform´
politycznà „SolidarnoÊci”
[…] Charakterystyczne
by∏o przejÊcie w drugiej
fazie spotkania (trwa∏o
ono oko∏o 4 godzin) od
ataków i niekiedy inwek-
tyw do wzgl´dnie po-
prawnej wymiany po-
glàdów.” 
(Ofcjalna notatka 
informacyjna ze spotka-
nia lektora Mariusza
Idzikowskiego z inter-
nowanymi w dniu 
4 lutego 1982)

11–12 LUTEGO 1982 r.
lustracja oÊrodka przez
s´dziów Sàdu Woje-
wódzkiego w Warsza-
wie.

11–12 LUTEGO 1982 r.
lustracja oÊrodka prze-
prowadzona przez funk-
cjonariuszy Komendy
Sto∏ecznej Milicji Obywa-
telskiej.

17–24 LUTEGO 1982 r.
protest g∏odowy W∏odzi-
mierza ˚arneckiego
przeciwko bezprawnemu
internowaniu.

24–25 LUTEGO 1982 r.
protest g∏odowy Przemy-
s∏awa CieÊlaka z powo-
du nieotrzymania dodat-
kowego widzenia.

28 LUTEGO 1982 r.
msza Êw. dla internowa-
nych odprawiona przez
sekretarza Konferencji
Episkopatu Polski bisku-
pa Bronis∏awa Dàbrow-
skiego.

1–10 MARCA 1982 r.
protestacyjny strajk g∏o-
dowy internowanych.
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Zawieêli mnie do Pa∏acu Mostowskich do Komendy
Sto∏ecznej MO, tam próbowali mi jakiÊ papier daç 
do podpisania, ˝e przyjmuj´ do wiadomoÊci, ˝e jest
wojna. A ja odpowiedzia∏em, ˝e nic nie przyjmuj´ i
niczego nie podpisz´. Wsadzili mnie do celi z bandyta-
mi, zabójcami i oni mnie namawiali: „Daj spokój, weê
to podpisz, zawiozà ci´ do swoich, b´dziesz mia∏ jedze-
nie, papierosy”. I to jest jeden jedyny dokument, który ja
podpisa∏am, ˝e przyjmuj´ do wiadomoÊci, ˝e jest stan
wojenny. Piàtego dnia o trzeciej nad ranem wsadzili
mnie do suki, zatrzymali si´ ko∏o parku przy Cytadeli 
i rozku∏ mnie jeden, a pijani byli wszyscy, butelki si´
wala∏y po pod∏odze, rozpià∏ mi kajdanki i mówi:
„Wyp…aj”. A ja na to, ˝e jakbym chcia∏ wyp…aç to bym
si´ nie da∏ z∏apaç. A dlaczego ty mi ka˝esz uciekaç? 
„Bo jak ci´ postrzelimy to dostaniem po 7 dni urlopu”.
Tak trafi∏em do Bia∏o∏´ki. 

ADAM GRZESIAK
Drukarz, uruchamia∏ profesjonalnà
poligrafi´ w Regionie Mazowsze NSZZ
„S”, w stanie wojennym wydawa∏
ksià˝ki i „Tygodnik Mazowsze”

◗ Jan Lityƒski i Adam
Michnik w celi 
w Bia∏o∏´ce, w g∏´bi
Wiktor Nagórski 
(zdj´cie ze zbiorów 
Marka Borowika)

Ja wyst´puj´ w aktach SB,  co nie jest przyjemne. 
21 grudnia ktoÊ, kto nie zosta∏ internowany, a by∏
przes∏uchiwany, wymienia moje nazwisko, ˝e ja by∏bym
bardzo dobry do operacji „Jod∏a”.  Mo˝e wyjaÊni´, co to
by∏a operacja „Jod∏a”. SB usi∏owa∏o stworzyç nowe struk-
tury przez ludzi dzia∏aczy „SolidarnoÊci” z przewagà
agentury. MyÊleli, ˝e opór spo∏eczeƒstwa b´dzie zbyt du˝y,
˝e jakàÊ SolidarnoÊç, s∏abà i agenturalnà, trzeba b´dzie
pokazaç. Poniewa˝ opór st∏umili, to operacj´ „Jod∏a”
zakoƒczyli w lipcu 1982 r. I ja po tym dostaj´ takie pyta-
nia od ubeka: „Czy ja bym si´ zgodzi∏ wystàpiç w tele-
wizji i to nawet z pierdla?”. Macali mnie, czy ja bym si´
nada∏, jakby tu mnie podejÊç? Sprawdzali mnie 
i w koƒcu wpisali moje nazwisko. Napisali o mnie, ˝e
mam klerykalizm wyniesiony z domu i pi∏sudczykowskie
tradycje. Wszystko to by∏o nieprawdà. W koƒcu napisali,
˝e si´ nie nadaj´. W paêdzierniku 1982 r. 

ZBIGNIEW KNAP
Uczestnik wydarzeƒ marcowych ‘68,
cz∏onek Zarzàdu Regionu Mazowsze
NSZZ „S”, delegat na I Krajowy Zjazd
Delegatów NSZZ „SolidarnoÊç”

OczywiÊcie ten dojazd na miejsce nie by∏ zbyt przyjem-
ny, bo to mróz, zimno, minus dwadzieÊcia par´ stopni
by∏o, nie wiadomo, gdzie nas wiozà. WidzieliÊmy same

drzewa, wi´c myÊleliÊmy, ˝e ró˝nie to mo˝e byç. 
Ze mnà jecha∏a Romaszewska i jej póêniejszy ma∏˝onek
Jarek Guzy. WylàdowaliÊmy w du˝ej sali: ró˝ne osoby 
by∏y w ró˝nym stanie. By∏ na przyk∏ad Adam Michnik
na lekkim rauszu i bardziej si´ przejmowa∏, 
˝e „nagra∏” takà pi´knà  ˝urnalistk´ z Zachodu 
i tyle tygodni za nià chodzi∏ i zabiega∏ o jej wzgl´dy 
i jak ju˝ jà prawie mia∏, to go zgarn´li. I si´ tylko tym 
przejmowa∏, co wywo∏ywa∏o wÊciek∏oÊç u innych osób.

WITOLD SIELEWICZ
Wspó∏pracownik KOR i NOWEJ,
wspó∏redaktor „Robotnika”, drukarz 
w Regionie Mazowsze „SolidarnoÊç” 
i w biurze NZS
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˚ycie
pod celà

◗ Bia∏o∏´ka 1982
internowani 
na spacerniaku 
(fot. NN, zbiory 
OÊrodka KARTA, 
zdj´cie udost´pni∏ 
Marek Miecznikowski)

Marek Baraƒski

J a sp´dzi∏em w Bia∏o∏´ce tylko dwa miesiàce, bo
póêniej mnie przewieêli helikopterem do
Jaworza, to by∏ OÊrodek Wczasów Wojskowych.

Tam trzymali poczàtkowo pracowników uczelni, pisarzy,
cz∏onków Penklubu. I tam siedzia∏em do koƒca maja
albo do poczàtku czerwca. Poniewa˝ wojsko musia∏o
mieç wczasy, nas wywieêli do innego oÊrodka, 
w Dar∏ówku, w którym pozosta∏em do lipca.

W Bia∏o∏´ce wszystko by∏o proste. Budzili nas o 6.00
rano, zapalajàc Êwiat∏a na zewnàtrz (w Êrodku nie).
Wszystko by∏o ponure, szare, nudne i brudne. Póêniej by∏
tzw. apel, czyli przechodzi∏ ktoÊ i liczy∏, czy nas jest tylu, ilu
powinno byç. Potem przynosili Êniadanie – zupa mleczna
(g∏ównie woda i kilka p∏atków owsianych si´ w niej

kàpa∏o), çwierç bochenka chleba i coÊ, co nie do koƒca
wiem czym by∏o. Mia∏a byç to w ka˝dym razie margaryna
(bardziej przypomina∏a smar do maszyn). 

Póêniej ju˝ by∏o coraz weselej, zaczynaliÊmy rozmawiaç,
niektórzy spali na sto∏kach i z czasem wywalczyli sobie
prawo do spania na ∏ó˝kach, bo nie pozwalano na
poczàtku. Potem by∏ obiad, ohydny, ale ja by∏em zado-
wolony, bo mog∏em zjeÊç za kolegów. Surówkà by∏a zawsze
kiszona kapusta, którà wszyscy wyrzucaliÊmy, bo by∏a
zgni∏a. Po obiedzie ju˝ by∏o bardzo weso∏o. Wszyscy
˝artowaliÊmy, by∏a luêna atmosfera do kolacji, po której
zaraz gaszono Êwiat∏o.

(autor jest historykiem, 
w stanie wojennym internowany dzia∏acz opozycji)
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Dopiero 
w wi´zieniu
docenia si´
ptaki, jakie
to niezwyk∏e
istoty, 
jak one sà
wolne...

”W tydzieƒ po wprowadzeniu stanu wojennego, jak
mnie przywieziono do Bia∏o∏´ki, by∏o  w celi doÊç g´sto:
by∏ tam  profesor Gugulski – znakomity  polonista, ju˝
nie˝yjàcy, i byli jego wychowankowie m.in: Marek
Karpiƒski, którego uczy∏ Gugulski w liceum Reytana,
by∏ Marcin Frybes, wówczas student matematyki,
póêniej zmieni∏ specjalizacj´ na socjologi´, syn
polonisty i wybitnej t∏umaczki pani Ol´dzkiej-
-Frybesowej, jeden z za∏o˝ycieli samorzàdu studenc-
kiego UW, Józek Taran, ch∏opak z NZS, który przyszed∏
chyba po mnie, zgarni´ty z jakiejÊ kawiarni, by∏
dzia∏acz „SolidarnoÊci” z MZK, kierowca autobusowy,
Êwietny goÊç. Mnie chcieli wyrzuciç przez okno (gdyby
nie to, ˝e by∏o okratowane) bo nie mia∏em papierosów.
A wszyscy odczuwali straszny g∏ód tytoniu. A jeszcze
wtedy paczek nie by∏o. W Bia∏o∏´ce odbywa∏y si´
wyk∏ady, mi´dzy innymi profesora Geremka o wyklu-
czonych w Êredniowiecznej Europie. Maciek Zembaty 
w ∏aêni, która s∏u˝y∏a jako Êwietlica, mia∏ gitar´, jakim
cudem uda∏o mu si´  jà zachowaç, nie wiem, Êpiewa∏
piosenki Leonarda Cohena. Ale to bezho∏owie szybko si´
skoƒczy∏o i zacz´to nas za twarz bardziej trzymaç.
Mo˝e dostali jakiÊ prikaz, mo˝e mia∏a na to wp∏yw
masakra górników w kopalni „Wujek”.

HENRYK LIPSZYC
Japonista, t∏umacz delegacji
„SolidarnoÊci” w Japonii, konsultant i
t∏umacz delegacji japoƒskich zwiàzków
zawodowych na Zjeêdzie „S”

Bia∏o∏´ka to by∏o po∏àczenie karceru z sanatorium.
Teraz dopiero to widz´, i ta Bia∏o∏´ka te˝ nie by∏a
jakimÊ strasznym okrucieƒstwem, mimo ˝e to nie by∏o
miejsce przyjemne, to w koƒcu by∏o wi´zienie.
Jak to w wi´zieniu, by∏y oczywiÊcie kraty w oknach i by∏y
ptaki za oknem. Dopiero w wi´zieniu docenia si´ ptaki,
jakie to niezwyk∏e istoty, jak one sà wolne, zazdroÊci si´
ptakom, ˝e one mogà fruwaç, obserwuje si´ ptaki, to jest
chyba typowe dla wszystkich wi´êniów. Mia∏em wi´c
takie dotkni´cie wi´zienia, uwa˝a∏em, ˝e polska  histo-
ria jest taka, ˝e ka˝dy przyzwoity cz∏owiek siedzia∏ 
w Polsce jako polityczny, wi´c zosta∏em zaliczony 
do przyzwoitych ludzi, by∏em bardzo
z siebie dumny.

TOMASZ JASTRUN
Wspó∏pracownik NOWEJ, uczestnik 
strajku w Stoczni Gdaƒskiej, redaktor
„Informatora Kulturalnego SolidarnoÊci”
(IKS) przy Regionie Mazowsze „S”
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2 MARCA 1982 r.
odmowa internowanych
z celi nr 19 pawilonu
I opuszczenia cel miesz-
kalnych (chcieli byç obec-
ni podczas przeszukania
pomieszczenia), u˝ycie
si∏y przez funkcjonariuszy
S∏u˝by Wi´ziennej.

3 MARCA 1982 r.
spotkanie z 22 interno-
wanymi lektora Mariusza
Idzikowskiego, pracowni-
ka Ministerstwa Spraw
Zagranicznych oraz Je-
rzego Ma∏kowskiego, pe∏-
nomocnika rzàdu ds. re-
formy gospodarczej.

4 MARCA 1982 r.
spotkanie z internowany-
mi lektorki Gra˝yny Ulic-
kiej, pracownicy Wy˝szej

Szko∏y Nauk Spo∏ecznych.
Pogadanka na temat
„Miejsce i rola klasy robot-
niczej w rozwoju spo∏ecz-
nym”.

„Potok s∏ów ze strony
internowanych z rzadka
pozwoli∏ dojÊç do g∏osu dr
Ulickiej […] Drugà cz´Êç
swoich zaj´ç dr Ulicka
przeprowadzi∏a w jednym
z pomieszczeƒ mieszkal-
nych […] Internowani
w dalszym ciàgu zg∏asza-
li swoje pretensje, wekslo-
wali rozmow´ na powody
internowania, z trudno-
Êcià przychodzi∏o im
przestawienie si´ na s∏u-
chanie wypowiedzi go-
Êcia.”
(Uwagi w zwiàzku 
ze spotkaniami odbytymi
przez specjalistów 
w dniu 4 marca 1982 r.
z internowanymi 
w OÊrodku Odosobnienia
w Bia∏o∏´ce)

Cela 18 m, cztery rz´dy prycz po trzy, nas jedenastu 
w celi. W kàcie kibelek i zlew z zimnà wodà. 11 ch∏opa
w takich warunkach. Dopiero po dwóch tygodniach,
przed Êwi´tami dostaliÊmy pierwszà pomoc z MCK, 
ze Szwajcarii. To by∏y takie paczki higieniczne: pasta 
do z´bów, krem do golenia, szczotka, maszynki 
jednorazowe. Nast´pnego dnia S∏u˝ba Wi´zienna 
przydzieli∏a nam po r´czniku, który bardziej firank´
przypomina∏ i po pó∏ kostki myd∏a na dwóch. Pierwszy
raz mogliÊmy pójÊç do ∏aêni po 2 tygodniach, przed
Wigilià, ˝eby dostaç kube∏ ciep∏ej wody do celi, ˝eby coÊ
upraç, to kalifaktor, wi´zieƒ, który  nas obs∏ugiwa∏,
˝àda∏ paczki papierosów albo herbaty. Tam by∏ taki
przelicznik. DostaliÊmy takie platery, tylko ∏y˝ki, 
którymi mieliÊmy sobie kroiç chleb. No˝e dopiero 
w lutym nam dano, na skutek interwencji pos∏ów, 
dano nam po widelcu i no˝u. WczeÊniej si´ 
zastrzegajàc, ˝ebyÊmy nie dokonywali samookaleczeƒ.

JACEK KNAP
Przewodniczàcy KZ „SolidarnoÊci” 
w dyrekcji MZK, przedstawiciel MZK 
w Regionie Mazowsze NSZZ „S”

◗ W zat∏oczonej celi 
trudno o intymnoÊç. 
Na zdj´ciu Jan Lityƒski 
w „toalecie” 
(zdj´cie z archiwum
Marka Borowika)

BIA¸O¸¢KA
DZIE¡ PO DNIU
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W celi siedzia∏em z Henrykiem Bàkiem znanym mi 
z ruchu ch∏opskiego. Wizytówkà celi by∏ Antoni
Zambrowski, bardzo aktywny religijnie. By∏ Garal,
przedstawiciel zak∏adów im. Nowotki, Jacek
Czaputowicz, Janusz Sokulski i Grzegorz Chrystowski. 
Mnie si´ cela absolutnie nie podoba∏a, szczególnie 
stosunki w celi. Ja mia∏em wzory z literatury, jak si´
polityczni zachowujà: dyskusje, samokszta∏cenie,
wymiana poglàdów. Tu nic takiego nie by∏o.
Próbowa∏em coÊ takiego zainicjowaç. 
By∏em stopowany. By∏y bardzo ostre konflikty na tle
politycznym, przed moim przyjÊciem. Tam by∏ Garal,
który nale˝a∏ do tzw. prawdziwków, czyli prawdziwych
Polaków. Mnie interesowa∏a praca u podstaw,
stworzenie wzoru funkcjonowania zwiàzku,

wydawanie pisma.
O „prawdziwkach” wiem, ˝e by∏a to grupa antykorows-
ka, zdecydowanie element ksenofobiczny. Jak by∏ wybór
przedstawiciela celi g∏osowa∏em na Garala, bo go
popiera∏em w nastawieniu antykorowskim, ale nie
wiedzia∏em wtedy, ˝e on jest „prawdziwkiem”.
Przenios∏em si´ do celi, gdzie 
barwnà postacià by∏ Janusz Korwin-Mikke.
Procesowa∏em si´ o odszkodowanie w zwiàzku 
z ponad 15 proc. utratà s∏uchu w Bia∏o∏´ce, 
na mocy ustawy o zadoÊçuczynieniu. Mia∏em stan
zapalny ucha Êrodkowego, z którym Bia∏o∏´ka nie by∏a
w stanie sobie poradziç. Ja, dziecko ∏agrów, by∏em
znowu w wi´zieniu, nara˝ony na utrat´ zdrowia. Moja
sprawa sta∏a si´ g∏oÊna, w mojej sprawie interweniowa∏
MCK i Komitet Prymasowski.

EUGENIUSZ TEMKIN
Wspó∏praconik  NOWEJ, prowadzi∏
biuro Zarzàdu Wojewódzkiego NSZZ
Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç”
w Skierniewicach

MyÊmy byli trzymani w pe∏nej izolacji, mogliÊmy si´
porozumiewaç tylko przy okazji niedzielnych mszy.
KontaktowaliÊmy si´ tylko sposobami wi´ziennymi,
jeÊli chodzi o kontakty oficjalne, pojawi∏y si´ dopiero
po wizycie delegacji MCK, dzi´ki której uzyskaliÊmy
d∏u˝sze spacery, na które mogli wychodziç
wi´êniowie z dwóch cel razem i wtedy mo˝na by∏o
porozmawiaç.
Nastrój by∏ bojowy, kiedyÊ
w Bia∏o∏´ce zgas∏o
Êwiat∏o, wtedy
rozp´ta∏o si´ pan-
demonium, zacz´li
puszczaç petardy,
˝eby teren
rozÊwietliç. Us∏ysza∏em
g∏os Andrzeja Gwiazdy:
„Czerwoni, poddajcie si´”.

JANUSZ ONYSZKIEWICZ
Cz∏onek Prezydium Komisji Krajowej 
i rzecznik prasowy „SolidarnoÊci”

Ja przyjecha∏em ju˝ w lipcu, warunki wtedy w celach 
w Bia∏o∏´ce by∏y lepsze od tych, które jak podejrzewam
by∏y  w grudniu. Przyje˝d˝a∏y do nas organizacje
mi´dzynarodowe na wizytacje, dostarcza∏y paczki
˝ywnoÊciowe. Ja w ka˝dym razie szczurów w celach
nie widzia∏em, byç mo˝e przez te pó∏ roku koledzy je
wszystkie wybili. Nie mia∏em jakiegoÊ dyskomfortu,
uwa˝a∏em, ˝e to by∏y znoÊne warunki. Ta atmosferka
by∏a taka troch´ wyluzowana. Ja przyjecha∏em 
do Bia∏o∏´ki nabuzowany, ˝e trzeba jakieÊ oÊwiadczenie
na szybko wydaç, ludzi mobilizowaç, walczyç 
z komunà, a tutaj si´ spotka∏em z takà troch´ 
mi´kkà atmosferà. 
Zwykle w wi´zieniu jest tak, ˝e cele si´ ze sobà nie 
kontaktujà. Na spacer wychodzi ka˝da cela osobno. 
W Bia∏o∏´ce w po∏owie lipca  cele by∏y otwierane 
na kilka godzin, wi´c to by∏ raczej oÊrodek internowania
ni˝ prawdziwe wi´zienie. A mówi´ to z doÊwiadczenia,
bo póêniej sporo przesiedzia∏em w ró˝nych wi´zieniach,
gdzie rygor jest zupe∏nie inny

WOJCIECH DOBRZY¡SKI
Wspó∏pracownik Zarzàdu Regionu
Mazowsze „S”, redaktor w  piÊmie
„Afisz”, wydawca pisma „Przetrwanie”

Wylàdowa∏em w celi 10, mocno zag´szczonej. By∏o nas
12 ch∏opa na niewielkiej przestrzeni. To trzeba sobie
wyobraziç: trzypi´trowe prycze, 4 zestawy pryczy, 
na Êrodku stó∏, taborety, jakaÊ szafka i za zde-
wastowanym przepierzeniem zimna woda i sedes.
Tak, ˝e czynnoÊci intymne by∏y bardzo ucià˝liwe.
Warunki, tak jak by∏o w tamtym czasie w wi´zieniach:
uràgajàce wszelkim zasadom. Tak w∏aÊnie by∏o. 
W oknach kraty, okna otwierane szcz´Êliwie, wi´c
mieliÊmy mo˝liwoÊç komunikacji z kolegami, którzy
wychodzili  na spacerniak pod naszymi oknami.

JAROS¸AW GOLISZEWSKI
Wspó∏twórca struktur zwiàzkowych 
w Centrali NBP, szef Zespo∏u do spraw
Informacji i Propagandy KZ „S”

◗ Tzw. platery – miska 
i kubek z Bia∏o∏´ki. 
Przekaza∏ Piotr Mitzner
(fot. Jerzy Màkowski,
zbiory OÊrodka KARTA)

Nie 
korzystaliÊmy
z kubków
wi´ziennych,
bo by∏y 
aluminiowe
i ten smak
aluminium
dominowa∏,
niezale˝nie,
co by si´ 
pi∏o
WIES¸AW BIELI¡SKI

”
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4 MARCA 1982 r.
w zwiàzku z wydarzenia-
mi z dnia 2 marca
wysy∏ane sà indywidualne
listy do Sejmu PRL sygno-
wane m.in. przez Krzysz-
tofa Chrystowskiego, Mie-
czys∏awa Jankowskiego,
Janusza Gruszkiewicza,
Krzysztofa Bogusza, Miro-
s∏awa Odorowskiego
i Henryka Bàka.

„Ka˝dy obywatel ma
prawo byç obecny w cza-
sie przeszukania (rewizji).
To, ˝e bezprawnie pozba-
wiono nas wolnoÊci, nie
mo˝e stanowiç podstawy
do dalszego bezprawia
w stosunku do nas.
W zwiàzku z tym doma-
gam si´ ukarania winnych
funkcjonariuszy oraz za-
niechania przeprowadza-
nia jakichkolwiek przeszu-
kaƒ (rewizji) w celach wi´-
ziennych podczas naszej
nieobecnoÊci.”
(Fragment listu 
Henryka Bàka)

5 MARCA 1982 r.
jednodniowa g∏odówka
w zwiàzku z pobiciem in-
ternowanych z celi nr 19
pawilonu I w dniu 2 marca.

8 MARCA 1982 r.
stan osadzonych 224
osoby.

8 MARCA 1982 r.
drugie spotkanie z interno-
wanymi (8 osób) lektorki
Gra˝yny Ulickiej, pracowni-
cy Wy˝szej Szko∏y Nauk
Spo∏ecznych.

8 MARCA 1982 r.
spotkanie z internowany-
mi (oko∏o 50 osób) lekto-
ra Mariusza Idzikowskie-
go, pracownika Minister-
stwa Spraw Zagranicz-
nych oraz Jerzego Ma∏-
kowskiego, pe∏nomocnika
rzàdu ds. reformy gospo-
darczej.

„Atmosfera spotkania
znacznie lepsza, wr´cz
spokojna i normalna wy-
miana poglàdów dokony-
wa∏a si´ na zasadzie argu-
mentów, bez wi´kszych
emocji […] Z przebiegu
drugiego spotkania mo˝na
wnioskowaç, ˝e spora
grupa osób internowanych
jest zainteresowana w wy-
jeêdzie z kraju, o ile zatrzy-

majà obywatelstwo PRL,
prawo powrotu w przy-
sz∏oÊci, mo˝liwoÊç zabra-
nia najbli˝szej (a niekiedy
i dalszej) rodziny.” 
(Notatka informacyjna 
ze spotkania)

12, 13 MARCA 1982 r.
w ramach miesi´cznicy
stanu wojennego, interno-
wani na Oddziale Ze-
wn´trznym 2 skandowali:
„Or∏a wrona nie pokona”.

13 MARCA 1982 r.
manifestacja w ramach
miesi´cznicy stanu wojen-
nego, internowani zgasili
Êwiat∏a i zapalili Êwiece.

26–27 MARCA 1982 r.
kontrola Komisji Okŕ gowe-
go Zarzàdu Zak∏adów Kar-
nych w Warszawie, stan
osadzonych 212 (25 w pa-
wilonie IV).

„W trakcie kontroli stwier-
dzono, ˝e 25 internowa-
nych osadzonych zosta∏o
w celach IV pawilonu
Aresztu Âledczego. Cele nie
zosta∏y oddzielone od po-
zosta∏ych pomieszczeƒ,
w których przebywajà tym-
czasowo aresztowani, nie
zosta∏y oznakowane, nie
sà to kolejne cele w od-
dziale, lecz poprzedzielane
celami dla tymczasowo
aresztowanych. Dla inter-
nowanych nie opracowano
odr´bnego porzàdku dnia,
drzwi pomieszczeƒ sà za-
mkni´te, nie korzystajà
z dodatkowych kàpieli,
przed∏u˝onych spacerów,
zaj´ç sportowych na po-
wietrzu oraz zaj´ç Êwietli-
cowych.” 
(Protokó∏ komisyjnej kon-
troli OÊrodka Odosobnienia
w Warszawie Bia∏o∏´ce
przeprowadzonej w dniach
26–27 marca 1982 r.
przez Komisj´ Okr´gowego
Zarzàdu Zak∏adów Karnych
w Warszawie)

31 MARCA 1982 r.
pobicie Grzegorza Palki
przez funkcjonariusza Mili-
cji Obywatelskiej w czasie
przewo˝enia do polikliniki
Ministerstwa Spraw We-
wn´trznych w Warszawie.

7 KWIETNIA 1982 r.
podj´cie g∏odówki przez
138 internowanych w pro-
teÊcie przeciwko pobiciu
Grzegorza Palki przez
funkcjonariusza MO

BIA¸O¸¢KA
DZIE¡ PO DNIU

◗ Od lewej: 
Karol Modzelewski,
Henryk Wujec, 
Andrzej Gwiazda 
i Adam Michnik
(zdj´cie z zestawu
„Internowani ‘82”
wydanego przez CDN,
zbiory Archiwum 
Akt Nowych)
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BIA¸O¸¢KA
DZIE¡ PO DNIU
14–16 KWIETNIA 
1982 r.
druga wizytacja przed-
stawicieli Mi´dzynarodo-
wego Komitetu Czerwo-
nego Krzy˝a (Peter Küng,
Peter Lütolf, Bernard
Grünefelder i Marco
Brander), stan osadzo-
nych wg MKCK 221
osób (w tym 7 w szpita-
lu i 10 na przepustce) 

19 KWIETNIA 1982 r.
stan osadzonych 218
osób.

5 MAJA 1982 r.
pobicie W∏odzimierza
Jaworskiego przez funk-
cjonariuszy MO.

„Zosta∏em zaatakowany
przez 2 m´˝czyzn ubra-
nych w mundury milicyj-
ne. Z∏apali mnie oni pod
r´ce. Gdy zorientowa∏em
si´, ˝e powodem ataku
na mnie by∏a przypi´ta
na swetrze plakietka
z wizerunkiem Madonny
Cz´stochowskiej, zas∏o-
ni∏em jà r´kà […] W tym
czasie dobieg∏o jeszcze
kilku umundurowanych
m´˝czyzn. KtoÊ chwyci∏
mnie z ty∏u za w∏osy,
chocia˝ w dalszym ciàgu
trzymano mnie za r´ce.
W tym czasie osoba trzy-
majàca mnie za w∏osy
kilkakrotnie uderzy∏a mo-
jà g∏owà o Êcian´. Pla-
kietk´ mi odebrano. […]”
(Pismo W∏odzimierza Ja-
worskiego do Prokuratury
Wojewódzkiej w Warsza-
wie z 5 maja 1982 r.)

11, 17, 19 MAJA
1982 r.
lustracja oÊrodka przez
s´dziów Sàdu Woje-
wódzkiego w Warszawie.

„W zasadzie zachowa-
nie si´ internowanych nie
nasuwa zastrze˝eƒ. Jed-
nak przy ka˝dej nadarza-
jàcej si´ okazji usi∏ujà na-
wiàzaç kontakty. Przeka-
zujà sobie grypsy, ulotki,
wiadomoÊci dotyczàce
oÊrodka. Przesy∏ajà dro-
gà nielegalnà listy, infor-
macje, ma∏e aparaty foto-
graficzne i radiowe, a na-
wet alkohol.”
(Notatka z inspekcji
OÊrodka Odosobnienia
Warszawa Bia∏o∏´ka)

By∏em w celi z Jankiem Dworakiem i Witkiem
Chodakiewiczem. Janek Dworak by∏ sekretarzem
redakcji „Tygodnika SolidarnoÊç” u Tadeusza
Mazowieckiego. I to jest wielkoÊç Tadeusza. Ja jego
decyzji nie rozumia∏em, a po latach okazywa∏o si´, 
˝e by∏y strza∏em w dziesiàtk´. WÊród tych decyzji,
których nie rozumia∏em, by∏a decyzja obsady Janka
Dworaka, jako sekretarza redakcji. Ja nie
rozumia∏em, jak redaktor miesi´cznika „Lekkoatletyka”
mo˝e zostaç sekretarzem w „Tygodniku SolidarnoÊç”.
Nie rozumia∏em tego a˝ do Bia∏o∏´ki. W Bia∏o∏´ce Pan
Bóg nas posadzi∏ w jednej celi i on le˝a∏ nade mnà.
Janek Dworak wa˝y∏ wtedy ze sto dziesi´ç kilo. By∏
takà galaretà. To by∏ taki nieustrukturyzowany
t∏uÊcioch. Dzisiaj jest przystojny, ale wtedy by∏
wielkim, ci´˝kim klocem. Witek Chodakiewicz by∏
szczup∏y, nieprawdopodobnie przystojny. Gdybym by∏
kobietà, to bym si´ w nim zakocha∏. On ca∏y czas coÊ
sobie pisa∏.
W pewnym momencie zorientowa∏em si´, ˝e Witek
spisuje to, o czym my z Jankiem  mówimy w celi. Ja
dwa, trzy razy zwróci∏em mu uwag´, ˝eby tego nie
robi∏. Nie chcia∏ zrozumieç, udawa∏, ˝e nie pisze, ale
pisa∏. GraliÊmy w szachy, nagle s∏yszymy jak Witek
zwraca si´ do Janka Dworaka: „S∏uchaj ja takie zapis-
ki robi´, to sà takie listy do ˝ony, potem b´dziemy
wspominaç. Ja nie mam ambicji  literackich, ale czy
móg∏byÊ zerknàç, jesteÊ redaktorem”. Mija dzieƒ, dwa,
le˝ymy, ∏ó˝ko zaczyna lekko chodziç i wali w Êcian´.
Coraz bardziej i bardziej, ule˝eç si´ nie da∏o. Ja
myÊla∏em: biedny Janek, nie mo˝e si´ pohamowaç. 
Ja myÊla∏em, ˝e on uprawia ze sobà mi∏oÊç. Przerwaç
to, myÊl´? Wsta∏em: patrz´, Janek le˝y na pryczy,
przed sobà ma ten tekst Witka roz∏o˝ony i po prostu si´
Êmieje.

ANDRZEJ CELI¡SKI
Cz∏onek KSS KOR, wspó∏za∏o˝yciel TKN
i Uniwersytetu Latajàcego, 
wspó∏autor Listu 64 intelektualistów,
sekretarz MKZ Gdaƒsk oraz KKP „S”

Z kryminalistami spotykaliÊmy si´ raczej rzadko. 
Oni  przywozili nam jedzenie, obiad. 
Ale co dziwne, oni nie traktowali nas êle. 
W Wigili´, kiedy do jedzenia by∏ tylko kawa∏ek 
marmolady, margaryny i chleb czerstwy ktoÊ zapuka∏
do drzwi i na talerzu poda∏ nam kawa∏eczek kie∏basy
i mas∏a. Powiedzia∏: „Z Bogiem i ˝eby wam si´ dobrze
Êwi´towa∏o”. 
Moja ˝ona by∏a nauczycielkà i mia∏a kole˝ank´,
której mà˝ by∏ oficerem S∏u˝by Wi´ziennej. On
odwiedzi∏ mnie dwa razy, mimo zakazu przyszed∏.
Bo ja bardzo prze˝ywa∏em roz∏àk´ z domem.
Zostawi∏em dziecko, które by∏o po trepanacji czaszki.
Od nowa uczyliÊmy go chodziç, jeêdzi∏ na wózku.
˚ona wróci∏a ze szpitala, gdzie usuni´to jej nowotwór
– myÊleliÊmy, ˝e z∏oÊliwy, okaza∏o si´ na szcz´Êcie, 
˝e nie. Ale sytuacj´ mieliÊmy napi´tà w domu. 
Wtedy podczas odwiedzin poprosi∏em o proszki 
od bólu g∏owy i coÊ na uspokojenie, bo powiedzia∏em,
˝e jestem bardzo podenerwowany. 
Wtedy, powiem uczciwie, liczy∏ si´ dla mnie dom, 
a nie zwiàzek i ca∏a praca zwiàzkowa. 
Przyniós∏ mi na drugi dzieƒ konserw´ i proszki 
przeciwbólowe..

ZBIGNIEW DACIUK
Funkcjonariusz MO, pracownik 
Batalionu Pogotowia MO,
wspó∏za∏o˝yciel  ZZFMO

Zimno nie by∏o. To by∏y ˝elazne ∏ó˝ka z byle jakim
materacem, trzypi´trowe. Cele z kàcikiem sanitarnym,
gdzie mo˝na by∏o si´ zas∏oniç. To i tak by∏ luksus 
w porównaniu na przyk∏ad z Pa∏acem Mostowskich,
tam w celach by∏ kibel z boczku i wspólne legowisko. 
No i siedzieliÊmy sobie. Ró˝ni ludzie si´ ró˝nymi
sprawami zajmowali. Ja zajmowa∏em si´ spaniem,
czytaniem i bryd˝em. Pierwszy miesiàc przespa∏em
ca∏y, nie chodzi∏em nawet na spacer. Pytali si´ nawet
czy nie jestem chory. A potem po Wigilii, na widze-
niach pozamawia∏em sobie ksià˝ki i przestudiowa∏em
ca∏à histori´ filozofii. I pó∏ celi robi∏o to samo.
MieliÊmy cel´ spokojnà, dotarliÊmy si´. Cz´Êç tych
ludzi zna∏em, cz´Êç nie.

MAREK CHIMIAK
Zwiàzany z Biuletynem Informacyjnym 
KSS KOR, wspó∏pracownik NOWEJ  

Jedno ze Êmieszniejszych zdarzeƒ, które zapami´ta∏em,
to by∏o jak Krzysztof Âliwiƒski siedzàcy w mojej celi 
i Bronis∏aw Geremek siedzàcy dwie cele dalej ustalali
szczegó∏y g∏odówki, krzyczàc do siebie przez okno 
po francusku, ˝eby stra˝nicy nie rozumieli. Przybieg∏
komendant i krzycza∏: „Nie rozmawiaç po francusku,
nie rozmawiaç po francusku.”

MAREK KOSSAKOWSKI
Wspó∏pracownik KSS KOR, drukarz
NOWEJ, redaktor biuletynu Regionu
Mazowsze „Niezale˝noÊç” i Agencji
Prasowej SolidarnoÊci AS

Ja z tamtego okresu wspominam g∏ównie te humorysty-
czne momenty. W celi, w której siedzia∏ 
Szymanderski, tak si´ z∏o˝y∏o, ˝e nie wszyscy mieli 
szczoteczki do z´bów. Szymanderski zauwa˝y∏, ˝e jego
szczoteczka jest wykorzystywana przez kogoÊ innego,
jest wilgotna, mokra itd. Wzià∏ szczoteczk´, zdjà∏ majtki 
i zaczà∏ nià sobie pup´ czyÊciç. Jedna osoba zacz´∏a
krzyczeç: „Co ty robisz, co ty robisz?”. „Ja t´ szczoteczk´
u˝ywam do czyszczenia odbytu” odpowiedzia∏. 
Od tej pory skoƒczy∏o si´ podbieranie mu szczoteczki
do z´bów.

WITOLD SIELEWICZ
Wspó∏pracownik KOR i NOWEJ,
wspó∏redaktor „Robotnika”, drukarz 
w Regionie Mazowsze NSZZ „S” 
i w biurze NZS
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◗ „Âniadanie na trawie p´dzla
Kiszczaka”. Od lewej: Henryk
Wujec, Jacek Kuroƒ, Lech
Dymarski, Jan Rulewski
(zdj´cie z zestawu „Internowani ‘82
wydanego przez CDN, ze zbiorów
Archiwum Akt Nowych)
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ProdukowaliÊmy niezliczonà iloÊç solidarnoÊciowych
dewocjonaliów. By∏y stemple robione z linoleum, 
koperty ozdobne z napisem „Polska walczy” 
w  pi´çdziesi´ciu smakach. To by∏ taki rarytas, 
poszukiwany za murami. Nawet klawisze nieraz prosili,
˝eby im daç dla znajomych. W tym celowali tacy nasi
hurra-patrioci. MieliÊmy takich narodowców – braci
Melaków. Oni te Matki Boskie i or∏y w koronie pi´knie
wycinali. To by∏o jakieÊ zaj´cie: rycie w linoleum, 
potem odbijanie. Pamiàtki z tego naszego rezerwatu.

PIOTR IKONOWICZ
Redaktor w serwisie informacji Regionu
Mazowsze NSZZ „S”, kolporter wydaw-
nictw niezale˝nych, organizator nieza-
le˝nych obchodów pierwszomajowych

◗ Produkcja obozowej poczty 
– kopert i stempli, Bia∏o∏´ka, 
barak OZ-1
(fot. J. Maciej Goliszewski/EPOKA)
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Dla kogoÊ, kto nigdy wczeÊniej nie siedzia∏, 
to warunki by∏y koszmarne. Z poczàtku by∏o 
przeludnienie ewidentne. W póêniejszym okresie 
nas troch´ rozparcelowano. Najgorsze dla mnie by∏o
jedzenie, naprawd´ koszmarne, bo liczy∏y si´ tylko
kalorie. I ˝eby one si´ zgadza∏y, to na obiad by∏ na
przyk∏ad boczek niegolony z biustem, by∏ tzw. beton
czyli groch  z kapustà. By∏ zakaz wyrzucania tego do
kibla, bo jak to wystyg∏o, to robi∏o si´ jak kamieƒ.  Ja
mia∏em problemy z ˝o∏àdkiem, by∏em po trzech opera-

cjach. To by∏ koszmarny okres dla mnie pod wzgl´dem
wy˝ywienia. Troch´ si´ poprawi∏o, ale to w nast´pnym
roku, kiedy zacz´∏y docieraç do nas paczki jedzeniowe.
Mo˝na by∏o na tym wy˝yç. W celach by∏o du˝o myszy.
Mia∏em sukcesy w ich wy∏apywaniu. Opracowa∏em
metod´ ich ∏apania. Zdoby∏em torebk´ plastikowà,
przezroczystà. Myszy które ∏apa∏em wrzuca∏em do
stalowych koszy na Êmieci. Jak zebra∏o si´ oko∏o szeÊciu
sztuk, nadmucha∏em torebk´, do Êrodka w∏o˝y∏em
myszy. Zapisa∏em si´ na wizyt´ u komendanta 
i poprosi∏em o nakaz internowania dla tych myszy.
OczywiÊcie, wol´ nie mówiç, co us∏ysza∏em od niego 
w odpowiedzi.  Wi´c na spacerniaku  wypuÊci∏em
myszy. Ale okaza∏o si´, ˝e nie by∏ to najlepszy pomys∏,
bo zacz´∏y na nie polowaç wrony. Ale i tak wi´kszoÊç
chyba zdà˝y∏a uciec. 

403 BIA¸O¸¢KA 1981–1982

WIES¸AW BIELI¡SKI
Wspó∏pracownik KSS KOR, 
kolporter NOWEJ,
s∏uchacz Uniwersytetu 
Latajàcego i TKN

JERZY DYNER
Organizator strajków w FSO, za∏o˝yciel
„S” w FSO, cz∏onek prezydium ZR
Mazowsze NSZZ „S”

◗ Internowani podczas
wspólnego posi∏ku.
Bia∏o∏´ka, czerwiec 1982
(fot. Mark Carrot*)

KiedyÊ z∏apaliÊmy szczura w celi, bo by∏y szczury. 
W pu∏apk´, którà nam S∏u˝ba Wi´zienna dostarczy∏a.
Szczur zosta∏ z∏apany w nocy. Na Êrodku celi 
sta∏ w klatce. Jak rano przyszed∏ klawisz nas liczyç, 
czy  wszyscy sà, czyli „robiç celówk´”, to powiedzia∏: 
„O jest nowy, trzeba wpisaç”. Bo porzàdek dnia by∏
taki, ˝e codziennie inna osoba wstawa∏a o szóstej
godzinie, ˝eby odebraç dla nas Êniadania. 
Zaczyna∏a graç betoniara i kalifaktorzy, czyli room
service wi´zienny zaczynali roznosiç jedzenie.
BraliÊmy tylko chleb, bo kawa si´ nie nadawa∏a 
do picia. Jak wszyscy wstali, to si´ robi∏o Êniadanie 
z jakiÊ tam serków, puszek. Gotowa∏o si´ wod´ 
na herbat´. Stra˝nicy, przynajmniej jak ja trafi∏em 
do celi, nie reagowali na to, ˝e jest instalacja 
do gotowania herbaty. WczeÊniej to trzeba by∏o
instalowaç, roz∏àczaç, ˝eby tego nikt nie zobaczy∏.
Tutaj po chamsku, od ˝yrandola szed∏ drucik 
do ∏ó˝ka, a drut by∏ towarem deficytowym. 
Prycza robi∏a za przed∏u˝acz. Pod kaloryferem sta∏
s∏oik. Dwie po∏ówki ˝yletki by∏y w nim 
i dwa druciki. Jeden si´ przyk∏ada∏o do kaloryfera, 
drugi do ∏ó˝ka. 
Zaczyna∏ krà˝yç pràd i to si´ lutowa∏o momentalnie.
W minut´ s∏oik wody by∏ zagotowany. 
Wod´ rozlewa∏o si´ do ma∏ych s∏oików. ˚eby si´ nie
pomyli∏y to ka˝dy mia∏ odpowiednià iloÊç gumek
aptekarek na swoim s∏oiku. W tym si´ parzy∏o kaw´. 
Nie korzystaliÊmy z kubków wi´ziennych, bo by∏y 
aluminiowe i ten smak aluminium dominowa∏,
niezale˝nie, co by si´ pi∏o. Kawa, herbata by∏y 
z paczek, aprowizacja by∏a dobra. 
Parzenie kawy to by∏ ca∏y rytua∏. Po zalaniu kawy
zakr´ca∏o si´ s∏oik, okr´ca∏o si´ szalikiem i ona si´
parzy∏a przez jakiÊ czas, lepiej ni˝ w kubku. 
W wi´zieniu takie duperele, poniewa˝ zajmujà czas,
sà cenne. Jak ju˝ wszyscy byli po Êniadaniu, 
to ka˝dy zaczyna∏ robiç to, na co mia∏ ochot´, 
czyli czyta∏.

By∏o takie
wydarzenie,
które
przesz∏o 
do piosenki
„ulepiliÊmy
ba∏wana 
w czarnych
okularach”.
RzeczywiÊcie
tak by∏o
MAREK KOSSAKOWSKI

”
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By∏o takie wydarzenie, które „przesz∏o”  do piosenki
Kaczmarskiego, „ulepiliÊmy ba∏wana w czarnych oku-
larach”. RzeczywiÊcie tak by∏o. To zrobi∏a poprzednia
grupa, która by∏a wczeÊniej na spacerniaku. Nas wypro-
wadzono póêniej. To by∏ malutki spacerniak, pi´ç metrów
na dziewi´ç. Na Êrodku sta∏ ba∏wan i któryÊ z kolegów
podbieg∏ do niego i za∏o˝y∏ mu tekturowe okulary
zamalowane na czarno. I zacz´liÊmy chodziç krokiem
marszowym wokó∏ tego spacerniaka.  Stra˝nicy wpadli 
w pop∏och, jak zobaczyli, co si´ dzieje, i zap´dzili nas do cel.

MAREK KOSSAKOWSKI
Wspó∏pracownik KSS KOR, drukarz
NOWEJ, redaktor biuletynu Regionu
Mazowsze „Niezale˝noÊç” i Agencji
Prasowej SolidarnoÊci AS

Na oddziale IV nie by∏o mo˝na si´ z nikim spotykaç,
nawet na spacerniaku. W ogóle drzwi nie by∏y 
otwierane. Z istotnych rzeczy, które tam si´ wydarzy∏y 
to by∏o przywiezienie Krajówki. 
KtóregoÊ wieczoru walenie, szczekanie psów, 
cele sà otwierane, ludzie wywalani z cel,  my patrzymy
przez judasza, nasza cela by∏a naprzeciwko schodów,
wi´c zobaczyliÊmy, ˝e przywieêli Krajówk´…
KryminaliÊci siedzieli pi´tro ni˝ej – pó∏ korytarza 
zajmowali. 

ROBERT CZARNOTA
Za∏o˝yciel NZS na UW

BIA¸O¸¢KA
DZIE¡ PO DNIU
13 MAJA 1982 r.
17 internowanych (m.in.
Andrzej Gwiazda, Sewe-
ryn Jaworski, Jacek Ku-
roƒ, Karol Modzelewski,
Janusz Onyszkiewicz
i Jan Rulewski) podj´∏o
g∏odówk´ jako „protest
przeciwko stanowi wo-
jennemu i demonstracjà
za ugodà spo∏ecznà na
zasadach zaproponowa-
nych przez Episkopat Pol-
ski na 183. konferencji
plenarnej w dniu 27 II br.”
(apel do internowanych).
Poczàtkowo w g∏odówce
bra∏o udzia∏ oko∏o 70%
internowanych, po 24
maja by∏a kontynuowana
przez kilku. Wed∏ug da-
nych z 31 maja 1982 r.
kontynuowa∏o jà jeszcze
5 internowanych: Jan
Rulewski, Anatol Lawina,
W∏odzimierz Parzyszek
(do g∏odówki przystàpi∏
24 maja) oraz Janusz
Kawa (od 25 maja
sztucznie karmiony). Ja-
ko ostatni zakoƒczy∏ jà, 1
czerwca, kiedy to zacz´to
go dokarmiaç si∏à, Ru-
lewski. Wed∏ug danych
S∏u˝by Wi´ziennej z 31
maja 1982 r. Rulewski
schud∏ z 71,9 kg (21
maja) do 68,3 kg, Lawi-
na z 72,6 kg (7 maja) do
67,2 kg, Kawa z 82,5 kg
(12 maja) do 75,6 kg,
a Parzyszek z 63,4 kg
(24 maja) do 60,2 kg.

13 MAJA 1982 r.
list 80 internowanych do
Tymczasowej Komisji Ko-
ordynacyjnej NSZZ „Soli-
darnoÊç” z poparciem dla
podziemnej „Solidarno-
Êci”.

„My internowani
w obozie w Bia∏o∏´ce,
w pe∏ni popieramy dzia-
∏alnoÊç zepchni´tego
przez przemoc do pod-
ziemia NSZZ „Solidar-
noÊç”, który pozostaje je-
dynà si∏à zdolnà dopro-
wadziç do prawdziwej
ugody narodowej. Soli-
daryzujemy si´ z uczest-
nikami manifestacji 1 i 3
maja oraz strajku w dniu
13 maja. W miar´ na-
szych mo˝liwoÊci b´-
dziemy wspieraç dalsze
dzia∏ania ruchu spo∏ecz-
nego oporu. [...]”
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BIA¸O¸¢KA
DZIE¡ PO DNIU
14 MAJA 1982 r.
stan osadzonych 246
osób. 

MAJ 1982 r. (przed 27)
apel dzia∏aczy Komisji
Krajowej NSZZ „Solidar-
noÊç” internowanych
w Bia∏o∏´ce o pomoc dla
uwi´zionych i ich rodzin.

„[...] do nich nie docie-
ra pomoc KoÊcio∏a
i Czerwonego Krzy˝a,
a wysokie wyroki sàdów
wys∏a∏y ich do ci´˝kich
wi´zieƒ. Pami´tajmy, ˝e
to w∏aÊnie oni stan´li do
walki przeciw tym, którzy
wywo∏ali wojn´ przeciw-
ko w∏asnemu narodowi
[…] Goràco prosimy Ko-
Êció∏, aby rozszerzy∏
swojà wspania∏à pomoc
i szczególnà troskà oto-
czy∏ uwi´zionych i ich ro-
dziny na mocy tzw. pra-
wa wojennego.”

22 MAJA 1982 r.
rozpocz´to bieg interno-
wanych Bia∏o∏´ka –
Lwów, 386 km. Liczono
liczb´ przebiegni´tych
okrà˝eƒ spacerniaka
180 m x liczba biegnà-
cych. Nie mamy zapisów
o rozpocz´ciu tego bie-
gu, ale w nim uczestni-
czyliÊmy i mamy plakiet-
k´ (stempel) podpisany
przez organizatorów
(Krzysztof Korczak i Hen-
ryk Bàk).

1–28 CZERWCA 1982 r.
protestacyjny strajk g∏o-
dowy internowanych
przeciwko stanowi wo-
jennemu.

”Ju˝ za same
modlitwy
zrobili nam
kipisz 
z postrachem
WITOLD CHODAKIEWICZ

◗ Bia∏o∏´ka 1982, internowani 
na korytarzu pawilonu 

(fot. NN, zbiory OÊrodka KARTA,
przekaza∏ Jaros∏aw Mordak)
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Obok nas w pawilonie IV siedzieli kryminalni, chocia˝ 
nie do koƒca tak mo˝na powiedzieç, bo nie mieli jeszcze
wyroków. Waluciarze. W∏adze próbowa∏y ich nak∏oniç,
˝eby oni zeznawali, ˝eÊmy im sprzedawali nielegalnie
walut´, ˝eby pozbieraç na nas i takie haki, ju˝ czysto 
z kodeksu karnego. Ale oni, musz´ przyznaç, trzymali si´
twardo i bardzo lojalnie z nami wspó∏dzia∏ali. MyÊmy
siedzieli po dwóch, ja z Heniem Wujcem, ale czasami
dokwaterowywali do nas osob´ trzecià. Tak  trafi∏ do
naszej celi Janek Kelus, którego chwilowo przymkn´li.
MyÊmy z Heniem mieli takà zasad´, ˝e o polityce w ogóle
nie rozmawiamy, bo mieliÊmy przeÊwiadczenie, ˝e cele
sà na pods∏uchu, nie bawiliÊmy si´ w ˝adne dywagacje
co by by∏o gdyby… Byç mo˝e wsadzili do nas kogoÊ 
z wolnoÊci, Êwie˝o zaaresztowanego, aby nas rozruszaç,
˝ebyÊmy zacz´li go wypytywaç, co si´ dzieje w podziemiu.
Ale myÊmy tego nie zrobili. Henio si´ bezustannie gim-
nastykowa∏, ja zresztà te˝. Nie mogliÊmy dopuÊciç, ˝eby
si´  rozleniwiç i psychicznie, i fizycznie.

JANUSZ ONYSZKIEWICZ
Cz∏onek Prezydium Komisji Krajowej 
i rzecznik prasowy „SolidarnoÊci”

Je˝eli chodzi o tzw. starà opozycj´, czyli zawodowców, 
to atmosfera by∏a piknikowo-rozrywkowa. 
Ja na aresztowanie by∏em przygotowany w ka˝dym
momencie, mia∏em to wkalkulowane, ˝e to si´ skoƒczy 
i b´dzie wi´zienie, czy to miesiàc, dwa, czy rok. MyÊmy
nie denerwowali si´, wszystko na spokojnie, tylko organi-
zowaliÊmy sobie tam ˝ycie. Natomiast by∏ problem 
z tzw. trzonem solidarnoÊciowym, bo ci ludzie byli z nami
pomieszani, w mojej celi siedzia∏ koleÊ z SolidarnoÊci 
z Falenicy, nie b´d´ nazwiska wymienia∏, który bardzo
êle to znosi∏. ˚ona, ma∏e dziecko, on w ogóle nie by∏ na to
przygotowany. Ale uda∏o nam si´ w kilka tygodni zrobiç 
z niego wariata i go wypuÊcili. Przyjecha∏a karetka
zewn´trzna i go zabra∏a. O tyle mieliÊmy u∏atwione
zadanie, bo on mia∏ obsesj´, ˝e mu ˝ona przystawia rogi
i tar∏ czo∏o papierem Êciernym. Objaw psychiatryczny,
uda∏o si´, wypuÊcili go. 

ADAM GRZESIAK
Drukarz, uruchamia∏ profesjonalnà
poligrafi´ w Regionie Mazowsze „S”, 
w stanie wojennym wydawa∏ ksià˝ki 
i „Tygodnik Mazowsze”

Na poczàtku wszystko by∏o êle, by∏o zimno, nie by∏o
spacerów, palacze nie mieli papierosów, i bardzo 
z tego powodu cierpieli. I to by∏y nasze pierwsze 
postulaty, zg∏aszaliÊmy je poprzez przedstawicieli
wybranych w poszczególnych celach na zebraniach 
z w∏adzami wi´ziennymi. KtóregoÊ dnia przyszed∏
zast´pca dyrektora Zarzàdu G∏ównego Wi´ziennictwa
i Bronis∏aw Geremek, który nas wszystkich reprezen-
towa∏, za˝àda∏  takich zasad, jakie obowiàzywa∏y 
w oflagach w czasie II wojny Êwiatowej. Mia∏ na myÊli
obozy wojskowe, dla oficerów, gdzie by∏o i samoksz-
ta∏cenie i cele otwarte itd. Funkcjonariusz Geremkowi
odpowiedzia∏: „Ale ÊmiertelnoÊç w tamtych obozach
by∏a wi´ksza”, a Geremek na to: „Zobaczymy za 5
lat”.  Ich propozycje by∏y takie: o 7 rano pobudka, od
7.30 do 8 Êniadanie i mo˝na si´ zg∏aszaç do lekarza,
tak przynajmniej deklarowali, póêniej nie reali-
zowali, o 19 kolacja, o 21 gaszenie Êwiat∏a. 
MyÊmy im ten program burzyli.  Ju˝ 17 grudnia by∏y
zbiorowe modlitwy przy otwartych oknach, po Bo˝ym
Narodzeniu pojawi∏a si´ nowa rzecz,  zmieniliÊmy
s∏owa kol´dy na „by si´ zdrajcom nie zdawa∏o, ˝e
zaw∏adnà  Polskà ca∏à”. Ju˝ za same modlitwy zrobili
nam  kipisz z postrachem, ustawiono na korytarzu
atand´  czyli „Zomitów” w he∏mach, z pa∏ami
d∏ugimi i psami bez kagaƒców, w dwóch rz´dach, no 
i otworzyli drzwi od cel, nied∏ugo potem zrobili to
samo po∏àczone z  rewizjà osobistà w celach. Kazali
wyjÊç na korytarz i na wyciàgni´tych r´kach trzymaç
wszystkie osobiste rzeczy, i wtedy mi si´ przytrafi∏a
przykra rzecz. Klawisz wyciàgnà∏ mi z klapy znaczek
SolidarnoÊci. Nie wytrzyma∏em i napisa∏em pismo do
komendanta obozu Szerera – z protestem. Wezwa∏
mnie po dwóch dniach i powiedzia∏, ˝e klawisz si´ nie
przyznaje. Znaczki „S” sà w cenie, mo˝e chcia∏ mieç
na pamiàtk´.

WITOLD CHODAKIEWICZ
Wspó∏za∏o˝yciel„ SolidarnoÊci”   
w Przedsi´biorstwie Robót Kolejowych 
i Budownictwa Kolejowego

Siedzia∏em w celi numer 2 , mi´dzy innymi z Janem
Tomaszem Lipskim. Tam prze˝y∏em mistrzostwa Êwiata
w pi∏k´ no˝nà. By∏a taka atmosfera, ˝e oni wszystko
nam mogà zrobiç, ale taka tortura, ˝eby nam nie daç
telewizora na Mundial, to ju˝ by przekroczy∏o ludzkie
wyobra˝enie.

KAZIMIERZ WÓYCICKI
Wspó∏pracownik wschodnioniemieckiej
Akcji Pokuty, redaktor „Wi´zi”, uczestnik
akcji pomocy dla Radomia i Ursusa, 
w 1980 doradca „SolidarnoÊci”.

”Do oprawki
˝arówki
mocowaliÊmy
drucik.
Potrzebna
by∏a te˝ 
˝yletka. 
W taki prosty
sposób mo˝na
by∏o herbat´ 
ugotowaç. 
To by∏ zajza-
jer straszny
MACIEJ RAYZACHER

◗ Bia∏o∏´ka 1982, 
internowani przy grze 
w karty. Od lewej:
Jaros∏aw Guzy, 
Wiktor Nagórski, 
Marek Borowik (fot. NN, 
zbiory OÊrodka KARTA)
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Warunki w celi by∏y wi´zienne, okno zakratowane.
Barak by∏ drewniany, parterowy. Widok by∏ 
na spacerniak: jakaÊ tam trawka, jakieÊ drzewko.
Panowa∏o du˝e zag´szczenie. Zale˝y, w jakim 
okresie: raz upychano nas, póêniej cz´Êç zwalniano,
wi´c robi∏ si´ luz. SpaliÊmy na pryczach pi´trowych,
mówi∏o si´, ˝e Êpimy na pierwszej, drugiej lub 
trzeciej ga∏´zi. Drewniany stó∏, szafa, w kàcie kibel,
umywalka. I to wszystko. WpadaliÊmy na siebie, 
wi´c uzgadnialiÊmy, kto wstaje rano, kto póêniej. 
I tak to ˝ycie p∏yn´∏o. Ja nie mia∏em nic 
ze sobà, ˝adnej zmiany odzie˝y, dopóki ˝ona nie
zosta∏a zawiadomiona.  Wy˝ywienie mia∏em
wi´zienne. By∏ luty. Dosta∏em misk´ metalowà. 
Na Êniadanie plasterek bia∏ego sera, czarna kawa,
chleb. Na obiad Êmierdzàca kasza ze skórkami
wieprzowymi. Koledzy ju˝ wtedy dostawali jakieÊ
paczki, wi´c mo˝na by∏o z tego skorzystaç. 
Tak ˝e poczàtki by∏y trudne, co opisywa∏em w swoim
dzienniku wi´ziennym. Póêniej si´ poprawi∏o,
zacz´∏y przychodziç paczki z MCK, Komitet
Prymasowski dawa∏. Panowa∏a w naszym baraku
taka komuna, ka˝dy dzieli∏ si´ tym, co mia∏,
tak bym to ujà∏. Dokucza∏ brak kàpieli, mycie 
w misce. ¸aênia by∏a nieregularnie.

WIKTOR MIKUSI¡SKI
Przewodniczàcy OKZ ZZFMO, uczestnik
okupacji Hali Gwardii w Warszawie
podj´tej przez 36 by∏ych 
funkcjonariuszy MO 
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◗ Bia∏o∏´ka 1982, kàpiel
w ∏aêni (fot. J. Maciej
Goliszewski/EPOKA)
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Micha∏ Komar

Klawisze mieli
z nami problem...
K tóregoÊ dnia przyszed∏ po mnie do celi stra˝nik

i zaprowadzono mnie do naczelnika wi´zienia.
Prowadzono mnie przez d∏ugie, kompletnie

puste korytarze. Widaç by∏o, ˝e tam trwa∏ remont, bo
le˝a∏y ró˝ne narz´dzia i jakieÊ wiadra z farbà. Kazano
mi poczekaç przed tym gabinetem. Stra˝nik poszed∏
zameldowaç, ˝e mnie przyprowadzi∏. Patrz´, le˝y
Êrubokr´t i nó˝, które malarze zostawili. Szybko
zwinà∏em je do kieszeni kurtki. PomyÊla∏em, ˝e kole-
gom si´ przyda. 

Zosta∏em wprowadzony do gabinetu, gdzie siedzia∏ ofi-
cer w mundurze Wojska Polskiego z dystynkcjami
pu∏kownika. Przedstawi∏ si´ jako pu∏kownik Romanowski.
Sprawdzi∏ moje personalia, zapyta∏, czy mam ̋ on´ i dzieci.
Powiedzia∏em, ˝e tak. Powiedzia∏ wtedy do mnie:
„B´dziecie przebazowani”. Ja mówi´: „A co to znaczy prze-
bazowani?”. Zapyta∏, czy chc´ papierosa, a mia∏ karton
Carmenów. Ja nie znosi∏em carmenów, bo pali∏em extra
mocne, ale pomyÊla∏em, ˝e mo˝e si´ komuÊ przyda. I

mówi´: „Panie pu∏kowniku, to dwie paczki poprosz´”. On
oniemia∏. A ja mówi´: „Jak mnie pan cz´stuje, to dla
kolegów wezm´”. I on mi je da∏. Wi´c ja je schowa∏em do
kieszeni. I mówi: no to b´dziecie przebazowani. Ja pytam:
dokàd? A on: „Daj´ wam s∏owo honoru oficera Wojska
Polskiego, ˝e b´dziecie pod opieka Wojska Polskiego, a nie
ZOMO”. Ja mówi´: „Jak tak, to dzi´kuj´ bardzo”. Wsta∏em
i poszed∏em sobie. 

Jak przyszed∏em do celi, to zostawi∏em kolegom te
∏upy i po chwili mnie wyprowadzono z celi. Zobaczy∏em,
˝e jestem w towarzystwie Jurka Markuszewskiego, Jacka
Bocheƒskiego, Andrzeja Kijowskiego,  czyli kolegów 
z PEN Clubu. Mówi´: „CzeÊç ch∏opaki, jak si´ macie”. 
I zaprowadzono nas do autobusu. To by∏o Êmieszne, bo
strasznie srodzy zomowcy byli uzbrojeni po z´by: w broƒ
krótkà, broƒ d∏ugà, w pa∏ki. Widocznie strasznie si´
musieli baç. By∏a jeszcze z nami Halina Miko∏ajska,
Anka Kowalska i Teresa Bogucka. Zawieêli nas do
helikopterów na Bemowo. TrafiliÊmy do Jaworza. �

Po pewnym czasie agresja internowanych wobec
klawiszy zanik∏a. Stosunki mi´dzy nami stawa∏y
si´ ∏atwiejsze. Oni przymykali oczy na ró˝ne
rzeczy. Ja by∏em wÊród tych osób, które od
poczàtku stara∏y si´ do S∏u˝by Wi´ziennej pod-
chodziç po ludzku, nie czepiaç si´. W momencie
kiedy by∏y pierwsze dary z zewnàtrz, dostaliÊmy 
z MCK jakàÊ w´dlin´. Podzieli∏em si´ nià z klawi-
szem. On by∏ szcz´Êliwy, bo zawióz∏ do swojej
rodziny i powiedzia∏: „My, stra˝nicy, nie jesteÊmy
tacy êli, skoro internowany da∏ mi salami”.
Ja potem puka∏em w drzwi i mówi∏em: „Czy

móg∏by pan mnie do mojego brata zaprowadziç”.
On: „Nie ma sprawy, jak nie ma tego z∏oÊliwego
klawisza, to nie ma sprawy”. Rozpoczà∏em te˝
handel z osobami, które nas pilnowa∏y. To by∏a
rezerwa Milicji Obywatelskiej, ludzie, którzy nor-
malnie byli w SolidarnoÊci, ale wzi´li ich do tej
milicji. Z nimi prowadziliÊmy handel wymienny.
Tak to si´ skoƒczy∏o, ˝e trzy razy nam obs∏ug´
klawiszy zmieniano.

WITOLD SIELEWICZ
Wspó∏pracownik KOR i NOWEJ,
wspó∏redaktor „Robotnika”, drukarz 
w Regionie Mazowsze NSZZ „S” 
i w biurze NZS

Oni mieli z nami problem, bo nie byliÊmy wi´êniami
kryminalnymi, nie mogli nas traktowaç tak
bezosobowo i brutalnie. By∏o wiele osób
wykszta∏conych, z tytu∏ami naukowymi, wi´c to ich
troch´ onieÊmiela∏o. StaraliÊmy si´ zachowywaç na-
turalnie, nie ulegaç modom wi´ziennym. Bo niestety
takie zjawisko nastàpi∏o, ˝e cz´Êç kolegów zacz´∏a
mówiç slangiem wi´ziennym, troszk´ przejmowaç
wi´zienne zwyczaje, nasiàkaç atmosferà wi´ziennà.
Uwa˝a∏em, ˝e zachowujàc si´ w ten sposób.
poka˝emy klawiszom, ˝e jesteÊmy na tym samym
poziomie co wi´êniowie kryminalni i im b´dzie
∏atwiej nas st∏amsiç. Ca∏y czas trwa∏a taka cicha
walka z klawiszami. Nawet o gaszenie Êwiat∏a,
wykonywanie poleceƒ. Ka˝dego jakoÊ nazywaliÊmy:
Wàtrobiana – bo mia∏ plamy wàtrobowe, Ma∏a
G∏ówka itd. Pami´tam nazwisko Kapiszewski – do-
wódca, który dowodzi∏ przeszukaniami. Nazwisko
pasowa∏o do tego, co robi∏. Jeden z komendantów
nazywa∏ si´ chyba O∏dakowski, to mi utkwi∏o, bo
by∏a taka s∏ynna rodzina bandytów wo∏omiƒskich.

WIKTOR MIKUSI¡SKI
Przewodniczàcy OKZ ZZFMO, 
uczestnik okupacji Hali Gwardii 
w Warszawie podj´tej przez 36 
by∏ych funkcjonariuszy MO
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◗ Zdj´cie wspó∏czesne
(fot. Zofia Domaniewska)
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BIA¸O¸¢KA
DZIE¡ PO DNIU
3 CZERWCA 1982 r.
„[…]  po chwili zajrza∏
do celi „Wytrzeszcz” (kla-
wisz, oficer S∏u˝by Wi´-
ziennej) i poprosi∏
grzecznie o delegacj´ na
rozmowy z kierownic-
twem wi´zienia. Posze-
d∏em ja, Jacek i Stefan
oraz jeszcze kilka osób
z innych cel i z OZ-2.
Spotkanie mia∏o miejsce
na sali widzeƒ. Komen-
dant w stopniu p∏k.
w otoczeniu kilku ofice-
rów powiedzia∏, ˝e ostat-
nio  nasili∏o si´ ∏amanie
dyscypliny,  a warunki sà
specyficzne, gdy˝ obóz
internowanych znajduje
si´  na terenie wi´zienia,
wi´c wszelkie wydarze-
nia w obozie rzutujà na
stan bezpieczeƒstwa
wi´zienia. Spraw´ oglà-
dania mistrzostw w pi∏ce
chce za∏atwiç pozytyw-
nie, tak aby mo˝na by∏o
oglàdaç je w telewizorze
w Êwietlicy nawet po
godz. 20 (zamykanie
cel). Natomiast muszà
si´ skoƒczyç wspólne,
g∏oÊne modlitwy co-
dziennie o godz. 21
gdy˝ naruszajà regula-
min i uczucia osób nie-
wierzàcych, nie wolno
pla˝owaç si´ podczas
spacerów, gdy˝ demora-
lizuje to zeków i stra˝ni-
ków, nie wolno „wykla-
skiwaç” uboli (gdy ubole
przychodzà do ambasa-
dy, sà wyklaskiwani i wi-
tani wrogimi okrzykami
typu „partia-Gierek,” „Ber-
man”, itd.).   Zabra∏em
g∏os, ˝e wyklaskiwanie
uboli nie dotyczy admini-
stracji wi´ziennej i lepiej,
˝e to robimy, ni˝ mieliby-
Êmy rzucaç w nich ka-
mieniami, potem Marek
Koƒka powiedzia∏ o cho-
rych, którzy nie sà kiero-
wani do szpitala i reszta
rozmowy zesz∏a na ten
temat. Komendant t∏u-
maczy∏ si´, ˝e on nie de-
cyduje o nas tylko  „w∏a-
dza dysponujàca” i na
tym skoƒczy∏y si´ roz-
mowy, bez ˝adnych po-
stanowieƒ.”
(Fragment „Dziennika
z internowania” Wiktora
J. Mikusiƒskiego)

Bardzo mi by∏o ˝al tych klawiszy i czu∏em z nimi
zwyczajnà ludzkà solidarnoÊç, bo oni tam mieli bardzo
trudnà sytuacj´. Jedni zachowywali si´ fajnie, a inni
agresywnie, bo te˝ byli przeÊladowani przez nas. 
Taka jest prawda. Spotykali si´ z niech´cià osadzonych,
którzy robili sobie wroga z tych ludzi, a oni te˝ byli 
ofiarami tej ca∏ej sytuacji. 

TOMASZ JASTRUN
Wspó∏pracownik NOWEJ, uczestnik
strajku w Stoczni Gdaƒskiej, redaktor
„Informatora Kulturalnego SolidarnoÊci”
(IKS) przy Regionie Mazowsze „S”

By∏em w celi z Januszem Andermanem. Januszowi nie
chcia∏o si´ wychodziç na spacerniak na spacer. 
No i le˝a∏ na górnej pryczy, wszyscy z celi wyszli. Nagle
wchodzi klawisz, myszkuje, wszystko oglàda. Janusz do
niego krzyknà∏ z góry: „A pan co tu robi?”. A klawisz
wyjà∏ klucz, potrzàsnà∏ nim i mówi: „Badam tylko, czy
si´ krata nie rozlata”. I zaczà∏ stukaç kluczem w krat´.

S¸AWOMIR CHOJECKI
Przewodniczàcy KZ „S” w Elektrimie,
pracownik  Komisji Kultury 
Regionu Mazowsze „S”

◗ Dokument z Komitetu
Prymasowskiego (ze zbiorów
Archiwum Akt Nowych)
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By∏y  takie momenty, jak przes∏uchania, kipisze.
Przeprowadzano nas z celi do Êwietlicy, 
ja wtedy dosta∏em pa∏à po g∏owie,  przechodzàc 

z jednego do drugiego pomieszczenia. Kazali nam si´
rozbieraç. Inni  si´ rozbierali, ja nie chcia∏em,
powiedzia∏em: „Ma pan na czapce orze∏ka, a ja przed
orze∏kiem nie b´d´ si´ rozbiera∏”. 
Byli zdziwieni, ale mnie zostawili w spokoju, 
niektórym bardziej opornym klawisz koƒcem buta slipy
Êciàga∏. S∏u˝ba Wi´zienna zachowywa∏a si´ ró˝nie: byli
tacy, o których nie mo˝na powiedzieç, ˝e nam sprzyjali,
ale nie represjonowali, nie robili  szczegó∏owych 
rewizji, ale przyszli i tacy, którzy odnosili si´  bardzo
brutalnie…

GABRIEL JANOWSKI
Wiceprzewodniczàcy NSZZ Rolników
Indywidualnych „S”, przewodniczàcy
Zarzàdu Wojewódzkiego NSZZ RI „S” 
w Warszawie

Jak  przyszed∏em do naszej celi, to dosta∏em takà wiedz´,
˝e nie chodzimy na rozmowy z ubekami i nie walczymy 
z komunà na poziomie stra˝ników wi´ziennych. Wi´c
staraliÊmy si´ byç neutralni. I ci stra˝nicy byli w zasadzie
fajni. Wed∏ug mnie to by∏ jakiÊ lepszy wybór, bo oni byli
spokojni, nawet jak ktoÊ si´ stara∏ im graç na nerwach, to
nie reagowali. A nawet mieli poczucie humoru. 

WIES¸AW BIELI¡SKI
Wspó∏pracownik KSS KOR, 
kolporter NOWEJ,
s∏uchacz Uniwersytetu Latajàcego, 
TKN

Traktowano nas zupe∏nie nieêle, tak˝e innych
wi´êniów, a wiadomo, ˝e w wi´zieniach jest zawsze
pewna hierarchia. Na szczycie stojà ci, którzy rzucili
najwi´ksze wyzwanie w∏adzy i spo∏eczeƒstwu, 
drobny kieszonkowiec jest ni˝ej ni˝ bandzior, 
a bandzior ni˝ morderca. Nas traktowano 
z du˝ym respektem i to nie dlatego, ˝e za SolidarnoÊci
podobno poprawia∏a si´ sytuacja w wi´zieniach, 
ale dlatego, ˝e byliÊmy odbierani jako ci, 
którzy rzucili wyzwanie w najwy˝szym wymiarze
temu systemowi.

JANUSZ ONYSZKIEWICZ
Cz∏onek Prezydium Komisji Krajowej 
i rzecznik prasowy „SolidarnoÊci”

Do nas dawali najstarszych, doÊwiadczonych klawiszy,
bo inni si´ czuli niepewnie. Poza tym w Bia∏o∏´ce 
w randze porucznika by∏  klawiszem mój i Andrzeja
Celiƒskiego kolega z socjologii, niejaki Mieszkowski, 
tak zwany Dziadek. On przekazywa∏ nam ró˝ne
informacje, na przyk∏ad, jak cz´Êç ludzi z Bia∏o∏´ki
wywieziono do Drawska, dzi´ki temu wiadomo by∏o,
gdzie jadà. MieliÊmy swojego cz∏owieka wÊród S∏u˝by
Wi´ziennej. W Bia∏o∏´ce kwit∏o ˝ycie religijne, 
o godzinie czwartej odbywa∏y si´ modlitwy 
i pami´tam, ˝e klawisz powiedzia∏: „Panowie, 
ja z rodzinà te˝ si´ modl´, ale nie przez okno”. 
Nie spotka∏em si´ z ˝adnà brutalnoÊcià z ich strony.
Oni czuli si´ za˝enowani, ˝e przysz∏o im spe∏niaç takà
funkcj´. Nie mogli si´ wykr´ciç, bo taka by∏a ich praca,
ale oni na pewno woleliby obcowaç ze skazanymi, 
bo tam sytuacja by∏a jednoznaczna.

MAREK KARPI¡SKI
Wspó∏pracownik KSS KOR, 
wspó∏twórca Regionu Mazowsze NSZZ
„S”, kierownik wydawnictw Regionu

◗ Korytarz oddzia∏u IV
Aresztu Âledzczego 
w Bia∏o∏´ce 
(zdj´cie wspó∏czesne, 
fot. Zofia Domaniewska)
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5 CZERWCA 1982 r.
Sobota, dzieƒ widzeƒ. Nikt z nas nie ma
widzenia, wi´c wi´dniemy w upale, poga-
dujàc o klawiszach. Stefan kombinuje, jak
skorumpowaç oddzia∏owego zwanego
Wàtrobiana lub z niemiecka Leberko, aby
przyniós∏ mu wódk´. Zeki powiedzieli, ˝e
Leberko choç Êwinia, to bierze ∏apówki
i mo˝na go przekupiç. Stefan karmi go
czekoladà i rzeczywiÊcie jest z nim w do-
skona∏ych stosunkach, wsz´dzie mo˝e
pójÊç. „Ma∏y sier˝ant” daje nam do zrozu-
mienia, ˝e wszystko olewa i dobrze nam
si´ z nim ˝yje. Zresztà oddzia∏owi skar˝à
si´ na prac´ u nas, tutaj muszà mnóstwo
spraw za∏atwiaç, byç grzeczni, biegaç po
korytarzu, gdy zapali si´ Êwiate∏ko nad
drzwiami celi i otwieraç, tak ˝e  pod ko-
niec dy˝uru sà wykoƒczeni. U zeków ma-
jà spokój i w∏adz´. Oficerowie nie najlepsi.
Jeszcze jakoÊ porzàdnie pracujà, gdy jest
komendant obozu, kpt. Plackiewicz, zwa-
ny „Chy˝y” (nazwa z „Folwarku zwierz´-
cego” Orwella), bo postacià przypomina
tego bohatera. Trzyma towarzystwo moc-
no garÊcià i muszà spe∏niaç obowiàzki.
Gdy go nie ma, robi si´ burdel, nikt nic nie
wie, nikt nie mo˝e podjàç decyzji, a po-
szczególni oficerowie starajà si´ udowod-
niç, ˝e oni sà lepsi i wa˝niejsi. Jest kpt.
„Wytrzeszcz”, ma wytrzeszczone oczy
i szujowaty charakter, specjalizuje si´
w robieniu nadziei np. na widzenie
i w ostatniej chwili nie daje, jest kpt. „Zà-
bek” od srebrnego z´ba, niczym si´ nie
wyró˝nia. Niedawno, na miejsce kpt. Kipi-
szewskiego (od bezpieczeƒstwa i rewizji)
przyszed∏ kpt. „Czerwony Olo” – ma czer-
wonà twarz, wiecznie uÊmiechni´tà, mó-
wi nosowym g∏osem proboszcza. Zeki
opowiadajà, ˝e jest specjalistà od wiesza-
nia ludzi na kratach przy pomocy pasów.
Cz´sto na dy˝ury przychodzà nowi klawi-
sze, ca∏kowicie niezorientowani w sytu-
acji, ludzie proÊci, tak przyzwyczajeni do
pos∏uszeƒstwa u zeków, ˝e przyjmujà za
dobrà monet´ to, co im mówimy. W∏aÊnie
takiego nowego pi´knie za∏atwiliÊmy. Po
godz. 20 nie mo˝na wychodziç z cel,
wi´c poprosiliÊmy go o podanie nam piwa
z celi 12. Grzecznie otworzy∏ drzwi celi
i poprosi∏ ich o piwo. Tamci rykn´li Êmie-
chem, ale po∏apali si´ szybko i odpowie-
dzieli, ˝e ju˝ wypili, co on nam przekaza∏
ze smutnà minà. Da∏o to nam pretekst do
publicznego przez okno oskar˝enia celi
12 o nadu˝ycie zaufania i wypicie nasze-
go piwa. Inne cele pod∏àczy∏y si´, oskar-
˝ajàc ich o alkoholizm, a klawisz pozosta∏
w przekonaniu, ˝e internowani mogà piç
alkohol. W nagrod´ daliÊmy mu pomido-
ra z kolacji.  Znowu awantura z Wytrzesz-
czem. Obieca∏ m∏odszemu Melakowi wi-
dzenie, dzisiaj przysz∏a rodzina i po kilku
godzinach stania u bramy zosta∏a odes∏a-
na. Melaki szalejà.”
(Fragment „Dziennika z internowania”
Wiktora J. Mikusiƒskiego)

BIA¸O¸¢KA
DZIE¡ PO DNIU

◗ Posi∏ek w celi. 
Bez koszuli siedzi 
Stanis∏aw Kujawa 
(fot. Jan Dworak/FORUM)
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Opór i represje

◗ Bia∏o∏´ka, 
zdj´cie wspó∏czesne 
(fot. Zofia 
Domaniewska)

Mroêny poranek. Wyprowadzajà nas z cel. Idziemy
zwartà kolumnà na nasze nowe miejsce pobytu.
Ânieg trzeszczy pod nogami. Szpaler atandy.
PrzechodziliÊmy mi´dzy nimi, co przypomina∏o
„Êcie˝k´ zdrowia”, ale nic takiego si´ nie wydarzy∏o.
Natomiast idàc z Kazikiem Wóycickim i Andrzejem
Ginzburgiem, a wszyscy trzej byliÊmy mocno
zaroÊni´ci: nosi∏o si´ wtedy d∏ugie brody, cz´sto
nieprzystrzy˝one, jak rewolucjoniÊci z Ameryki
Po∏udniowej, us∏yszeliÊmy komentarz funkcjonariuszy
z atandy na nasz temat: „Tym to bym powyrywa∏
obcà˝kami w∏osy z brody przed wys∏aniem ich do
Izraela”. To pokazuje nastroje tamtych czasów: 
tzw. „szeptana propaganda”, ˝e KOR to ˚ydzi.

JAROS¸AW GOLISZEWSKI
Wspó∏twórca struktur zwiàzkowych 
w Centrali NBP, szef Zespo∏u do spraw
Informacji i Propagandy KZ „S”

ZrobiliÊmy bunt w wi´zieniu, a w wi´zieniu, jak
wiadomo, nie ma gdzie uciekaç. Otoczyli nas zomow-
cy i pacyfikowali. To nie by∏o przyjemne, nasuwali nas
pa∏kami. Byli te˝ wÊród nas milicjanci z Niezale˝nego
Zwiàzku Funkcjonariuszy MO. Jeden z nich, kapitan
czy porucznik, powiedzia∏ do zomowców: „S∏uchajcie,
pami´tacie, ˝e by∏em z wami”. Ale to na nich nie
zadzia∏a∏o: dosta∏ pa∏kà i go wywieêli. Wiadomo, jak
atanda wchodzi, nie ma gdzie uciekaç, wi´c pa∏uje i
tyle. Trzeba si´ przyzwyczaiç. My protestowaliÊmy tak,
˝e t∏ukliÊmy mena˝kami i wykrzykiwaliÊmy: „wrona
skona” i te has∏a o Jaruzelu, wiadomo, cz∏owiek
siedzi, to musi coÊ robiç. Na zewnàtrz pacyfikowali
kopalni´ „Wujek”, a my mieliÊmy bezczynnie siedzieç? 

BOGUMI¸ SIELEWICZ
Wspó∏pracownik KOR i NOWej,
wspó∏redaktor „Robotnika”, drukarz 
w Regionie Mazowsze NSZZ „S” 
i w biurze NZS

Witold Chodakiewicz

B y∏y dwa rodzaje protestów, jeden – autorstwa
braci Melaków. To byli bardzo dzielni ludzie 
i bardzo stanowczy. Jeden z nich organizowa∏

Êpiewy w miesi´cznice 13. ka˝dego miesiàca. W czasie
spaceru on dawa∏ znak, stawaliÊmy wszyscy i Êpie-
waliÊmy „Jeszcze Polska nie zgin´∏a”. Klawisze zarzucali
nam, ˝e dajemy z∏y przyk∏ad kryminalnym, za to spoty-
ka∏y nas kary: brak widzeƒ, zgody na korespondencje,
co z kolei oznacza∏o brak talonu na paczk´, bo do listu
wk∏ada∏o si´ talon na paczk´.

Druga grupa protestów to g∏odówka – 37 osób plus
cela 14, potem w trakcie, kiedy g∏odowaliÊmy,
przyst´powali inni i by∏o nas znacznie wi´cej. Nasz
protest zosta∏ zapisany w dwóch punktach do ministra
spraw wewn´trznych, ka˝dy oddzielnie podpisywa∏ si´
pod swoim w∏asnym listem. TreÊç takiego listu mniej
wi´cej tak brzmia∏a: „informuj´ ˝e podjà∏em g∏odówk´
ze wzgl´du na bezprawne  represje i internowanie 
w Bialo∏´ce bez uzasadnienia i bez ˝adnych wyraênych
powodów i jako solidarnoÊç z innymi represjonowany-
mi, w tym z Lechem Wa∏´sà. Drugi punkt by∏ taki: ˝e
warunki w internie odbiegajà od tych, o jakich informu-
je rzecznik rzàdu i krajowe gazety. Tej treÊci  listy wysz∏y,
jeÊli nie od wszystkich, to od wi´kszoÊci. G∏odówka by∏a
w trzech nat´˝eniach – 7 dni, potem do 9 przed∏u˝yliÊmy.
Trzecia grupa to byli ci, którzy podj´li g∏odówk´  bezter-
minowà, ale ksi´˝a jà za∏agodzili. Maciek Kuroƒ, Jurek
Bu∏awa sami g∏odowali, nie mówiàc i nie piszàc ile, ale
g∏odowali 27 dni – to pami´tam. �
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MyÊmy g∏odówk´ zacz´li i tych, którzy g∏odowali, karnie
przeniesiono na oddzia∏ drugi. I to wydarzenie wspom-
inam znakomicie. Tu zosta∏o odsiane towarzystwo,
które si´ zna∏o ze starej opozycji, które mia∏o 
zdecydowany stosunek do ubecji – nie chodzi∏o na 
rozmowy. Nie by∏o problemów, ˝e ktoÊ z celi idzie
porozmawiaç z ubekami, bo wiadomo, ˝e nikt nie
idzie. I tam atmosfera by∏a bardzo dobra. To by∏o tu˝
po Êwi´tach, jakiÊ niepe∏ny tydzieƒ g∏odowaliÊmy.

MAREK KOSSAKOWSKI
Wspó∏pracownik KSS KOR, drukarz
NOWEJ redaktor biuletynu Regionu
Mazowsze „Niezale˝noÊç” i Agencji
Prasowej SolidarnoÊci AS
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O drugiej w nocy z Aresztu Âledczego, gdzie sp´dziliÊmy
dwie noce, zacz´li nas wyganiaç z cel. Nie wiedzieliÊmy,
co si´ dzieje, czy mo˝e b´dà nas transportowaç. Puszczono
nas mi´dzy szpaler ch∏opców z pa∏ami z atandy, w
mundurach bojowych, ch∏opców krzepkich i z psami bez
kagaƒców rwàcymi si´ do nas. PomyÊla∏em, zrobià nam
Êcie˝k´ zdrowia, ale nie. Przechodzàc, któryÊ z tych
ch∏opaków z atandy spojrza∏ na koleg´ i doÊç g∏oÊno

powiedzia∏: „Zobacz, same ˚ydy idà”. Przepuszczono nas
do pawilonu, baraku, gdzie docelowo mieliÊmy siedzieç.
Zaj´liÊmy barak po kryminalnych, którzy zostawili po
sobie wszystkie „ozdoby”, ∏àcznie z symbolami
SolidarnoÊci, go∏ymi panienkami . Nasza cela numer 14
na koƒcu baraku sàsiadowa∏a z nast´pnym pawilonem 
i myÊmy prowadzili konwersacje, doÊç zabawne zresztà, 
z odsiadujàcà tam wyrok grupà w∏amywaczy, ale tych 
z górnej pó∏ki. Jeden z nich opowiada∏, jak si´ otwiera
podwójny skarbiec w ciàgu kilku sekund, a przy okazji
uÊwiadomili nam, ˝e dla nich okres SolidarnoÊci by∏
zbawienny, bo bardzo z∏agodzono regulamin wi´zienny.
Zlikwidowano najokrutniejsze kary, w tym kar´ pasów.
MyÊmy wi´c byli otoczeni ogólnà sympatià.

ANDRZEJ ROSNER
Wspó∏pracownik KOR, redaktor prasy
podziemnej, wspó∏za∏o˝yciel 
podziemnego Wydawnictwa Kràg

By∏o zupe∏nie ciemno i po wi´zieniu posz∏a wieÊç, ˝e coÊ
si´ dzieje. S∏yszeliÊmy narastajàcy huk, wi´êniowie
t∏ukli sto∏kami w drzwi i krzyczeli: „R˝nàç komun´”.
My te˝ do∏àczyliÊmy do nich. Komendant wi´zienia
Szeller kaza∏ nas wyprowadziç na korytarz i mówi:
„Mo˝e byç bunt wi´êniów i jeÊli si´ nie uspokoi, b´d´
zmuszony strzelaç”. Wtedy wystàpi∏ Bartoszewski i
mówi: „Ja stary wi´zieƒ stalinowski, pójd´ z nimi roz-
mawiaç”. I rzeczywiÊcie, wszystko zacz´∏o ucichaç. 

ZBIGNIEW KNAP
Uczestnik wydarzeƒ marcowych ‘68,
cz∏onek Zarzàdu Regionu Mazowsze
„S”, delegat na I Krajowy Zjazd
Delegatów NSZZ „SolidarnoÊç”

Nieprzyjemne, dramatyczne momenty to wejÊcie takiej
grupy zbrojnej – atandy do cel, i to by∏o zwiàzane z jaki-
miÊ poszturchiwaniami. Czasem to by∏o sprowokowane
przez nas, bo w naszej celi kolega mia∏ skierowanie na
operacj´ nerek, kamieni nerkowych i to straszny ból jest.
W nocy, kiedy oni gasili Êwiat∏o, myÊmy walili metalowy-
mi sto∏kami w drzwi i oni ze dwa, trzy razy sprowadzili
atand´, i w koƒcu tego koleg´ zabrali do szpitala.

KAZIMIERZ WÓYCICKI
Wspó∏pracownik wschodnioniemieckiej
Akcji Pokuty, redaktor „Wi´zi”, uczestnik
akcji pomocy dla Radomia i Ursusa, 
w 1980 doradca „SolidarnoÊci”.

O 12 w nocy w miesi´cznic´ stanu wojennego
stawaliÊmy przy oknach i wrzeszczeliÊmy: „Or∏a wrona
nie pokona”, waliliÊmy w okna, robiliÊmy taki spektakl.
To by∏o bardzo g∏oÊne. S∏yszeli to nie tylko wi´êniowie,
ale te˝ ludzie na zewnàtrz, którzy mieszkali 
w budynkach nieopodal. Wtedy nie wiedzieliÊmy, 
˝e, mieszka∏a tam g∏ównie S∏u˝ba Wi´zienna, wi´c to
nie rozchodzi∏o si´ dalej, ale dla nas by∏o wa˝ne, ˝e nie
poddajemy si´, ˝e nie mo˝na nas st∏amsiç, zdeptaç, 
˝e jesteÊmy tacy, jacy byliÊmy przed internowaniem.

WOJCIECH BOROWIK
Wspó∏pracowniki KOR, ROPCiO, KPN,
drukarz „Robotnika” i wydawnictw
niezale˝nych, pracownik KKK NZS,
wspó∏pracownik NOWEJ

BIA¸O¸¢KA
DZIE¡ PO DNIU
8 CZERWCA 1982 r. 
Ok. godz. 8 g∏oÊny krzyk
z drugiego baraku „ki-
pisz”! stawia nas na nogi.
Przez spacerniak wsuwa
si´ do nich kolejka pasiko-
ników. Nowy komendant
obozu rozpoczyna urz´-
dowanie. Postanawiamy,
˝e nie wyjdziemy z celi
podczas przeszukania.
Podajemy dalej. Ok. godz.
10 przychodzi dy˝urny
Zàbek i prosi abyÊmy wy-
szli z cel. Odmawiamy.
Po jakimÊ czasie przycho-
dzi nowy komendant, nie-
jaki kpt. O∏dak. To samo,
grozi nam, ˝e nie obejrzy-
my Mundialu. Olewamy
go zupe∏nie. O∏dak kr´ci
si´ poÊrodku celi i wycho-
dzi. Inne cele poddajà si´
bez walki. Przychodzà do
nas, 4 oficerów, 10 pasi-
koników. Toczymy per-
traktacje, ˝àdajàc prze-
szukania w naszej obec-
noÊci. Kpt. Kipiszewski
daje rozkaz i wyprowa-
dzajà nas si∏à – pierwszy
Krzysiek – dwóch bierze
go pod pachy, trzeci po-
pycha z ty∏u. On poczàt-
kowo opiera si´ nogami,
potem podnosi je i niosà
go do pustej, ostatniej ce-
li. Nast´pnie biorà Jacka 
– ten od razu podskakuje
i zawisa im na ramio-
nach. Ledwo go utrzymali
i niosà jak mandaryna,
póêniej mnie zanieÊli
i wzi´li si´ za Arka. Le˝a∏
na ∏ó˝ku, wi´c 4 go zdj´-
∏o i nios∏o przez korytarz.
KtóryÊ z pasikoników
chcia∏ silniej go pchnàç,
wi´c podniós∏ krzyk, a my
za nim. Ruszy∏y si´ troch´
inne cele, ale s∏abo. W ce-
li zosta∏ GabryÊ jako Êwia-
dek. Za naszym przyk∏a-
dem stawi∏a opór 12 i po-
zosta∏e cele, tych ostat-
nich ju˝ nie opró˝niali i ro-
bili przeszukania w obec-
noÊci ludzi. Po powrocie
zrobiliÊmy dzikie ha∏asy,
t∏ukàc miskami. Widaç
wyraênie, ˝e by∏ to kipisz
represyjny. Z przykroÊcià
zauwa˝yliÊmy, ˝e duch
bojowy upad∏, popar∏o
nas kilka cel, a reszta
podporzàdkowa∏a si´ po-
leceniom klawiszy.    
(Fragment „Dziennika
z internowania” Wiktora
J. Mikusiƒskiego)

◗ Formà oporu bywa∏a tak˝e kpina z w∏adzy. 
Powy˝ej druki wykonane przez internowanych 
(êród∏o – archiwum Komitetu Prymasowskiego, AAN)
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Niech si´ junta 
wystrzela
Niech si´ junta wystrzela, 
trafi szlag Jaruzela
Or∏a wrona nie zdo∏a pokonaç
Wtedy wolni zwiàzkowcy, 
ekstremiÊci, KORowcy
Na premiera wybiorà Kuronia
Wtedy wolni zwiàzkowcy,
ekstremiÊci, KORowcy

Na premiera wybiorà Kuronia

B´dà taƒczyç wÊród zgliszczy
Gwiazda, Jurczyk i Michnik
nad zw∏okami Siwaka Albina
Na wieÊç o tym sam Bre˝niew 
tak pot´˝nie si´ zer˝nie,
˚e rozpadnie si´ mumia Lenina,
Na wieÊç o tym sam Bre˝niew 
tak pot´˝nie si´ zer˝nie,
˚e rozpadnie si´ mumia Lenina.

Potem wszystkich czerwonych 
hen za Ural si´ zgoni
I gdy tu w∏adza si´ skoƒczy ludowa
Chiƒczyk gorszy od Berii 
ka˝e im na Syberii
A˝ do Êmierci komun´ budowaç
Chiƒczyk gorszy od Berii 
ka˝e im na Syberii
A˝ do Êmierci komun´ budowaç

Niech si´ junta wystrzela, 
trafi szlag Jaruzela
Or∏a wrona nie zdo∏a pokonaç
Wtedy wolni zwiàzkowcy, 
ekstremiÊci, KORowcy
Na premiera wybiorà Kuronia
Wtedy wolni zwiàzkowcy,
ekstremiÊci, KORowcy

Na premiera wybiorà Kuronia.

◗ Z ty∏u (od lewej) Maciej Zembaty, Marek Borowik,
Wojciech Borowik, Stefan Starczewski (cz´Êciowo 
poza kadrem) Marek Beylin, Przemys∏aw CieÊlak, 
Konrad Bieliƒski. Z przodu: Jan Lityƒski, Adam Michnik,
Wojciech Kamiƒski, Tadeusz Rachowski, Piotr Szwajcer 
i Robert Terentiew (zdj´cie ze zbiorów Marka Borowika)
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24 grudnia 1981 r. pozwolono spotkaç si´
internowanym w Bia∏o∏´ce na wi´zien-
nym korytarzu na wspólnej modlitwie 

i z∏o˝yç sobie ˝yczenia. I w∏aÊnie wtedy z setek garde∏
wydoby∏y si´ s∏owa kol´dy, które porazi∏y swojà prostotà
otaczajàcych nas klawiszy i zomowców. A s∏owa te,
napisane z pomocà wspó∏wi´êniów przez Macieja
Zembatego na melodi´ znanej kol´dy, brzmia∏y tak:

...by si´ zdrajcom nie zdawa∏o, 
˝e zaw∏adnà Polskà ca∏à,
a S∏owo Cia∏em si´ sta∏o 
i mieszka∏o mi´dzy nami.

By∏o oczywiste, ˝e Bia∏o∏´ka, choç sta∏a si´ wi´zieniem
naszych cia∏, nie uwi´zi naszych dusz.

Tak rodzi∏a si´ gazeta. Wyjàtkowa, bo jak na warunki,
w których dzia∏a∏a, nie by∏a efemerydà, ale prawie co-
dziennie wydawanym serwisem publicystyczno-informa-
cyjnym. W Bia∏o∏´ce, wi´zieniu, gdzie pozbawieni

zostaliÊmy elementarnych praw, gdzie symbolami
przyswajalnej przez nas informacji mia∏a byç „Trybuna
Ludu” i wychowawca wi´zienny, pilnujàcy naszego poli-
tycznego kr´gos∏upa. 

Wszystkie bia∏o∏´ckie publikacje informacyjne zacz´∏y
si´ od tego, ˝e Krzysztofowi Âliwiƒskiemu uda∏o si´ prze-
myciç do wi´zienia ma∏e radyjko umo˝liwiajàce odbiór
Wolnej Europy. Dzi´ki temu mieliÊmy dost´p do informa-
cji poza wi´zieniem. Natychmiast powsta∏ serwis informa-
cyjny, jedna ma∏a karteczka, na której spisywane by∏y
najwa˝niejsze wiadomoÊci o pierwszych dniach oporu
przeciwko stanowi wojennemu. Mimo, ˝e byliÊmy
zamkni´ci w osobnych, dwunastoosobowych celach,
informacja dochodzi∏a do wszystkich uwi´zionych.
WierciliÊmy dziury przy kaloryferach, a je˝eli to nie by∏o
mo˝liwe, u˝ywaliÊmy kija i szczotki, ˝eby serwis
przekazywaç od celi do celi. Sprawa nie by∏a taka prosta,
choç wielu naszym kolegom z bogatym dorobkiem
wi´ziennym dobrze znana i stosowana do przykazywa-
nia grypsów czy przedmiotów powszechnego w wi´zie-
niu u˝ytku, czyli papierosów. Im d∏u˝ej siedzieliÊmy, 
tym wi´cej uzyskiwaliÊmy informacji z  widzeƒ oraz ze 

Wolne s∏owo
za kratami

Zapalnikiem,
który
bezpoÊrednio
spowodowa∏
powstanie
„Koniem 
przez Âwiat”,
by∏a g∏odówka
rozpocz´ta
przez cz´Êç
internowanych.

”
Wojciech Borowik, Marek Kossakowski

◗ Jan Krzysztof Kelus
w bia∏o∏´ckiej celi. 
Jego wiersze drukowa∏o
„Koniem przez Âwiat”
(zdj´cie ze zbiorów
Archiwum Akt Nowych)

05 OK  24/3/05  7:38  Page 8



05 OK  24/3/05  7:38  Page 9



Zacz´liÊmy wydawaç gazetk´ „Koniem przez Âwiat”. 
To by∏o rozbudowane przedsi´wzi´cie. Pod naszà celà
dokonywa∏a si´ redakcja materia∏u, który groma-
dziliÊmy oraz przepisywanie. PrzygotowywaliÊmy
makiet´ pisma, a póêniej jeden z kolegów cichutko
czyta∏ teksty, nast´pnie pozostali wype∏niali puste
miejsca w makiecie.  To my organizowaliÊmy kolporta˝.
Materia∏ pochodzi∏ z wielu êróde∏: m.in.: z celi, w której
siedzia∏ Jacek Czaputowicz i Krzysztof Âliwiƒski.
Krzysztofowi uda∏o si´ przemyciç radyjko i dzi´ki temu
mieliÊmy nas∏uch na Wolnà Europ´ i inne stacje, które
informowa∏y o tym, co si´ dzieje w Polsce. Inne  
wiadomoÊci pochodzi∏y oczywiÊcie z widzeƒ, rodziny
nam przynosi∏y najnowsze informacje. Póêniej tak˝e 
z publikacji podziemnych, g∏ównie z „Tygodnika
Mazowsze”, który by∏ przemycany do wi´zienia. Wa˝ne
by∏y te˝ informacje, co dzia∏o si´ w samym wi´zieniu,
one zbierane by∏y od internowanych, z poszczególnych
cel. Wiadomo, w jednych celach by∏o lepiej, w innych
gorzej, by∏y ró˝nego rodzaju represje i o tym infor-
mowaliÊmy codziennie w naszej gazecie. Mia∏a swojà,
prawie profesjonalnà winiet´. Przygotowywali jà
koledzy z celi Janusza Krzy˝ewskiego.

spacerniaka. Zacz´∏y równie˝ docieraç do nas egzem-
plarze podziemnej prasy wolnoÊciowej. Coraz wi´cej
interesujàcych wydarzeƒ mia∏o miejsce w naszym
wi´zieniu. Trzeba by∏o zaczàc wydawaç gazetk´, która t´
wiedz´ upowszechni. 

Zapalnikiem, który bezpoÊrednio spowodowa∏ pow-
stanie „Koniem przez Âwiat”, by∏a g∏odówka rozpocz´ta
przez cz´Êç internowanych. Klawisze chcieli ukaraç 
i odizolowaç tych, którzy g∏odowali, od tych, co nie
uczestniczyli w g∏odówce. PrzenieÊli nas do innego paw-
ilonu. Podj´liÊmy wtedy decyzj´: wydajemy pismo.

Radio z nas∏uchem znajdowa∏o si´ ju˝ tradycyjnie 
w celi Krzysztofa Âliwiƒskiego. To on wraz z Konradem
Bieliƒskim i Jackiem Czaputowiczem przygotowywa∏ ser-
wis dla redakcji, która mieÊci∏a si´ w innej celi. Tam
redagowano wiadomoÊci uzyskane z przekazu
radiowego, z podziemnych gazetek, z widzeƒ oraz ˝ycia
w Bia∏o∏´ce. Po zredagowaniu jeden z kolegów odczyty-
wa∏ cichutko teksty, a dwie inne osoby pisa∏y je na
kartkach. W ten sposób uzyskiwaliÊmy du˝y jak na te
warunki nak∏ad dwóch egzemplarzy codziennego wyda-
nia pisma. Czasami, g∏ównie na Êwi´ta, zdarza∏y si´
wy˝sze nak∏ady. Rekord to kilkanaÊcie sztuk, których
wi´kszoÊç zosta∏a rozprowadzona poza naszym wi´zie-
niem. W takim nak∏adzie wydaliÊmy wiersze Janka
Kelusa, który siedzia∏ w innym pawilonie. „Elegi´
Grudniowà” czy „Za dobry powrót do Itaki” pub-
likowaliÊmy jako pierwsi. 

Cz´sto w celi redakcyjnej odbywa∏y si´ kipisze, ale
byliÊmy ju˝ doÊwiadczonymi konspiratorami i wi´ênia-
mi, w zasadzie odbywa∏o si´ to bez wpadek. Czasami
ktoÊ poszed∏ siedzieç na kilka dni do izolatki i mia∏
dzi´ki temu urlop od ci´˝kiej pracy „zecersko-
-drukarskiej”. Tym bardziej ˝e niektóre numery mia∏y
nawet od oÊmiu do szesnastu stron. W zespole celi-
redakcyjnej byli: Bogumi∏ Bartolik, Wojciech Bogaczyk,
Wojciech Borowik, Marek Kossakowski, Miros∏aw
Basiewicz, Adam Romaniuk. Z czasem dorobiliÊmy si´
sta∏ej winiety. Zaprojektowa∏ jà, wycià∏ z linoleum 
z wi´ziennej pod∏ogi i wykona∏ (dla bezpieczeƒstwa 
w innej celi) Janusz Krzy˝ewski. 

Po pewnym czasie nasi koledzy z wolnoÊci skon-
struowali dla nas radio specjalnie do odbioru tylko
Wolnej Europy. By∏a to niekszta∏tna bry∏ka, która nie
budzi∏a zainteresowania stra˝ników czy kipiszujàcych
nasze cele zomowców. Jak z tego opisu wynika „Koniem
przez Âwiat” by∏o powa˝nym przedsi´wzi´ciem redak-
cyjno-organizacyjnym. W prac´ nad przygotowaniem
numeru zaanga˝owanych by∏o kilkanaÊcie osób. Nie
mówiàc o kolporta˝u. U˝ywaliÊmy gazetowego uk∏adu i
grafiki. W poszczególnych numerach cz´sto zamieszcza-
liÊmy teksty publicystyczne, a tak˝e opowiadania.
Naszym autorem bywa∏ choçby pisarz Janusz Anderman. 

„Koniem przez Âwiat” wychodzi∏ od stycznia do czerw-
ca 1982 r. Wysz∏o prawie 200 numerów. Pismo podpisy-
waliÊmy: Redaguje Zespó∏, Warszawa, ul. Ciupagi 1
(adres Aresztu Âledczego i Wi´zienia w Bia∏o∏´ce).
Wydania gazety by∏y numerowane, a datowane kolejnym
dniem stanu wojennego. Z czasem uros∏a nam
konkurencja – powsta∏ „Kipisz Codzienny”, wydawany 
w celi Andrzej Czumy. Ale tak naprawd´ nie mia∏ szans 
i z „Koniem” nie wygra∏ konkurencji. �

603 BIA¸O¸¢KA 1981–1982

WOJCIECH BOROWIK
Wspó∏pracownik KOR, ROPCiO, KPN,
drukarz „Robotnika” i wydawnictw
niezale˝nych, pracownik KKK NZS,
wspó∏pracownik NOWEJ

◗ Karol Modzelewski 
czyta komiks 
w bia∏o∏´ckiej celi
(zdj´cie ze zbiorów
Anatola Lawiny)
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WiadomoÊci mieliÊmy z widzeƒ oraz radia. Nie wszyscy
mieli w celach takie udogodnienia, ˝eby mieç radio 
(przemycone), wi´c myÊmy te informacje us∏yszane 
z radia przepisywali i kolportowali po obu pawilonach.
Ukazywa∏o si´ to w gazetce „Koniem przez Âwiat”. By∏a
te˝ druga gazetka: „Kipisz Codzienny”– wydaje mi si´, ˝e
redagowa∏ jà Czuma, ale nie jestem pewien. To w jego celi
robi∏o kilka osób. Tak, jak „Koniem przez Âwiat”
redagowaliÊmy w kilka osób. „Koniem przez Âwiat” mia∏o
pi´kne wydania okolicznoÊciowe: z okazji setnego
numeru, z okazji Wielkanocy. Raz wydrukowaliÊmy wier-
sze Kelusa, który siedzia∏ w Bia∏o∏´ce, w cz´Êci wi´ziennej.
Jego wiersze nam dostarczono. MyÊmy to pi´knie wydali.
DrukowaliÊmy te˝ literatur´ pi´knà, np. opowiadania
Janusza Andermana, który te˝ siedzia∏ w Bia∏o∏´ce i stale
nam dostarcza∏. G∏ównie interesowa∏o nas to, co si´
dzieje w kraju. „Koniem przez Âwiat” by∏o równie˝ 
Êwiatowym pismem, wi´c interesowa∏o nas to, co dzia∏o
si´ na du˝ym spacerniaku, czyli w kraju. Chocia˝ 
oczywiÊcie jakieÊ wiadomoÊci z Bia∏o∏´ki te˝ by∏y.

MAREK KOSSAKOWSKI
Wspó∏pracownik KSS KOR, drukarz
NOWEJ, redaktor biuletynu Regionu
Mazowsze „Niezale˝noÊç” i Agencji
Prasowej SolidarnoÊci AS

By∏em w celi z Wojtkiem Borowikiem. WydawaliÊmy
„Koniem przez Âwiat” . To by∏o z nas∏uchów radiowych,
z tym ˝e radio by∏o w innej celi. Wyd∏ubaliÊmy dziury
przy biegnàcych u góry celi rurach. Tamt´dy 
przepychaliÊmy papier. To s∏u˝y∏o do przerzucania
bibu∏y, do ∏àcznoÊci z innymi celami. StosowaliÊmy te˝
technik´, która nazywa si´ „koƒ”. Bierze  si´ sznurek 
z jakimÊ ci´˝arkiem i przywiàzuje si´ wiadomoÊç. To
wyglàda troch´ jak w´dka.  KtoÊ z innej celi wystawia
kij od szczotki. Na nim owija si´ sznurek i tak wiado-
moÊç trafia do odbiorcy. Stàd tytu∏ naszego pisemka
„Koniem przez Âwiat”. Tak w´drowa∏o z celi do celi.
R´cznie by∏o pisane tzw. chiƒski powielacz, ca∏a cela
przepisywa∏a. Wojtek dyktowa∏, a myÊmy przepisywali.

WOJCIECH BOGACZYK
Wspó∏pracownik ROPCiO, dzia∏acz SKS,
drukarz w M∏ynek, cz∏onek  OKZ NZS,
redaktor niezale˝nego czasopisma NZS
„Nowy Indeks”, cz∏onek Prez. KKK NZS

Krzysztof Âliwiƒski 
przemyci∏ radio i robi∏
nas∏uchy. S∏uchaliÊmy
Radia Wolna Europa 
i Radia RFI 

”
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11 CZERWCA 1982 r.
protest „miskowy”, bo wy-
wo˝à 2 osoby, nie wiado-
mo gdzie. Generalny kipisz,
ZOMO, rewizje, rozbieranie.

11 CZERWCA 1982 r.
protest („wznoszenie okrzy-
ków, uderzanie w drzwi
cel”) z udzia∏em oko∏o 90%
osadzonych przeciwko wy-
prowadzeniu w nieznanym
kierunku dwóch internowa-
nych (Roberta LuÊni i Mar-
ka Kubina).

„Po spacerze klawisze
kazali spakowaç si´ dwóm
ch∏opakom, nie mówiàc,
dokàd ich zabierajà. Nie
chcieli wyjechaç, domagali
si´ jakiegoÊ dokumentu.

DaliÊmy im wsparcie, wa-
làc przez pi´tnaÊcie minut
miskami o kraty.”
(Fragment „Dziennika z in-
ternowania” Wiktora J. Mi-
kusiƒskiego)

11 CZERWCA 1982 r.
u˝ycie si∏y przez funkcjona-
riuszy S∏u˝by Wi´ziennej
wobec 18 osadzonych,
którzy odmówili dobrowol-
nego opuszczenia po-
mieszczenia i poddania si´
przeszukaniu.

„Wraz z innymi osobami
internowanymi zosta∏em
wyprowadzony z celi do
oddzielnego pomieszcze-
nia, w którym kilkunastu
funkcjonariuszy z pa∏kami
w r´kach poleci∏o nam ro-
zebraç si´ do naga. Zapro-
testowa∏em spokojnie prze-

ciwko temu nies∏ychanemu
pomys∏owi […] Przy
akompaniamencie wy-
zwisk wypowiadanych
przez niektórych funkcjona-
riuszy np. byd∏o, zdrajcy,
jeden z nich si∏à, przy mo-
im biernym oporze, zerwa∏
ze mnie sweter, koszul´,
spodnie, rozrywajàc i nisz-
czàc przy tym zamek b∏y-
skawiczny i slipy. W trakcie
tej gorszàcej sceny jeden
z funkcjonariuszy w mun-
durze oficerskim robi∏ zdj´-
cia fotograficzne, zaÊ inny
nerwowo bi∏ pa∏kà w para-
pet okienny.”
(Ze skargi Jacka Bukow-
skiego do ministra sprawie-
dliwoÊci Sylwestra Zawadz-
kiego na brutalnoÊç funkcjo-
nariuszy S∏u˝by Wi´ziennej
z 11 czerwca 1982 r.)

Krzysztof Âliwiƒski przemyci∏ radio i robi∏ nas∏uchy.
S∏uchaliÊmy Radia Wolna Europa i Radia RFI
WiedzieliÊmy, co si´ dzieje, co o nas mówià.
Póêniej ˝eÊmy to spisywali i  wysy∏aliÊmy to do celi

obok. PisaliÊmy wiadomoÊci, w celi obok to przepisywali.
I to si´ nazywa∏o „Koniem przez Âwiat”. MyÊmy to robili
w naszej celi, a Wojtek Borowik i Marek Kossakowski 
w celi obok.  A˝ w pewnym momencie wysz∏o konkuren-
cyjne pismo: „Kipisz Codzienny”. To chyba wydawa∏
Czuma albo ktoÊ z prawicy, ju˝ dok∏adnie 
nie pami´tam. Póêniej pojawi∏a si´ te˝ publicystyka. 
My dawaliÊmy serwis. Krzysztof s∏ucha∏, ja zapisywa∏em
r´cznie i podawaliÊmy tym „koniem” obok. Oni robili
nak∏ad: dwa egzemplarze: jeden w lewo, drugi w prawo.
Egzemplarze w´drowa∏y do ka˝dej z cel.

JACEK CZAPUTOWICZ
Wspó∏pracownik KOR, dzia∏acz „S”, 
cz∏onek prezydium KKK NZS, za∏o˝yciel
Akademickiego Biura Interwencyjnego

BIA¸O¸¢KA
DZIE¡ PO DNIU

◗ „BAS” (Bia∏o∏´cka
Agencja SolidarnoÊci). 
Po przeniesieniu g∏odujà-
cych na OZ-II zacz´∏a
wychodziç mutacja 
pod nazwà „BASIK”
„Kipisz Codzienny”
wydawa∏ internowany
Andrzej Czuma.

„Kipisz Codzienny” i serwis BAS
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◗ Bia∏o∏´ka 1982, 
produkcja obozowych
„druków” (fot. J. Maciej
Goliszewski/EPOKA)
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◗ Warszawa, 
1 maja 1982. 
Manifestacja  
na placu Zamkowym
(fot. Mark Carrot*)
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Mury nie by∏y
przeszkodà
U nas by∏y trzy delegacje ze Êwiata. By∏ prymas

Glemp, Polski Czerwony Krzy˝, Mi´dzynaro-
dowy Czerwony Krzy˝. Wizyta Glempa mia∏a

charakter najbardziej symboliczny i presti˝owy. Czu∏o
si´ takà powag´ KoÊcio∏a. Wchodzi∏ do celi rutynowo,
wita∏ si´. Musia∏ je wszystkie obejÊç, by∏o nas du˝o. Ale
czu∏o si´ majestat KoÊcio∏a. 

Kiedy wszed∏ Polski Czerwony Krzy˝, to widaç by∏o, ˝e
to sà tacy nieduzi panowie, którzy za bardzo g∏owy nie
chcieli podnosiç i za bardzo na boki nie patrzeç. Kiedy
przyszli z Mi´dzynarodowego Czerwonego Krzy˝a, by∏o
ju˝ inaczej. To byli ludzie z Zachodu, którzy si´ niczego
nie bali i widywali gorsze rzeczy na Êwiecie. Dzi´ki nim
ja stamtàd wyszed∏em, bo podczas wizyty poskar˝y∏em
si´, ˝e mam pewne dolegliwoÊci, niezwiàzane z Bia-
∏o∏´kà, które wymaga∏y ogl´dzin lekarskich. Po paru
miesiàcach pojecha∏em na Lindleya na badania pod
konwojem.  �

Przemys∏aw CieÊlak

Pomoc dla internowanych by∏a bardzo du˝a. 
Szybko zacz´∏y przychodziç do nas paczki 
od komitetu przy Êw. Marcinie i od Czerwonego Krzy˝a.
To by∏y g∏ównie Êrodki czystoÊci, papierosy. 
By∏a te˝ na pewno wizytacja z Czerwonego Krzy˝a. 
W pewnym momencie pojawili si´ te˝ jacyÊ 
pos∏owie.

JAN TOMASZ LIPSKI
Wspó∏pracownik KOR, dzia∏acz 
sekcji kultury  KIK, pracownik OÊrodka
Prac Spo∏eczno-Zawodowych 
przy Komisji Krajowej „S”

NOC Z 12 NA 13 
CZERWCA 1982 r.
ponowne „kilkuminutowe za-
k∏ócenie porzàdku” przez in-
ternowanych (w podobnej
formie jak 11 czerwca).

„Ciemno∏´ka […] 12
czerwca zamiast Êpiewów
wieczornych urzàdzono
o pó∏nocy znów walenie

w drzwi – jednominutowe
na pamiàtk´ „wy∏amywania
drzwi naszych domów”. Po-
tem odÊpiewano tradycyjny
kanon pieÊni.” (Internowany
P.M., fragment grypsu z 15
czerwca 1982 r.)

13 CZERWCA 1982 r.
na Êwietlicy, po mszy, do-
sz∏o do ostrej dyskusji, czy
nadal demonstrowaç, czy
przerwaç na czas Mundialu.

14 CZERWCA 1982 r.
protest internowanych prze-
ciwko stanowi wojennemu.

14 CZERWCA 1982 r.
Wywieszono harmonogram
oglàdania mistrzostw Êwia-
ta w tv na Êwietlicy. Niektó-
re cele majà w∏asne telewi-
zory, okazuje si´, ˝e to te,
które g∏osowa∏y za ca∏kowi-
tym spokojem, za zrezy-
gnowaniem z wszelkich

form demonstracji. Fala
emocji opada, Êmiejemy si´
z ró˝nych dramatycznych
momentów. Zwolniono 26
osób, sami majowi, tylko 3
grudniowych. Nie robi to
wra˝enia, jak kiedyÊ. Bioràc
pod uwag´, ˝e w maju do-
wieziono chyba 170 osób,
nie jest to du˝a liczba. No-
wy komendant wezwa∏
KrzyÊka, gdy˝ sporzàdzono
raport, ˝e to on wczoraj

prowadzi∏ litani´, co zresztà
nie by∏o prawdà. Oskar˝y∏
go, ˝e wywo∏uje demon-
stracje i skaza∏ na 7 dni ka-
baryny z zawieszeniem.
Krzysiek odpar∏, ˝e mamy
prawo modliç si´ i jest to
ju˝ tradycja i w koƒcu do-
sta∏ nagan´!!! Jaja kwadra-
towe. 
(Fragment „Dziennika 
z internowania” 
Wiktora J. Mikusiƒskiego)

◗ Z archiwum Komitetu Prymasowskiego (zbiory Archiwum Akt Nowych)

BIA¸O¸¢KA
DZIE¡ PO DNIU

06 OK  24/3/05  9:32  Page 3



663 BIA¸O¸¢KA 1981–1982

Kontakt ze Êwiatem zewn´trznym mia∏em 
przede wszystkim przez ksi´˝y: Sikorskiego,
Dembowskiego, Dàbrowskiego, Opiel´. 
Do dziÊ ich pami´tam.
Oni mieli takie wydrà˝one Biblie zazwyczaj, 
to widzia∏em, no i w tych zar´kawkach 
przy sutannach nosili grypsy, listy. 
Czasami na widzeniach dostawa∏em takie karteczki
wielkoÊci paznokcia z∏o˝one na sto razy. 
To by∏a te˝ bibu∏a, którà dostawa∏em. 
To by∏y niesamowite rzeczy, podtrzymujàce 
na duchu.

WIES¸AW UZI¢B¸O
Dziennikarz Agencji 
SolidarnoÊci AS, publicysta 
prasy podziemnej

MyÊmy byli w stosunkowo ostrym re˝imie, który stop-
niowo ∏agodnia∏, poza tym ksi´˝a, którzy przychodzili
przynosili grypsy i wynosili. KoÊció∏ zabiega∏ o nasze
uwolnienie, ksi´˝a wyg∏aszali ostre kazania o wyraênie
politycznym podtekÊcie. Moja ˝ona przez d∏ugi czas nie
mog∏a si´ dowiedzieç, gdzie ja jestem, pyta∏a w ró˝nych
komendach. Gdy dowiedzia∏a si´, ˝e jestem w Bia∏o∏´ce, 
to w pewnym momencie pozwolono jej mnie odwiedziç.
Musia∏a czekaç w Êniegu pi´ç godzin, zanim jà 
wpuszczono. Jedno dziecko mia∏a ze sobà na wózku
inwalidzkim, on mia∏ ca∏e nogi przemoczone i z drugim
synem by∏a, który sta∏ obok. Nie wpuszczono ich na ˝adnà
poczekalni´, tylko musieli czekaç na dworze pi´ç godzin.
Jak ja zobaczy∏em swoje dzieci, szczególnie tego m∏od-
szego, to powiedzia∏em, ˝e zrobi´ wszystko, ˝eby wyjÊç.

ZBIGNIEW DACIUK
Funkcjonariusz MO, 
pracownik batalionu Pogotowia MO,
wspó∏za∏o˝yciel  ZZFMO

Widzenia to by∏ istotny element, to pozwala∏o mieç jakiÊ
kontakt ze Êwiatem i wtedy próbowaliÊmy coÊ przekazy-
waç rodzinie, jakimiÊ grypsami, jakieÊ oÊwiadczenia, co
si´ tutaj dzieje, ˝e jesteÊmy zdrowi, ˝e nie ma jakichÊ
wyjàtkowych represji. StaraliÊmy si´ przemyciç jakieÊ
informacje o nas, wiedzàc, jak bardzo sà potrzebne do
ró˝nych gazetek wychodzàcych w podziemiu.  Jak si´ nie
udawa∏o na widzeniach, to wpad∏em na inny pomys∏.
Pawilon, w którym mieszkaliÊmy, by∏ blisko muru i jak si´
mocno rzuci∏o, mia∏o si´ jakiÊ obcià˝enik, da∏o si´ to 
przerzuciç za mur. Namawia∏em wtedy mojà narzeczonà,
˝eby pod tym murem wystawa∏a. Uda∏o si´ chyba raz coÊ
takiego zrobiç, bo klawisze bardzo szybko si´ zorientowali
i obserwowali nie tylko cele, ale równie˝ tych stojàcych po
drugiej stronie muru. Podje˝d˝a∏a suka i ich zgarnia∏a.

WOJCIECH DOBRZY¡SKI
Wspó∏pracownik Zarzàdu Regionu
Mazowsze NSZZ „S”, redaktor 
w piÊmie „Afisz”, wydawca 
pisma „Przetrwanie”

◗ Komunia w Bia∏o∏´ce
(fot. ze zbiorów Marka
Borowika)

◗ Znaczki produkowane
przez internowanych by∏y i
nadal sà poszukiwane
przez kolekcjonerów.
(zdj´cie ze zbiorów SWS)
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MyÊmy zostali w 8 osób, nie bardzo by∏o wiadomo,
dlaczego ci ostatni siedzà. To by∏o niezwyk∏e, by∏o 8 osób,
ogromne wi´zienie, a w tych celach ogromne wory pe∏ne
bakalii i ciastek, ró˝nych rzeczy przywiezionych z ca∏ego
Êwiata. By∏a Wigilia, przyjecha∏a Maja Komorowska,
wczeÊniej przyje˝d˝a∏ ksiàdz, cudowny, który spod
sutanny, jak spod sukienki, wyjmowa∏ ró˝ne grypsy 
i tajne rzeczy i ta Maja Komorowska jak ta matka
opiekunka tam przyje˝d˝a∏a i by∏a Wigilia i pami´tam,
˝eÊmy si´ dzielili op∏atkiem 8 osób i Maja nagle dzieli si´
z klawiszami op∏atkiem i my  te˝, ale bez poca∏unków. 
To by∏o bardzo wzruszajàce, musz´ powiedzieç.

TOMASZ JASTRUN
Wspó∏pracownik NOWEJ, uczestnik 
strajku w Stoczni Gdaƒskiej, redaktor
„Informatora Kulturalnego SolidarnoÊci”
(IKS) przy Regionie Mazowsze „S”

◗ Od lewej: Jan Lityƒski,
Jaros∏aw Guzy, Marek
Mazurek i Marek Nowicki
(fot. NN, zbiory OÊrodka
KARTA)

◗ Notatka Zofii
Kuratowskiej z akt
Komitetu Prymasowskiego 
(zbiory Archiwum Akt
Nowych)
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T e pierwsze dni w Bia∏o∏´ce by∏y trudne, mo˝e nie
dla mnie czy dla ludzi tzw. starej opozycji, ale dla
kolegów z SolidarnoÊci, którzy nie spodziewali si´

takiego obrotu sprawy. Trzeba pami´taç, ˝e bezpieka
umieszcza∏a w pierwszej fazie swoich agentów, którzy
mieli przekonaç, ˝e z Bia∏o∏´ki ∏atwo mo˝na wyjÊç. Tym
∏atwym rozwiàzaniem jest podpisanie tzw. lojalki, czyli
zobowiàzanie si´ do nieprowadzenia dzia∏alnoÊci przeci-
wko w∏adzom i ustrojowi komunistycznemu. No i by∏y
takie teatralne zagrania. 

KtoÊ z naszej celi poszed∏ na przes∏uchanie i wróci∏
radoÊnie, mówiàc: „S∏uchajcie, tam nic takiego strasznego
si´ nie dzieje wystarczy podpisaç jakiÊ kwit, to nie ma prze-
cie˝ znaczenia, za moment zostaniesz wypuszczony”. 
I rzeczywiÊcie za kilkanaÊcie  minut przychodzi∏ stra˝nik,
otwiera∏ cel´ i wywo∏ywa∏ tego cz∏owieka i on wychodzi∏ na
wolnoÊç. To bardzo demobilizowa∏o, szczególnie osoby,
które nie by∏y doÊwiadczone w dzia∏alnoÊci opozycyjnej.
RzeczywiÊcie w tym pierwszym okresie sporo osób takie
deklaracje podpisywa∏o i wychodzi∏o na wolnoÊç. To by∏y
dla nas trudne i smutne chwile. My przekonywaliÊmy
kolegów, ˝eby nie chodzili na te rozmowy, bo to nie by∏y
nawet przes∏uchania, tylko rozmowy z funkcjonariuszami.
Ale ci biedni, zastraszeni, szeregowi cz∏onkowie
SolidarnoÊci korzystali cz´sto z takiego rozwiàzania. My nie
mieliÊmy do nich o to ˝alu. �

Wojciech Borowik

SB zarzuca sieci

◗ Internowani w celi 
nr 11 w baraku OZ-1:
Arkadiusz Melak 
(na dolnej pryczy), 
NN (przes∏oni´ty pryczà),
NN (cz´Êciowo
przes∏oni´ty pryczà), 
NN (ty∏em do fotografa),
Wiktor Mikusiƒski 
(na parapecie okna),
Mieczys∏aw Jankowski 
(na taborecie z nogà 
w gipsie), Krzysztof
Korczak, Zbigniew Tylko 
(Fot. J. Maciej
Goliszewski/EPOKA)

Zachorowa∏a moja matka i by∏a szansa, ˝e wyjd´. 
Kazali mi podpisaç lojalk´, a ja nie chcia∏em. 
Wtedy Kiszczak zadzwoni∏ do mojej matki – osoby
znanej w Êrodowisku kombatanckim, uczestniczki
Powstania Warszawskiego, i zaczà∏ u˝ywaç takiej
argumentacji: ˝e niech syn b´dzie rozsàdny, ˝e prze-
cie˝ walczyliÊmy o to samo – my kombatanci, wtedy
matka powiedzia∏a mu, ˝e nie o to samo, wi´c lepiej
niech syn ju˝ siedzi. Ubek zaczà∏ na mnie krzyczeç,
to ja te˝ zaczà∏em krzyczeç i u˝y∏em s∏ów poza
kanonem dobrego wychowania – tak bym
powiedzia∏. On wtedy ciekawie zareagowa∏:
powiedzia∏, ˝e nie  ma o czym mówiç, nie ma co si´
k∏óciç, przyniós∏ herbat´. Doda∏: „Mo˝e si´ tak
zdarzyç, ˝e pan b´dzie siedzia∏ po drugiej stronie
biurka”. Zabawne jest, ˝e potem przez kilka lat by∏em
dyrektorem oddzia∏u Instytutu Pami´ci Narodowej.
To nie jest druga strona biurka, w ˝adnym wypadku,
ale akta takich panów oglàda∏em.

KAZIMIERZ WÓYCICKI
Wspó∏pracownik wschodnioniemieckiej
Akcji Pokuty, redaktor „Wi´zi”, uczestnik
akcji pomocy dla Radomia i Ursusa, 
w 1980 doradca „SolidarnoÊci”.
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Na rozmowy 
z UB raczej si´

nie chodzi∏o, 
ale jak by∏o
nudno i nic si´
nie dzia∏o, to
niektórzy czuli
si´ na si∏ach,
˝eby iÊç pogadaç
i ich opieprzyç 
WIKTOR MIKUSI¡SKI

”
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By∏a widoczna ró˝nica mi´dzy tzw. starà opozycjà 
a zwiàzkowcami. By∏y próby wyciàgania tych osób na
rozmowy. Zwiàzkowcy przychodzili na takie rozmowy
roztargnieni, przera˝eni, sko∏owani przez S∏u˝b´
Bezpieczeƒstwa. Pami´tam pierwsze dni: przychodzi
roztrz´siony dzia∏acz zwiàzkowy. Pytam: co jest? On
mówi, ˝e wzi´∏a go S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa na rozmow´.
I tak do niego mówili: „Pan jest bardzo przyzwoity,
takich ludzi jak pan Polsce potrzeba. Bo trzeba coÊ
robiç. Tamci to ekstremiÊci, daliÊcie si´ wrobiç. To sà
agenci CIA, oni tu sà za pieniàdze. Ja panu mówi´ w
zaufaniu: pan podpisze, ˝e nie b´dzie pan prowadzi∏
dzia∏alnoÊci. To jest zwyk∏y papierek. Nic si´ panu nie
stanie. Jutro b´dà podstawione eszelony i wszyscy b´dà
wywo˝eni na Syberi´. Pan ma szans´ zostaç, my chce-
my, ˝eby pan zosta∏”. Cz∏owiek przera˝ony, tutaj rodzi-
na, dzieci. I oczywiÊcie podpisywa∏ to, co oni chcieli. 
To nie by∏o nic strasznego: zobowiàzanie, ˝e nie b´dzie
si´ prowadziç ˝adnej dzia∏alnoÊci wywrotowej ostate-
cznie nie jest ujmà. OczywiÊcie nie z naszego punktu
widzenia, starych opozycjonistów. Oni próbowali 
wzywaç te wszystkie osoby na przes∏uchania. Wiele 
osób t∏umaczy∏o, ˝e dlatego posz∏o na te przes∏uchania,
˝e chcieli si´ czegoÊ od nich dowiedzieç. Dosyç g∏upie
t∏umaczenie. Ja by∏em ostatnià osobà, którà popro-
szono. To by∏o dopiero po pó∏ roku. Poprosi∏ mnie klaw-
isz.  Ja powiedzia∏em: „Jest wojna a ja w czasie wojny 
z agresorami rozmów nie prowadz´”. 
Powiedzia∏: „Tak, to dzi´kuj´ bardzo”.

WITOLD SIELEWICZ
Wspó∏pracownik KOR i NOWEJ,
wspó∏redaktor „Robotnika”, drukarz 
w Regionie Mazowsze NSZZ „S” 
i w biurze NZS

Jak trafi∏em do Bia∏o∏´ki, to uÊciska∏ mnie Wojtek
Borowik i od razu powiedzia∏, ˝e tu jest taka zasada
honorowa, ˝e nie chodzi si´ na przes∏uchania. Bo oni
próbujà nas przes∏uchiwaç bez podstaw prawnych.
Tylko co mi to powiedzia∏, a do celi wszed∏ klawisz 
i powiedzia∏: „Panowie chcà z panem rozmawiaç”. 
Ja mówi´: „Jacy panowie? Ubecy? Ale ja nie chc´ z nimi
rozmawiaç”. To by∏a taka zasada narzucona przez
grup´ twardzieli. To oni stworzyli kodeks post´powania.
Jak uczciwie powinien zachowywaç si´ internowany.
Jak wzywa komendant obozu, to si´ idzie, bo komen-
dant wzywa w sprawach organizacyjnych. Cz´sto 
na przyk∏ad oznacza to dodatkowe widzenie, czyli
mo˝e to byç coÊ pozytywnego. Natomiast nie podejmuje
si´ ˝adnych rozmów nieformalnych z bezpiekà.
Niektórzy, niestety, te ustalenia ∏amali. Tych, którzy
chodzili na rozmowy z bezpiekà, by∏a mniejszoÊç i oni
spotykali si´ z niech´cià kolegów. PrzenieÊli mnie do
innej celi, czy jak to mówià wi´êniowie „pod cel´”, 
w której siedzia∏ cz∏owiek opisany przez Grzegorza
Waligór´ w ksià˝ce „Ruch Obrony Praw Cz∏owieka 
i Obywatela” tajny wspó∏pracownik SB –  Janusz
Lewandowski. To by∏ jego pseudonim. Przerzucenie
mnie do tej celi z agentem, podejrzewam, by∏o po to, 
˝e spodziewano si´, ˝e ja coÊ przy nim powiem. On si´
zachowywa∏ bardzo przyzwoicie, nie dopytywa∏ si´ 
o nic, nie wzbudza∏ podejrzeƒ. Korespondowa∏, jak
mówi∏, ze swojà ˝onà, piszàc wiadomoÊci za pomocà
cyferek. Podejrzewam, ˝e by∏y to raporty dla bezpieki.

WOJCIECH BOGACZYK
Wspó∏pracownik ROPCiO, dzia∏acz SKS,
drukarz w M∏ynek, cz∏onek  OKZ NZS,
redaktor niezale˝nego czasopisma NZS
„Nowy Indeks”

◗ Bia∏o∏´ka 1982, 
internowani 
na spacerniaku
(zdj´cie ze zbiorów 
Marka Borowika)
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◗ Bia∏o∏´ka 1982
(fot. NN, ze zbiorów
OÊrodka KARTA)
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Oczami
kapusia

Relacja TW Marka Walickiego (Bernarda KoleÊnika) spisana przez ppor. SB         
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      Andrzeja Anklewicza. 10 marca 1982

21 CZERWCA 1982 r.
stan osadzonych 251 osób.

22–25 CZERWCA 1982 r.
trzecia wizytacja Mi´dzynarodowe-
go Komitetu Czerwonego Krzy˝a
(Claude-Alain Zapella, Petera
Lütolf, Heinz Schlaepfer, Hans Jann
i Bernard Grünefeld), stan osadzo-
nych wg MKCK 249 osób (w tym 
6 w szpitalu i 15 na przepustce)

30 CZERWCA 1982 r.
stan ewidencyjny osadzonych 244
osoby (w tym 6 w szpitalu i 15 na
przepustce).

9 LIPCA 1982 r.
list 55 internowanych w Bia∏o∏´ce
do ministra sprawiedliwoÊci z pro-

testem przeciwko przetrzymywaniu
w pawilonie IV Aresztu Âledczego
cz´Êci internowanych.

„Wielokrotnie protestowaliÊmy
przeciwko umieszczeniu ich w ce-
lach wi´ziennych IV pawilonu, zg∏a-
szajàc równie˝ ten fakt Komisji MCK.
Upór w∏adz w takim traktowaniu na-
szych kolegów jest niczym innym,
jak tylko zemstà organu dysponujà-
cego. Domagamy si´ jednakowego
traktowania wszystkich internowa-
nych i przeniesienia naszych kole-
gów z pawilonu IV do oÊrodka,
w którym przebywamy. Przetrzymy-
wanie ich w dotychczasowych wa-
runkach traktujemy jako represj´ wy-
mierzonà równie˝ w nas.”

13 LIPCA 1982 r.
stan ewidencyjny osadzonych 190
osób (w tym 14 w szpitalach, 9 na
przepustkach i 2 poza oÊrodkiem,
w kategorii „inne”).

BIA¸O¸¢KA
DZIE¡ PO DNIU

Pomimo ciàg∏ych
rekwizycji
radioodbiorników
sà one jeszcze 
w posiadaniu
internowanych

”

◗ Internowani 
w celi, 1982.

(fot. NN, zbiory 
OÊrodka KARTA,

przekaza∏a 
El˝bieta Kosiacka)
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Przes∏uchania SB by∏y ucià˝liwe. Jak mnie przewieêli 
z Pa∏acu Mostowskich, to par´ dni potem przyjecha∏o
dwóch esbeków i zacz´li mnie maglowaç, ˝ebym cokol-
wiek im zezna∏, podpisa∏ si´ lewà nogà itd. Póêniej
przez par´ tygodni przyje˝d˝a∏ jeden esbek tylko. 
Co ciekawe, widaç by∏o, ˝e jest to cz∏owiek z dobrym
pochodzeniem, który wie, jak dobraç skarpetki 
do krawata, Êwietnie si´ wys∏awiajàcy. Proponowa∏ mi
prac´ w kontrwywiadzie, poniewa˝ zna∏em dobrze
j´zyk angielski i mia∏em znajomoÊci w zwiàzkach
zawodowych na Zachodzie. On wtedy wprost
powiedzia∏, ˝e przygotowujà proces KOR-u i jeÊli b´d´
zeznawa∏, to dla pozoru dostan´ jakiÊ tam wyrok, coÊ
odsiedz´, a póêniej oni mnie wezmà do kontrwywiadu.
OczywiÊcie nic z tego nie wysz∏o. Z tego, co z kolei
opowiada∏ Bartczak ze zwiàzków zawodowych mili-
cjantów, to ich przes∏uchiwali ostrzej, tam prawie 
do r´koczynów dochodzi∏o. JeÊli chodzi o mnie, to mog´
powiedzieç, ˝e zachowywali si´ w miar´ kulturalnie.
Ucià˝liwe psychicznie to by∏o, ale takich ekscesów jak
na przes∏uchaniach w Pa∏acu Mostowskich to nie by∏o.

JERZY DYNER
Organizator strajków w FSO, 
za∏o˝yciel „S” w FSO, cz∏onek 
prezydium ZR Mazowsze NSZZ „S” 

Nie mieliÊmy kontaktu ze Êwiatem, ani widzeƒ. 
W którymÊ momencie zacz´li nas wzywaç na przes∏ucha-
nia. By∏ oddzielny pokój esbecki, do którego byliÊmy
doprowadzani. Na poczàtku nie wiedzieliÊmy jeszcze, co
jest grane, wi´c chodziliÊmy na te przes∏uchania. Ka˝dy
by∏ oddzielnie przes∏uchiwany przez dwóch esbeków.
Jeden, wydaje mi si´, ˝e si´ nazywa∏ Fonfara, ale nie
jestem w stu procentach pewny. To byli przystojni,
m∏odzi ludzie. Jeden z nich powiedzia∏ mi, ˝e b´dziemy
oskar˝eni o obalenie ustroju przemocà, ˝e to jest wyrok
do kary Êmierci i ˝e oczekujà jakiejÊ wspó∏pracy. 
Nie wiem, co kto na te propozycje odpowiada∏.
Ja postanowi∏em, ˝e nie b´d´ chodzi∏ na te 

przes∏uchania. I tak by∏o, wi´kszoÊç z nas odmówi∏a. 
I nie brali nas, siedzieliÊmy w celach. 

HENRYK WUJEC
Wspó∏pracownik KOR i cz∏onek KSS
KOR, wspó∏za∏o˝yciel i redaktor
„Robotnika”, doradca MKZ Mazowsze
NSZZ „S”, cz∏onek Komisji Krajowej „S”

Mia∏em nies∏ychanà histori´ dotyczàcà widzenia.
Zaproponowali mojej ˝onie ubecy widzenie na
osobnoÊci, ˝e nam pokój dadzà. Nie wiem, co za pomys∏
mieli ci ubecy, za kogo oni mnie w ogóle brali i mojà
˝on´. Ale by∏a to propozycja bardzo niezwyk∏a, musz´
powiedzieç. OczywiÊcie odmówi∏em z uÊmiechem.

TOMASZ JASTRUN
Wspó∏pracownik NOWej, uczestnik 
strajku w Stoczni Gdaƒskiej, redaktor
„Informatora Kulturalnego SolidarnoÊci”
(IKS) przy Regionie Mazowsze „S”

Proponowali nam wyjazdy za granic´, wi´c ja spyta∏em
ubeka czy mo˝na by pojechaç do Czechos∏owacji co go
bardzo skonfundowa∏o. Przy kolejnej wizycie zapyta∏ mnie
czy ja mówi∏em serio. Potem dawano mi takie awanse 
w rodzaju: „Panie rzeczniku”, bo by∏em rzecznikiem 
prasowym SolidarnoÊci, „chcielibyÊmy pana widzieç 
w telewizji” ale nie reagowa∏em na to. MyÊmy prowadzili
korespondencje z genera∏em Kiszczakiem. Wysy∏a∏em
ocenzurowanego „˚o∏nierza WolnoÊci”, którego otrzymy-
wa∏em. Pyta∏em, czy  podziela zdanie, ˝e nie powinniÊmy
czytaç usuni´tych fragmentów – nie dosta∏em odpowiedzi.

JANUSZ ONYSZKIEWICZ
Cz∏onek Prezydium 
Komisji Krajowej 
i rzecznik prasowy NSZZ „S”

Ja postanowi∏em, ˝e nie b´d´ chodzi∏
na te przes∏uchania. I tak by∏o,
wi´kszoÊç z nas odmówi∏a. I nie brali
nas, siedzieliÊmy w celach. 
HENRYK WUJEC

”
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Zapad∏o ustalenie, ˝e nie wychodzimy z celi na wezwa-
nia SB. Ale przychodzili po nas zwykli funkcjonariusze
wi´zienni, wzywajàc takiego a takiego bez podania
powodów. No i  po mnie te˝ przyszed∏ w jakimÊ
momencie. Ja oczywiÊcie nie wyszed∏em. Po czym si´
okaza∏o, ˝e przyjecha∏a do mnie na wizyt´ moja
ówczesna narzeczona i to by∏o wezwanie do niej. Wi´c
ona by∏a bardzo nieszcz´Êliwa, bo oni jej powiedzieli,
˝e ja nie chcia∏em wyjÊç. Takie by∏y gry. Wi´c na
nast´pne wezwanie ju˝ poszed∏em, a okaza∏o si´, ˝e to
by∏o w∏aÊnie przes∏uchanie.

JAN SKÓRZY¡SKI
Wspó∏za∏o˝yciel samorzàdu na UW,
wydawca „G∏osu wolnego wolnoÊç ubez-
pieczajàcego”, historyk OÊrodka Badaƒ
Spo∏ecznych Regionu Mazowsze „S”

Jeszcze zimà, jak oni przechodzili do ambasady 
to myÊmy z okien  rzucali w nich  Ênie˝kami 
i to zawsze tak, ˝eby w g∏ow´ jakiegoÊ ubeka trafiç.
Pami´tam, ˝e pomimo naszej sytuacji, ja osobiÊcie, 
ale i wi´kszoÊç moich kolegów bardzo optymistycznie
patrzy∏a w przysz∏oÊç, uznawaliÊmy, ˝e to jest taka
Wrona, która pr´dzej czy póêniej musi odlecieç,
wznosiliÊmy has∏a „zima wasza wiosna nasza”, 
„or∏a wrona nie pokona” i nikt si´ nie poddawa∏. 
SB zach´ca∏o do emigracji, niektórzy si´ skusili, 
ale wi´kszoÊç, ani si´ nie podda∏a, ani nie za∏ama∏a.

GABRIEL JANOWSKI
Wiceprzewodniczàcy NSZZ Rolników
Indywidualnych „S”, przewodniczàcy
Zarzàdu Wojewódzkiego NSZZ RI „S” 
w Warszawie

◗ Bia∏o∏´ka 1982, 
Henryk Wujec w celi.
(fot. NN, zdj´cie 
z zestawu „Internowani
‘82” wydanego przez
CDN, zbiory Archiwum 
Akt Nowych)
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Pracowa∏em na placu Powstaƒców, w Dzienniku
Telewizyjnym. Moja dzia∏alnoÊç to by∏o zbieranie 
i dokumentowanie wszystkich nagraƒ, jakie si´ przewi-
ja∏y przez telewizj´. Mniej wi´cej przez rok operatorzy
jeêdzili po Polsce i nagrywali wypowiedzi ró˝nych dyg-
nitarzy partyjnych, dyrektorów, strajki. Ja to wszystko
przegrywa∏em i archiwizowa∏em. Wi´ksza cz´Êç tych
materia∏ów nie by∏a archiwizowana przez telewizj´. 
To by∏a moja dzia∏alnoÊç. Ale z tym nie wpad∏em na
szcz´Êcie. Posiedzia∏bym d∏u˝ej. WÊród tych nagraƒ
by∏y na przyk∏ad relacje z wydarzeƒ na Wybrze˝u,
wypowiedzi piel´gniarek, rannych, rodzin, lekarzy.
Tego by∏o mnóstwo. To wszystko trzyma∏em na 
korytarzu w szafie pancernej. Po aresztowaniu mój
pokój przetrzepali, ale szafy nie sprawdzili. Wst´pu 
do telewizji jednak ju˝ nie mia∏em.
Jak ju˝ siedzia∏em w Bia∏o∏´ce, to by∏a taka instrukcja 
od kolegi Michnika, ˝eby nie chodziç na przes∏uchania.
Ale to ∏atwo by∏o powiedzieç. Ja czeka∏em z niecierpli-
woÊcià na to przes∏uchanie, po miesiàcu dopiero mnie
wezwali. Musia∏em dowiedzieç si´ co z taÊmami. Czy
dosta∏y si´ w r´ce bezpieki – to by∏oby kiepsko. Kilka tych
przes∏uchaƒ by∏o, w tym z ekspertem od telewizji. Ale on
pomyli∏ taÊm´ magnetycznà z magnetofonowà. Koledzy
od magnetycznej posiedzieli d∏u˝ej, a mnie wypuÊcili po
miesiàcu. Natychmiast próbowa∏em dostaç si´ do telewi-
zji. WejÊcia ju˝ niestety nie mia∏em, ale przekaza∏em
klucze do szafy zaufanemu ilustratorowi muzycznemu.
On te taÊmy wyjà∏ i postawi∏ na pó∏ce jako „legalne”. 

ANDRZEJ NEWELSKI
Wspó∏za∏o˝yciel SolidarnoÊci w TVP,
nielegalnie dokumentowa∏ 
i archiwizowa∏ nagrania telewizyjne 
ze strajków

Oferowano emigracj´. KilkanaÊcie osób zg∏osi∏o si´. 
To by∏o w lutym czy w marcu, jak Urban og∏osi∏, 
˝e internowani mogà wyje˝d˝aç za granic´. Dostawali
paszporty w jednà stron´. Ale to nie by∏o dobrze
przyj´te. Generalnie wyjazd traktowany by∏ jako 
zdrada. My musieliÊmy siedzieç i „cierpieç za miliony”.
Kwestia rozmów z ubekami: by∏a zasada ogólna, 
˝e lojalki nie podpisujemy. Ale by∏y wyjàtki, byli ludzie
chorzy, dla nich podpisanie lojalki to by∏a szansa 
na wyjÊcie. Niektórzy mieli problemy rodzinne.
DyskutowaliÊmy na ten temat w celach i kolektyw
zezwala∏ lub nie na podpisanie lojalki komuÊ, kto 
z jakichÊ powodów musia∏ wyjÊç. Na rozmowy  z UB
raczej si´ nie chodzi∏o, ale jak by∏o nudno i nic si´ nie
dzia∏o, to niektórzy czuli si´ na si∏ach, ˝eby iÊç pogadaç
i ich opieprzyç. Póêniej by∏o o czym rozmawiaç.
Klawiszom demonstracyjnie nie poddawaliÊmy si´. 
To my mieliÊmy narzucaç swoje zasady, pokazywaç, 
˝e jesteÊmy wolnymi ludêmi i muszà nas traktowaç 
jak normalnych obywateli, a nie kryminalistów.

WIKTOR MIKUSI¡SKI
Przewodniczàcy OKZ ZZFMO, 
uczestnik okupacji Hali Gwardii 
w Warszawie podj´tej przez 36 
by∏ych funkcjonariuszy MO 

By∏ taki rytua∏, ˝e zapraszano nas do „konsulatu” 
albo „ambasady”, to by∏y specjalne cele, w których
ubecy namawiali do emigracji. Ca∏y wic polega∏ na
tym, ˝eby najdowcipniej odpowiedzieç, ˝e nie mo˝e si´
tam pójÊç. Przychodzili klawisze i czekali na te dowcip-
ne odpowiedzi. Mówi∏o si´: przyjd´, jak dokoƒcz´ robra
albo nie mam czasu, bo pij´ herbat´. Ró˝ne takie dow-
cipy robiliÊmy. A potem wysadziliÊmy w powietrze sys-
tem elektryczny. UmówiliÊmy si´, ˝e b´dziemy gotowaç
naraz po wiadrze wody tymi „z∏odziejkami” z ˝yletek.
To strasznie du˝o mocy bierze. I waln´∏y wszystkie sys-
temy elektryczne, nawet awaryjne. Wtedy ca∏a atanda
wyskoczy∏a, wszyscy w mundurach, he∏mach. Stali 
w szeregu przed naszym barakiem. 

PIOTR IKONOWICZ
Redaktor w serwisie informacji Regionu
Mazowsze NSZZ „S”, kolporter wydaw-
nictw niezale˝nych, organiator nieza-
le˝nych obchodów pierwszomajowych
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◗ Bia∏o∏´ka 1982, 
Internowany Wiktor
Mikusiƒski
(fot. NN, zbiory 
OÊrodka KARTA, 
przekaza∏ Wiktor
Mikusiƒski)
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W tym okresie byliÊmy  dwa raz dziennie 
przes∏uchiwani przez S∏u˝b´ Bezpieczeƒstwa. Zwykle
wo∏ali nas w czasie obiadu, dwie minuty po podaniu.
Jak wracaliÊmy, to w zupie sta∏a ∏y˝ka. Bo przewa˝nie
zupa by∏a jakaÊ g´sta, kasza czy ziemniaki polane
sosem. Ja by∏em przes∏uchiwany jakieÊ dziewi´ç razy.
Pani, którà zna∏em z wydzia∏u dochodzeniowego,
póêniej z SB, namawia∏a, ˝ebyÊmy podpisali 
tzw. lojalk´, ˝e nie b´dziemy prowadziç dzia∏alnoÊci 
i przede wszystkim zgodzimy si´ na wspó∏prac´. Mnie
pytano, gdzie sà fundusze zwiàzkowe. Bo ca∏y czas
nam coÊ wmawiano. Mnie jedna z telewizji 
kanadyjskich chcia∏a daç du˝e pieniàdze, ˝ebyÊmy ich
wpuÊcili na nasze zwiàzkowe zebranie, ˝eby mogli 

zrobiç relacj´. My zdecydowaliÊmy, ˝e nie b´dziemy
robiç wyjàtków i ˝adnych pieni´dzy nie wzi´liÊmy 
i nie wpuÊciliÊmy ich. Pytali mnie o pieniàdze ca∏y
czas, bo ja by∏em od kontaktów z ludêmi z zewnàtrz.
Pani, która mnie przes∏uchiwa∏a, zna∏a mojà sytuacj´
domowà. Raz da∏a mi dwa cukierki: jeden Bajeczny,
drugi Pierrot – to by∏a mieszanka Wedla. Powiedzia∏a:
„Jak wyjdziesz, to synów pocz´stujesz cukierkami”. 
I tam zacz´to nam mówiç, ˝e zostaniemy wywiezieni
do wi´zienia w Zwiàzku Radzieckim. ByliÊmy wi´c
przygotowani na wyjazd do Zwiàzku Radzieckiego.
Jak by∏a Wigilia, przyszli po nas. 

Kazali, jak to w wi´zieniu, z∏o˝yç wszystko: 
przeÊcierad∏a, miski z marmoladà. Do wyjazdu.
Zacz´liÊmy si´ z sobà ˝egnaç. RuszyliÊmy w stron´
bramy wi´ziennej, jakby czeka∏y na nas tam 
samochody. Nie mówiono, gdzie jedziemy, 
tylko powiedziano, ˝e jedziemy. Przed bramà
skr´ciliÊmy w lewo, otworzy∏y si´ drzwi do baraku 
i powita∏ nas t∏um internowanych. 

ZBIGNIEW DACIUK
Funkcjonariusz MO, 
pracownik Batalionu 
Pogotowia MO, 
wspó∏za∏o˝yciel  ZZFMO

Swoje zwolnienie tak do koƒca nie wiem komu
zawdzi´czam, czy mojej profesor Jolancie Tubielewicz,
która za∏atwi∏a widzenie ze mnà w Bia∏o∏´ce 
i powiedzia∏a mi, ˝e podejmie interwencje w mojej
sprawie, czy mo˝e paradoksalnie mojej teÊciowej, która
napisa∏a bardzo poruszajàcy na wiele sposobów list 
do Kiszczaka. Ja ten list zobaczy∏em dopiero wtedy, 
jak dosta∏em teczk´ z IPN-u. WczeÊniej opowiada∏a mi 

o nim ˝ona raczej ze wstydem, ˝e jej matka si´ poni˝a,
˝e pisze do g∏ównego ubeka w Polsce. I argumenty,
których u˝y∏a, to nie wiadomo, czy Êmiaç si´, czy p∏akaç.
Sens by∏ taki, ˝e studenci  nie majà zaj´ç, mój zi´ç jest
tak bardzo potrzebny na uczelni, poza tym sà w rozter-
ce, czy dlatego mojego zi´cia internowano, ˝e by∏
t∏umaczem Wa∏´sy w Japonii, czy dlatego ˝e  t∏umaczy∏
Jaroszewiczowi podczas oficjalnej wizyty paƒstwowej.
TeÊciowa jakoÊ tak to uj´∏a, a trzeba wiedzieç, ˝e by∏a
mistrzynià sztuki epistolarnej. Po paru dniach
wezwano mnie do tzw. ambasady i powiedziano, 
˝e pan wyjdzie, jak pan podpisze, ˝e nie b´dzie pan
zak∏óca∏ porzàdku socjalistycznego, co zrobi∏em.
I gdzieÊ na poczàtku lutego by∏em ju˝ w domu.

HENRYK LIPSZYC
Japonista, t∏umacz delegacji
„SolidarnoÊci” w Japonii, konsultant i
t∏umacz delegacji japoƒskich zwiàzków
zawodowych na Zjeêdzie „S”
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Proponowali
nam
wyjazdy 
za granic´,
wi´c ja
spyta∏em
ubeka, 
czy mo˝na by
pojechaç do
Czechos∏o-
wacji co go
bardzo skon-
fundowa∏o. 
JANUSZ ONYSZKIEWICZ

”

◗ Bia∏o∏´ka 1982, 
Janusz Onyszkiewicz
(fot. NN, zbiory OÊrodka
KARTA, przekaza∏ Marek
Miecznikowski)
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Zamiast Mundialu
N a spacerze 15 lipca 1982 r. rzucono has∏o biegu

sztafetowego Lwów – Wilno. Bieg do Lwowa ju˝
si´ zakoƒczy∏. Biegnie kilkadziesiàt osób, du˝e

okrà˝enie spacerniaka ma 180 m, ma∏e – 150. Ja prze-
bieg∏em dzisiaj 10 okrà˝eƒ. Cela nam si´ zag´Êci∏a –
doszed∏ nowy ch∏opak. Po po∏udniu przeniesiono do nas
drugi barak i zag´ÊciliÊmy si´. 

26 lipca 1982 r. Od poniedzia∏ku 26 nareszcie
spokój. Spacer mamy razem, po∏àczono dwie grupy i
wychodzi ca∏y barak na 3 godz. Gramy w pi∏k´ i biegamy.
Zwolniono wielu internowanych.

27 lipca 1982 r. Zakoƒczy∏ si´ bieg sztafetowy inter-
nowanych II etap Lwów – Wilno. Uczestnicy otrzymali
pamiàtkowe plakietki. Ja Êrednio przebiega∏em po 3-4
km i gra∏em jeszcze w siatk´, inni po 10-15 km tj. 70-80
okrà˝eƒ. 1.08. pobiegniemy III etap Wilno-Warszawa 460
km. Zosta∏o nas niewielu, chyba z 10 i wypada nam po
20 okrà˝eƒ po 180 m, chcemy dobiec na 15.08.

9 sierpnia 1982 r. Okaza∏o si´, ˝e biegamy szybciej
ni˝ planowaliÊmy i do Warszawy zosta∏o nam dwa dni
ok. 50 km, gram wi´c w siatk´. 

10 sierpnia 1982 r. Nareszcie ch∏odniej. Prze-
bieg∏em 10 okrà˝eƒ,  wi´cej nie trzeba, gdy˝ koƒczy si´
nam dystans. Ustali∏em z c. 23, ˝e w∏àczam si´ do orga-
nizacji Olimpiady w Bia∏o∏´ce.

12 sierpnia 1982 r. Szykujemy si´ do olimpiady
obozowej, ma byç 16 konkurencji, ja organizuj´ turniej
siatkówki. Ca∏y spacer trenujemy bieganie i siatkówk´

13 sierpnia 1982 r. Podczas spaceru dalej dyskutu-
jemy organizacj´ olimpiady obozowej. Po obiedzie
ruszy∏ cykl „spotkaƒ filozoficznych”,
Kazik Wóycicki zaczà∏ od Kanta.
Wieczorem, zgodnie z trady-
cjà, zgasiliÊmy Êwiat∏a,

zapaliliÊmy kaganki, odÊpiewaliÊmy hymn, „Bo˝e coÊ
Polsk´”  Nie wypad∏o to tak okazale, jak wtedy, gdy by∏y
dwa baraki, w dodatku 2 cele nie zgasi∏y Êwiat∏a. Trzeba
b´dzie z nimi porozmawiaç i przygotowaç na 16. Fajny
paradoks – jestem zaliczany do najwi´kszej ekstremy i
organizatorów ˝ycia obozowego. 

15 sierpnia 1982 r. Dzisiaj  zakoƒczy∏ si´ III etap
naszego biegu Wilno-Warszawa, otrzymaliÊmy
pamiàtkowe plakietki, kondycja przyda si´ do olimpiady
obozowej. Zacznie si´ ona we czwartek, turniejem siat-
ki, którego jestem organizatorem. Startowaç b´d´ we
wszystkich biegach: na 1, 6 i 20 okrà˝eƒ. 

16 sierpnia 1982 r. Po obiedzie zebranie Komitetu
Wykonawczego Spartakiady Bia∏o∏´ckiej, omawiamy regu-
laminy, losujemy kolejnoÊç, k∏ócimy si´, uff, ale˝ to rob-
ota, zw∏aszcza gdy sà zawodowcy i ju˝ teraz walczà o
szanse.  Wieczorem gasimy Êwiat∏o, tym razem wszystkie
cele, zapalamy kaganki, modlitwy, Êpiewamy... 

18 sierpnia 1982 r. Od rana treningi, k∏ótnie o regu-
laminy dyscyplin, badanie szans. Po obiedzie to samo,
jeszcze zrobienie proporczyków, grafiku dyscyplin i jutro
zaczynamy! O godz. 22 s∏ucha∏em GA  (G∏os Ameryki) (na
mnie wypad∏ dy˝ur) – jedyna pocieszajàca wiadomoÊç to
zamachy powstaƒców w Kabulu na Sowietów. 

19 sierpnia 1982 r. Otwarcie spartakiady, sztafeta
dowolna na 12 okrà˝eƒ.  U nas – zespó∏ „zielonych” Wrona

Fragment „Dziennika z internowania” Wiktora Mikusiƒskiego

Biegnie
kilkadziesiàt
osób, du˝e
okrà˝enie
spacerniaka
ma 180 m,
ma∏e – 150

”
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Love Supreme, bieg∏o 9 zawodników. Ledwo uda∏o mi si´
zmusiç czterech z 10, którzy zazwyczaj wstajà o godz. 10.
ZrobiliÊmy trzeci czas dnia 6:02,12, przy czym ja, Arek 
i Wojtek biegliÊmy po 2 okrà˝enia. W innych sztafetach
wystawiono po 12 zawodników i biegli tylko po 1. Sukces
niespodziewany, gdy˝ mamy 2 pi´çdziesi´ciolatków.

Nast´pnie rozpocz´to turniej kometki, a po po∏udniu
warcaby. Przegra∏em sromotnie 0,5:1,5 ale Zbyszek
Sarata wygra∏ 3:0 i prowadzimy. Nazwy innych zespo∏ów:
Czerwoni ¸owcy Okoni, Black Wrona Killers, Kotwice.
Wywieziono dziÊ magazynek z baraku, czy˝by to przygo-
towania do przeprowadzki? W obozie ka˝de zachowanie,
ka˝de zjawisko o czymÊ Êwiadczy, nie ma niczego przy-
padkowego, nic nieznaczàcego, nawet po najdrob-

niejszych odchyleniach od normy mo˝na rozpoznaç
jakieÊ g∏´bokie, nadchodzàce zmiany. JesteÊmy wyczu-
leni na ka˝dy odg∏os za drzwiami, nietypowe
zachowanie od razu rzuca nam si´ w oczy i zaraz
wyciàgamy z tego ró˝ne wnioski. Czy˝by poczàtek pow-
stawania wi´ziennej osobowoÊci? I teraz dopiero
uÊwiadomi∏em sobie, ˝e jest 19.08 – pó∏ roku w obozie!
Hm, normalka, ˝adnych wzruszeƒ. 

22 sierpnia 1982 r. Podczas siatkówki skr´ci∏em
nog´ w kostce na Zbyszku Saracie – gips. 

26 sierpnia 1982 r. Wywózka obozu, w baraku OZ-
-1 zosta∏o nas 10 – koniec sportu. �

◗ Wiktor Mikusiƒski 
podczas treningu
biegowego.
(fot. Micha∏
Bukojemski/FORUM)

◗ Sierpieƒ 1982, 
mecz siatkówki 
internowanych. 
Przy pi∏ce 
Grzegorz Rossa
(fot. Micha∏
Bukojemski/FORUM)

07 OK  24/3/05  9:46  Page 3



803 BIA¸O¸¢KA 1981–1982

M ija 30 lat od wprowadzenia stanu wojennego
i internowania setek dzia∏aczy
„SolidarnoÊci” w Bia∏o∏´ce. Dla nas, inter-

nowanych, by∏ to czas smutny, czas roz∏àki z rodzinà,
czas walki o przetrwanie naszego ruchu. By∏ to tak˝e
czas szczególnego duchowego napi´cia. Nie znaliÊmy
przysz∏oÊci, ale wiedzieliÊmy, ˝e dzieje si´ coÊ
niezwyk∏ego i ˝e nasza rola w tym polega na demon-
strowaniu niez∏omnoÊci, si∏y moralnej, przywiàzania do
wartoÊci. W naszej tradycji walka o wolnoÊç cz´sto znaj-
dowa∏a oparcie w religii.

Pami´tam doskonale nastrój tamtych dni.
Odegra∏eÊ Janie jako duszpasterz internowanych
bardzo wa˝nà rol´ w naszej walce o wolnoÊç 
i godnoÊç. Umacnia∏eÊ nasze poczucie jednoÊci,
ju˝ po internowaniu integrowa∏eÊ Êrodowisko
by∏ych internowanych Ale zacznijmy od poczàtku.
Kim by∏eÊ w sierpniu 1980 r.?
By∏em duszpasterzem w warszawskim seminarium
duchownym. To „pe∏noetatowe” zaj´cie.

Czy przed sierpniem mia∏eÊ jakiÊ kontakt 
z opozycjà, wydawnictwami nielegalnymi?
Zawsze by∏em wra˝liwy na patriotyczne gesty. Wszelkie
wiadomoÊci o sprzeciwie wobec rzàdu komunistycznego
przyjmowa∏em z radoÊcià. Nigdy nie mia∏em wàtpli-
woÊci, ˝e Polska pod panowaniem PZPR to nie by∏a moja
Polska. Pami´tam doskonale patriotyczne nastroje 
w czasie Powstania Warszawskiego. Jednak mój stosunek
do opozycji by∏ kszta∏towany równie˝ przez spraw´ praw
cz∏owieka. Zawsze – nawet jako dziecko – by∏em
uwra˝liwiony na deptanie praw cz∏owieka, na poni˝anie
osoby ludzkiej. Pogarda dla cz∏owieka, lekcewa˝enie
jego godnoÊci i praw, by∏o tà cechà rzàdów komunisty-
cznych, która szczególnie mnie dra˝ni∏a. W mojej kate-
chezie temat praw i godnoÊci cz∏owieka zawsze by∏ prio-
rytetowy.   Pami´tam, ˝e przez pryzmat stosunku do
praw cz∏owieka ocenia∏em dzia∏alnoÊç prezydenta
Stanów Zjednoczonych J. Cartera. Na podstawie skàpych
wiadomoÊci, jakie do nas dociera∏y, uwa˝a∏em, ˝e Carter
to by∏ wielki cz∏owiek w∏aÊnie z tego powodu. 

W dzia∏aniu opozycji lat siedemdziesiàtych widzia∏em
polski patriotyzm, ale równie˝ widzia∏em walk´ o prawa
i godnoÊç osoby ludzkiej. Powstanie „SolidarnoÊci”,
zwyci´stwo w Stoczni Gdaƒskiej to wielka radoÊç i
nadzieja. Musz´ przyznaç, ˝e na jesieni ‘80 roku wÊród
alumnów zdania w sprawie „SolidarnoÊci” by∏y
podzielone, troch´ mnie to dziwi∏o.

W 1980 r. ks. Jankowski  i ks. Popie∏uszko 
odprawili msze Êw. Odpowiednio:  w Stoczni
Gdaƒskiej i Hucie Warszawa. A jaka by∏a Twoja
reakcja na te wydarzenia?

Przyjà∏em je jako coÊ naturalnego. Po prostu uwa˝a∏em,
˝e ci ksi´˝a znaleêli si´ na swoim miejscu, ̋ e tak w∏aÊnie
nale˝a∏o zrobiç. ObecnoÊç KoÊcio∏a w strajkach
uwa˝a∏em za oczywistà. W sierpniu 1980 by∏em przejaz-
dem we Wroc∏awiu, by∏em na mszy Êw. w zajezdni
tramwajowej w czasie strajku. Sam – nie pami´tam
dok∏adnie daty – odprawi∏em msz´ Êw. na wydziale
medycyny dla strajkujàcych studentów. 

W jaki sposób dotar∏o do Ciebie zaproszenie 
do Bia∏o∏´ki?
By∏em w kurii w innej sprawie, zapytano mnie czy
poszed∏bym w Bo˝e Narodzenie odprawiç msz´ Êw. 
W Bia∏o∏´ce. Nie pracowa∏em w ˝adnej parafii i jako
duszpasterz w seminarium duchownym w Êwi´ta 
i niedziele by∏em wolny – zgodzi∏em si´ natychmiast.
Nie by∏o jeszcze wtedy pewne, czy zostan´ wpuszczony.
Ksiàdz biskup Mizio∏ek prowadzi∏ negocjacje. W koƒcu
dosta∏em przepustk´ i pan Rodowicz z Komitetu
Prymasowskiego zawióz∏ ks. Bronis∏awa Dembowskiego
– obecnie biskupa – i mnie do Bia∏o∏´ki.

Zaprowadzono nas najpierw do dyrektora wi´zienia.
Ze zdumieniem odnotowaliÊmy, ˝e s∏ucha∏ przez radio
mszy Êw. z koÊcio∏a Zbawiciela, mo˝e to by∏o specjalnie
na nasz u˝ytek, ale jednak nastraja∏o optymistycznie.
Wszed∏em na oddzia∏ internowanych, zobaczy∏em bar-
dzo d∏ugi doÊç wàski korytarz, na koƒcu korytarza prowi-
zoryczny o∏tarz i du˝y krzy˝, wzd∏u˝ Êciany stali inter-
nowani, jeszcze nie brodaci, ale ju˝ mocno zaroÊni´ci.
Ca∏a historia Polski: powstania narodowe, Sybir stan´∏o
mi przed oczami. Kolejne pokolenie Polaków walczàcych
o wolnoÊç, uwi´zionych przez wrogów, b´dzie s∏ucha∏o
mszy Êwi´tej. To by∏a podnios∏a chwila, niezapomniane
wra˝enie.

Przenosi∏eÊ listy, by∏eÊ jednym z pierwszych,
który widzia∏, jak „tam” jest. Jakie by∏o 
zainteresowanie Twojà bytnoÊcià w Bia∏o∏´ce 
z tej strony murów?
Po mszy internowani dali nam mas´ listów – chodzi∏o 
o to, ˝eby ominàç cenzur´ wi´ziennà, wk∏ada∏em te listy
do obszernych kieszeni sutanny i do walizeczki z naczy-
niami liturgicznymi. Nikt nie wiedzia∏, czy b´dziemy
rewidowani, ale oby∏o si´ bez rewizji, a prowadzàcy mnie
do wyjÊcia stra˝nik zaoferowa∏ pomoc w niesieniu tej
wypchanej listami walizeczki. Nie wiedzia∏, co niós∏, a ja
mia∏em chwil´ uciechy.

Prosto z Bia∏o∏´ki pojechaliÊmy do Komitetu
Prymasowskiego na Piwnà, by∏o bardzo du˝o ludzi,
zacz´liÊmy segregowaç listy, by m∏odzie˝ mog∏a je
dostarczyç adresatom. Zadawano mas´ pytaƒ, jak tam
jest, w Bia∏o∏´ce.

Przez wiele nast´pnych dni ró˝ni ludzie telefonowali,
przychodzili na furt´ do seminarium, ˝eby dowiedzieç

Z ksi´dzem pra∏atem dr. Janem Sikorskim rozmawia Jacek Szymanderski

Msza w Bia∏o∏´ce

Wszed∏em 
na oddzia∏,
zobaczy∏em
bardzo d∏ugi,
doÊç wàski
korytarz, 
na koƒcu
korytarza
prowizo-
ryczny o∏tarz
i du˝y krzy˝,
wzd∏u˝
Êciany stali
internowani
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si´ czegoÊ o swoich bliskich, przekazaç im jakieÊ wiado-
moÊci. W tych dniach tak˝e spotka∏em si´ pierwszy raz
z ksi´dzem Jerzym Popie∏uszkà. By∏em zdumiony tym,
jak wielu spoÊród internowanych ks. Jerzy zna∏,
doskonale orientowa∏ si´ w sytuacji.

Wszystkie dostarczane przesy∏ki szmuglowa∏em przy
kolejnych wizytach do wi´zienia. Wiedzia∏em, ˝e to
nielegalne,  ale poniewa˝ ca∏e to internowanie i stan
wojenny uwa˝a∏em za bezeceƒstwo, wi´c oczywiÊcie nie
czu∏em si´ w najmniejszym stopniu skr´powany
przepisami.

W czasie tej pierwszej wizyty internowani dali mi hono-
rowe legitymacje, jednà dla papie˝a, drugà dla prymasa
i trzecià dla mnie – do dziÊ jà przechowuj´. Tego dnia
wyje˝d˝a∏ z Polski specjalny wys∏annik papie˝a abp

Luiggi Poggi, zdà˝y∏em jeszcze na Dworcu Gdaƒskim daç
mu t´ „legitymacj´” dla papie˝a. 

Czy wiedzia∏eÊ, jak dzia∏ali duszpasterze 
w innych oÊrodkach internowanych?
BezpoÊrednich kontaktów z innymi oÊrodkami i dzia-
∏ajàcymi tam ksi´˝mi nie mia∏em.  Wiem, ˝e ks. Dem-
bowski jeêdzi∏ do innych oÊrodków. 

Nie pami´tam dok∏adnie, ale jakoÊ pod koniec zimy
1982 roku coÊ si´ zacz´∏o zmieniaç. W∏adze zgodzi∏y si´
na wizyt´ ksi´dza prymasa w Bia∏o∏´ce, w zwiàzku z tym
uczestniczy∏em w rozmowach dotyczàcych pos∏ugi
religijnej dla internowanych. Szczególnie ostro stan´∏a
sprawa „Krajówki” (tak w skrócie nazywano cz∏onków
Komisji Krajowej „SolidarnoÊci”). „Krajówka” by∏a

◗ Ksiàdz pra∏at Sikorski 
z komunikantem 
w d∏oniach. 
Procesja Bo˝ego Cia∏a 
dla internowanych,
Bia∏o∏´ka 
10 czerwca 1982 
(fot. Mark Carrot*)
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przetrzymywana oddzielnie od reszty internowanych.
Warto wspomnieç pewne konkretne wydarzenie. Po
mszy Êw. dla internowanych zaczà∏em si´ domagaç
spotkania z „Krajówkà”. W∏adze wi´zienia pi´trzy∏y trud-
noÊci, ˝e za póêno itd. Wówczas zaproponowa∏em, ˝e
ograniczymy spotkanie do udzielenia komunii Êwi´-tej.
To równie˝ okaza∏o si´ niemo˝liwe. ZagroziliÊmy z ks.
Opielà, ˝e nie wyjdziemy, jeÊli nie spotkamy si´ z „Kra-
jówkà”. Po pewnym czasie zawarliÊmy kompromis, ˝e
na pewno w przysz∏ym tygodniu odb´dzie si´ msza Êw.
dla „Krajówki”. Wówczas – po to, by nie nosiç ze sobà
konsekrowanych komunikantów – udzieli∏em komunii
Êw. ks. Opieli. Po pewnym czasie dowiedzia∏em si´, ˝e
wp∏ynà∏ meldunek od w∏adz wi´ziennych, ˝e Sikorski
podawa∏ Opieli grypsy, a ten je zjada∏. 

Pami´tam bierzmowanie w Bia∏o∏´ce, prawie
wszyscy uczestniczyli w mszach Êw., choç wielu 
z internowanych wczeÊniej nie praktykowa∏o. 
Czy uwa˝a∏eÊ to raczej za gest polityczny, 
czy powrót do KoÊcio∏a?
Ja witam wszystkich którzy przyszli na msz´ Êwi´tà. Nie
pytam, z jakiego powodu, po prostu sprawuj´ liturgi´ dla
zgromadzonego ludu bo˝ego.

Obserwowa∏em tak˝e – w czasie pracy duszpasterskiej
w Bia∏o∏´ce – wiele autentycznych nawróceƒ, aktów
wiary. Wielkie wra˝enie zrobi∏a na mnie wypowiedê jed-
nego internowanego, powiedzia∏: „Boj´ si´, ˝eby moi
synowie nie zacz´li nienawidziç”. Chodzi∏o o to, ˝e zosta∏
na oczach ca∏ej rodziny brutalnie wyprowadzony z domu
w nocy 13 grudnia. Przedmiotem jego troski by∏o su-
mienie, dusze jego synów, to dla kap∏ana znak goràcej
wiary i dzia∏ania ∏aski bo˝ej.

Na pewno dla wielu motywy polityczne by∏y wa˝ne, ale
ja przecie˝ tak˝e czu∏em, ˝e to, co si´ dzieje, te zgro-
madzenia modlitewne internowanych, majà równie˝
znaczenie w wymiarze ca∏kiem Êwieckim, politycznym 
i by∏o mi to w tej p∏aszczyênie bardzo bliskie. Politycznie,
po Êwiecku by∏em jakby jednym z nich. 

Do bierzmowania przystàpi∏o kilkunastu inter-
nowanych, nie robili tego z motywów politycznych.

Nasze kontakty przetrwa∏y. Po zwolnieniu 
z obozów uczestniczyliÊmy w mszach dla by∏ych
internowanych w koÊciele seminaryjnym. 
A nawet... Êwieccy g∏osili polityczne 
„komunikaty”?
Po wypuszczeniu wszystkich, w grudniu 1982, w koÊciele
Êw. Marcina oby∏a si´ msza Êw. Przysz∏o bardzo wielu
by∏ych internowanych. Ju˝ po mszy, ktoÊ z Bia∏o∏´ki

powiedzia∏, ˝e powinniÊmy  utrzymaç  tradycj´ spotkaƒ.
Niewiele si´ namyÊlajàc, poda∏em termin: pierwsza
niedziela po 13. ka˝dego miesiàca w koÊciele semi-
naryjnym i tak to si´ zacz´∏o. Nie by∏o ˝adnych teolo-
gicznych czy religijnych przeciwwskazaƒ, by w porze
og∏oszeƒ parafialnych pojawia∏y si´ wystàpienia wiernych
dotyczàce wa˝nych spraw dla spo∏ecznoÊci, jest to ele-
ment ˝ycia duszpasterskiego. 

OczywiÊcie SB zareagowa∏o natychmiast, ale moi
prze∏o˝eni uwa˝ali tak jak ja, ˝e wystàpienia wiernych sà
wa˝ne ze wzgl´dów duszpasterskich i nale˝y to utrzy-
maç. Potem powsta∏a tak zwana Rada parafialna by∏ych
internowanych i wi´êniów politycznych, sam by∏eÊ jej
wspó∏za∏o˝ycielem i autorem wi´kszoÊci publicznych
wystàpieƒ.

Czy kontakt z internowanymi mia∏ jakiÊ wp∏yw 
na Twojà dalszà prac´ przed i po 1989 roku?
Niewàtpliwie tak. Przede wszystkim to od internowanych
zaczà∏ si´ mój g∏ówny kontakt z opozycjà. Póêniej jako
proboszcz parafii Êw. Józefa umo˝liwia∏em ró˝nym
grupom opozycyjnym spotkania w domu parafialnym.
Ponadto, zapewne pami´tasz, bo przecie˝ razem
zacz´liÊmy organizowaç duszpasterstwo wi´êniów
„kryminalnych”, jak ich nazywaliÊmy w ca∏ej Polsce.
Przez 10 lat kierowa∏em tym duszpasterstwem.

Dzi´kuj´ za rozmow´.
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BIA¸O¸¢KA
DZIE¡ PO DNIU
23 SIERPNIA 1982 r.
stan osadzonych 74 osoby
(w tym 11 w szpitalach,
25 na przepustkach).

23 SIERPNIA 1982 r.
g∏odówka protestacyjna
dwóch internowanych.

26 SIERPNIA 1982 r.
grupa 26 internowanych
„utrudnia∏a ich przetrans-
portowanie, „przed∏u˝ajàc
nadmiernie pakowanie”, 5
osób odmówi∏o wyjÊcia
z sal, u˝ycie si∏y przez
funkcjonariuszy S∏u˝by
Wi´ziennej.

1–2 WRZEÂNIA 1982 r.
wizytacja Mi´dzynarodo-
wego Komitetu Czerwone-
go Krzy˝a (Calude-Alain
Zapella, Eddi Leeemann,
Michel Bory, Flavia
Günther, Benno Zimmer-
mannn i Jean David Chap-
puis – 1 wrzeÊnia i Bernard
Grünefelder – 2 wrzeÊnia).

2 WRZEÂNIA 1982 r.
aresztowanie Jacka Kuro-
nia i osadzenie go w wi´-
zieniu na Mokotowie.

3 WRZEÂNIA 1982 r.
40 internowanych skiero-
wa∏o do Sejmu PRL pety-
cj´ z ˝àdaniem wprowa-
dzenia w PRL statusu
wi´ênia politycznego.

7 WRZEÂNIA 1982 r.
Przeniesienie inter-
nowanych z OZ-1 do OZ-2.
Razem jest ich 60.

15 WRZEÂNIA 1982 r.
„Lawina zwo∏a∏ zebranie
przedstawicieli cel, aby
ustaliç organizacj´ ˝ycia 
obozowego, rozpoczàç
spotkania i wyk∏ady. Nowi
ludzie sà zupe∏nie inni ni˝
my [...]. Gdy ich zwo˝ono,
byli na naszym utrzyma-
niu i nie stanowi∏o dla nas
problemu daç im cukier,
herbat´, konserwy, drut –
kto by∏ w celi, to dawa∏.
Oni, gdy przyjdzie ktoÊ po-
˝yczyç, to muszà zebraç
si´ ca∏à celà, poszeptaç,
patrzàc krzywo, w koƒcu
dajà, ale tak, jakby sobie
serce wyrywali.
(Fragment „Dziennika
z internowania” Wiktora J.
Mikusiƒskiego)

◗ KoÊció∏ Êw. Marcina, 1 kwietnia 1982, Warszawa.
Krucyfiks wykonany w Bia∏o∏´ce przez internowanych 
z celi nr 8, barak 1 (fot. Mark Carrot)

◗ Ksiàdz Sikorski podczas mszy Bo˝ego Cia∏a 
w Bia∏o∏´ce, 10 czerwca 1982 (fot. Mark Carrot)
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◗ Kartka wielkanocna
wyprodukowana 
przez internowanych 
w Bia∏o∏´ce
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Pierwszym przedmiotem, który zosta∏ dostarczony 
do Bia∏o∏´ki przez mojà ˝on´, by∏a szczotka do
w∏osów. Aldona – czyli moja ˝ona, chodzi∏a z proÊbà 
o nadanie paczki i mówi∏a, ˝e na pewno potrzebuj´
szczotki do w∏osów, bo mia∏em bardzo d∏ugie.
Chodzi∏a od jednego koÊcio∏a parafialnego 
do drugiego, a˝ wreszcie dotar∏a do ksi´dza
Sikorskiego. Ksiàdz Sikorski bardzo powa˝nie 
podszed∏ do tej sprawy i potem przyjaêniliÊmy si´
bardzo d∏ugo. 
Ksiàdz Sikorski udziela∏ nam Êlubu w Bia∏o∏´ce,
bo myÊmy brali Êlub koÊcielny w Bia∏o∏´ce, Êlub
cywilny braliÊmy wiele lat wczeÊniej, w 1974 roku, 
a koÊcielny 1 lipca 1982 roku. To by∏a taka budujàca
uroczystoÊç.
RozmawialiÊmy o potrzebie uÊwi´cenia naszego
zwiàzku z ksi´dzem Sikorskim. Ksiàdz Sikorski 
biega∏ po w∏adzach wi´ziennych i innych, ˝eby
uzyskaç na to zgod´. Zgod´ uzyska∏, ju˝ by∏a 
wyznaczona data Êlubu, a Aldona na dwa dni 
przed Êlubem dosta∏a telefon do domu 
od wychowawcy: „Prosz´ pani  tego Êlubu to 
nie b´dzie”. Ona mówi: „A dlaczego?”. 
„Bo u nas nie ma du˝ej sali, nie ma 
warunków”. Zadzwoni∏a do ksi´dza Sikorskiego, 
a ksiàdz mówi: „To my pojedziemy na ten Êlub 
i zobaczymy co b´dzie”, wzià∏ wszystkie utensylia
potrzebne na t´ okolicznoÊç.
Otworzy∏y si´ wrota, czekamy na dyrektora
wi´zienia,  funkcjonariusze przechadzajà si´, 
a my czekamy. Ksiàdz Sikorski kropi∏ ich Êwi´conà
wodà, wreszcie drzwi si´ otwierajà i wje˝d˝a 
dyrektor wi´zienia. „˚adnego Êlubu nie b´dzie,
powiedzia∏, bo nie ma sali”. 
„Nam wystarczy malutka” – odpowiedzieliÊmy. 
Wi´c wpuÊci∏ nas i by∏ Êlub. Âwiadkiem by∏ nasz 
syn Sebastian. 

TADEUSZ KLIMCZAK
Uczestnik strajków studenckich 
w marcu 1968, wspiera∏ KOR, 
drukarz i kolporter NOWEJ

By∏y restrykcje. Nieraz nie wolno by∏o uczestniczyç 
w mszach Êw. wi´kszej liczbie osób, wi´c musieliÊmy
wtedy odprawiç dwie, trzy nawet msze, 
bo przyprowadzano na nie ma∏e grupy. 
By∏y awantury ze stra˝nikami. Nieraz mÊcili si´ 
w ten sposób, ˝e jak ktoÊ nie by∏ im w czymÊ pos∏uszny
to mówili: „Ty nie pójdziesz na msz´ Êwi´tà”. 
A ja wtedy mówi∏em: to ja nie b´d´ odprawia∏ i takie
awantury s∏ychaç by∏o na korytarzach. Jak to us∏yszeli
ci w celach, ˝e ja tam z nimi za g∏oÊno dyskutuj´, 
to zaczyna∏o si´ walenie w drzwi i krzyki: „Zostawcie
ksi´dza”.

KS. JAN SIKORSKI
Oddelegowany przez prymasa 
do duszpasterstwa internowanych  
w Bia∏o∏´ce, honorowy  kapelan 
Regionu Mazowsze NSZZ „S”

W Bia∏o∏´ce odby∏o si´ bierzmowanie. 
By∏o nas dwunastu i ja w∏aÊnie by∏em jednym z tych
bierzmowanych. Byli tacy, którzy mieli zaniedbanie.
jeÊli chodzi sakramenty. Przyjecha∏ do nas biskup
Dàbrowski i udzieli∏ nam bierzmowania. MyÊmy 
w wi´ziennych koszulach wystàpili. Mi´dzy innymi by∏
te˝ Wojetk Celiƒski. Chrztów nie by∏o, ale na przyk∏ad
Gienio Temkin pod wp∏ywem pobytu w Bia∏o∏´ce
nawróci∏ si´ i wzià∏ Êlub koÊcielny ze swojà narzeczonà.
Mo˝na powiedzieç, ˝e bardzo wielu ludzi Bia∏o∏´ka
nawróci∏a. Ja wtedy by∏em takim jak to 
koledzy mówili „proboszczem”, lektorem. 
I jako lektor rzuci∏em has∏o, ˝e zamienimy wi´zienie 
w klasztor. I to has∏o skutkowa∏o. RzeczywiÊcie na z∏oÊç
czerwonemu ludzie si´ nawracali.

ANTONI ZAMBROWSKI
Wspó∏pracownik KOR i TKN, uczestnik
akcji „Chrystus w Êrodkach przekazu
spo∏ecznego” na rzecz transmisji 
mszy Êwi´tej w Polskim Radiu i TVP

By∏y 
awantury ze
stra˝nikami.
Nieraz
mÊcili si´ 
w ten
sposób, 
˝e mówili: 
ty nie
pójdziesz 
na msz´ Êw.
KS. JAN SIKORSKI 

”
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Kol´da
bia∏o∏´cka
Bia∏o∏´ka, grudzieƒ 1981 r.

Bóg si´ rodzi o rodacy
Po wi´zieniach rozrzuceni.
Bo marzy∏a im si´ Polska
Niepodleg∏a na tej ziemi.

Solidarni i odwa˝ni
Górnik, rolnik i stoczniowiec
DziÊ zanoszà do Ci´ mod∏y
Daj nam wolnoÊç Panie Bo˝e.

Có˝ nam druty, có˝ nam kraty
Gdy w jednoÊci naszej si∏a
Z pierwszym brzaskiem 
Wzejdzie s∏oƒce
Zbudzi si´ )jczyzna mi∏a.

Matki, ˝ony, siostry, dzieci
Sami przy Êwiàtecznym stole.
Tylko szatan móg∏ zgotowaç
Naszym bliskim takà dol´.

PodnieÊ r´k´ Bo˝e Dzieci´,
B∏ogos∏aw Ojczyzn´ mi∏à
W trudnych chwilach, 
W z∏ej godzinie
Wspieraj jej si∏´ swà si∏à.

By si´ zdrajcom nie zdawa∏o
˚e zaw∏adnà Polskà ca∏à.
A s∏owo cia∏em si´ sta∏o
I mieszka∏o mi´dzy nami.
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◗ Wigilia 1981 w Bia∏o∏´ce.
Internowani przy wspólnym stole 
(ze zbiorów Marka Borowika)
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◗ Koszula 
internowanego  

(fot. Mark Carrot*)
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Cele otwarto przed Êwi´tami Bo˝ego Narodzenia. 
By∏o kilkaset osób na korytarzach. By∏a msza Êwi´ta, 
pierwszy raz w takim wielkim gronie. Pe∏na napi´cia 
i prze˝yç, bo ludzie si´ po raz pierwszy zobaczyli, mo˝e
200, mo˝e 250 osób. Zrobiono o∏tarz. Ludzie rozmod-
leni, jak to zawsze w opresji, jak jest problem, k∏opot, to
ludzie si´ otwierajà na religi´. Tak na co dzieƒ to
ró˝nie jest. I taka powsta∏a atmosfera rozmodlenia.
ChodziliÊmy na msze wszyscy: i wierzàcy, i niewierzà-
cy, i wàtpiàcy. Sprzyja∏a temu atmosfera opresji, niejas-
noÊci, niepewnoÊci. I mo˝e opowiem tu pewnà zabawnà
anegdotk´. W czasie mszy, w takiej w∏aÊnie atmosferze
rozmodlenia, jakiÊ g∏os z ty∏u dochodzi: „Mam widze-
nie”. Szept poszed∏ od razu do przodu, ˝e ktoÊ ma
widzenie. I sobie tak myÊl´, jak bardzo si´ 
uduchowiliÊmy w tej trudnej sytuacji. 
Okaza∏o si´ jednak, ˝e to ˝ona do kolegi po raz 
pierwszy przysz∏a, i o takie widzenie chodzi∏o.

JAN DWORAK
Pracownik Biura Informacji Prasowej
„S”, sekretarz redakcji „Tygodnika
SolidarnoÊç”, sekretarz redakcji pisma
Zjazdu „S” „G∏os Wolny”

Na OZ-1 by∏a choinka. MogliÊmy si´ pierwszy raz
zobaczyç. By∏y kol´dy Êpiewane na korytarzu ze
zmienionymi s∏owami: „By si´ zdrajcom nie zdawa∏o, 
˝e zaw∏adnà Polskà ca∏à”. By∏ ksiàdz, nie pami´tam
który, mo˝e Sikorski, mo˝e Dembowski, ks. Opiela by∏
póêniej chyba. W Bia∏o∏´ce by∏ rewelacyjny zestaw
ksi´˝y.

MAREK KOSSAKOWSKI
Wspó∏pracownik KSS KOR, drukarz
NOWEJ, redaktor biuletynu Regionu
Mazowsze „Niezale˝noÊç” i Agencji
Prasowej SolidarnoÊci AS

Ksi´˝a. Dobrze, ˝e ich dopuszczano. To by∏ taki kontakt
na Êwiat. No i samo uczestnictwo w nabo˝eƒstwie, we
mszy. To te˝ by∏o wa˝ne. Ja dosta∏em gryps od ks.
Sikorskiego, ˝e mi si´ córka urodzi∏a w styczniu. Ju˝
trzy tygodnie siedzia∏em, prawie miesiàc. Moja ˝ona
by∏a w cià˝y, jak mnie internowali. Po trzech miesià-
cach mia∏em widzenie, pierwszy raz zobaczy∏em córk´.

JACEK CZAPUTOWICZ
Wspó∏pracownik KOR, dzia∏acz „S”, 
cz∏onek prezydium KK NZS, 
za∏o˝yciel Akademickiego Biura 
Interwencyjnego

Antek Zambrowski ze Stefanem Melakiem codziennie ze
swoich celi odprawiali msze. Wspó∏grali i codziennie rano
msza by∏a odprawiana. Trzeba by∏o jeszcze znaç Antka
– on mia∏ g∏os Gomu∏ki i by∏ z rodziny niewierzàcej, taki
nawrócony katolik. Wychodz´ na spacerniak i idzie Adam
Michnik, i mówi do mnie: „Wiesz Witek, nigdy nie
myÊla∏em, ze do˝yj´ takich czasów, ˝ebym s∏ucha∏ mszy
katolickiej odprawianej przez Zambrowskiego i do tego
g∏osem Gomu∏ki”.

WITOLD SIELEWICZ
Wspó∏pracownik KOR i NOWEJ,
wspó∏redaktor „Robotnika”, drukarz 
w Regionie Mazowsze NSZZ „S” 
i w biurze NZS

◗ Stempel wykonany 
przez internowanych 
w Bia∏o∏´ce  
(ze zbiorów Komitetu
Prymasowskiego 
w Archiwum 
Akt Nowych)

◗ Notatka dla Komietu
Prymasowskiego 
o pos∏ugach 
duszpasterskich 
w Bia∏o∏´ce w pierwszych
dniach stanu wojennego  
(ze zbiorów Komitetu
Prymasowskiego 
w Archiwum 
Akt Nowych)
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30 WRZEÂNIA 1982 r.
milczàcy protest oko∏o 40
internowanych podczas
spaceru. 

„W dniu wizytacji o godz.
12.00 oko∏o 40-osobowa
grupa internowanych prze-
bywajàca na spacerze usta-
wi∏a si´ w dwuszeregu i na
znak internowanego Woliƒ-

skiego [prawdopodobnie
chodzi o Tadeusza Wiliƒ-
skiego – GM] przez okres 
1 minuty przyj´∏a postaw´
na bacznoÊç, zachowujàc
pe∏ne milczenie. Demonstra-
cja ta prawdopodobnie
zwiàzana by∏a z wydarze-
niami w Lubinie w dniu 30
[powinno byç: 31 – GM]
08.[19]82 r. (Notatka s∏u˝-
bowa z przeprowadzonej
wizytacji OÊrodka Odosob-

nienia w Warszawie Bia∏o∏´-
ce w dniu 30 wrzeÊnia
1982 r.)

30 WRZEÂNIA 1982 r.
wizytacja komisji Centralne-
go Zarzàdu Zak∏adów Kar-
nych, stan ewidencyjny in-
ternowanych 104, stan fak-
tyczny 68 osób.

Przeszukanie ogólne pa-
wilonu przeprowadzone
w dniu wizytacji w godzi-

nach od 12.15 [do] 14.00
ujawni∏o m.in. aparat foto-
graficzny typu „Smiena” z fil-
mem, kilka zdj´ç internowa-
nych i funkcjonariuszy wyko-
nanych w oÊrodku, nielegal-
ne opracowanie propagan-
dowe, odbitki stempli nawià-
zujàcych do internowania,
SolidarnoÊci itp. (Notatka
s∏u˝bowa z przeprowadzo-
nej wizytacji OÊrodka Od-
osobnienia w Warszawie

Bia∏o∏´ce w dniu 30 wrze-
Ênia 1982 r.)

13 PAèDZIERNIKA
1982 r.
internowani wydeptali na bo-
isku napis „SolidarnoÊç” 
i odmówili wyjÊcia na spacer.

14 PAèDZIERNIKA
1982 r.
„Podczas spaceru gramy
nareszcie z drugà grupà pil-

BIA¸O¸¢KA
DZIE¡ PO DNIU
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nowani przez podwójnà ob-
sad´ klawiszy i uboli. Po po-
∏udniu przywo˝à 5 nowych
z Ursusa. Radio donosi
o zadymach w Krakowie.”
(Fragment „Dziennika z in-
ternowania” Wiktora J. Mi-
kusiƒskiego)

15 PAèDZIERNIKA
1982 r.
stan ewidencyjny osadzo-
nych 94 osoby (w tym 20

na leczeniu szpitalnym, 14
na przepustkach).

18 LISTOPADA 1982 r.
26 internowanych odmówi-
∏o udzia∏u w rozmowach
z funkcjonariuszami S∏u˝by
Bezpieczeƒstwa.

1–2 GRUDNIA 1982 r.
piàta wizytacja Mi´dzyna-
rodowego Komitetu Czer-
wonego Krzy˝a (Lucienne

Annichini, Jean Daniel Tau-
xe, Flavia Günther, Marcus
Schmid oraz Thierry Gar-
mond i Andre Coulomb – 1
grudnia), stan osadzonych
wg MKCK 89 osób (w tym
7 na przepustce, 35 zwol-
nionych w trakcie wizyty).

22 GRUDNIA 1982 r.
stan osadzonych oko∏o 100
osób (wed∏ug spisów
samych internowanych).

23 GRUDNIA 1982 r.
likwidacja OÊrodka Od-
osobnienia w Bia∏o∏´ce (na
podstawie Zarzàdzenia nr
67/82/CZZK Ministra Spra-
wiedliwoÊci w sprawie znie-
sienia oÊrodków odosobnie-
nia z 28 grudnia 1982 r.
wydanego post factum)

◗ Ksiàdz pra∏at Sikorski 
odprawia 
msz´ Âw. w Bia∏o∏´ce. 
(fot. NN, zbiory 
OÊrodka KARTA)

Kalendarium przygotowa∏
Grzegorz Majchrzak
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J ak wychodziliÊmy, to przed bramà czeka∏y
zachodnie ekipy telewizyjne. Wtedy przekona∏em
si´, co to jest komercja, oni mnie podwieêli do

domu i oczywiÊcie chcieli sfilmowaç powitanie z ˝onà,
dzieckiem, ja czu∏em obrzydzenie do tego, ˝e wszystko
jest tematem. Teraz to jest takie naturalne, wtedy to dla
mnie nie by∏o takie naturalne.
Mia∏em d∏ugà brod´, prawie nikt mnie nie pozna∏, moje
dziecko si´ przestraszy∏o, jak mnie zobaczy∏o, sàsiedzi
te˝ mnie nie poznawali, wi´c to wszystko by∏o takie
niezwyk∏e i musz´ powiedzieç, ˝e si´ nie czu∏em tak
zupe∏nie dobrze w domu. W Bia∏o∏´ce przynajmniej  by∏
jakiÊ sens, tu dopad∏o mnie poczucie bezsensu, ˝e my
nie mo˝emy tego wygraç i ˝e to nie ma specjalnie per-
spektyw. Ale od razu nast´pnego dnia przystàpi∏em do
pracy i wszed∏em w redakcj´ swojego pisma podziem-
nego i zaczà∏em konspirowaç. To tak ju˝ posz∏o do 1989
roku, mimo ˝eÊmy nie wierzyli w wygranà, to by∏a kwes-
tia gestu, ˝e trzeba ten gest wykonywaç. MieliÊmy
ogromne wsparcie wokó∏, mimo ˝e  opór s∏ab∏, ˝e ludzie
tracili si∏y, cierpliwoÊç. �

Tomasz Jastrun

Min´∏o 30 lat...

◗ Barak OZ
w Bia∏o∏´ce dziÊ 
(du˝e zdj´cie, 
fot. Zofia Domaniewska) 
i w 1982 roku 
(zdj´cie ze zbiorów
Anatola Lawiny) Moja rodzina od pokoleƒ bra∏a udzia∏ we wszystkich

zawieruchach, powstaniach, po wojnie tak samo.
Jeszcze nawet z PPS-em próbowali coÊ kombinowaç.
Wychodzili z wi´zieƒ po 1956 roku. To by∏a danina
krwi, którà trzeba by∏o daç. Chcia∏ nie chcia∏, 
z bratem musieliÊmy podjàç t´ rol´. 
ByliÊmy przekonani, ˝e b´dzie du˝o ci´˝ej i nie 
w takim krótkim czasie uda nam si´ osiàgnàç cel. 
Wi´c nie ma czego ˝a∏owaç, jak patrz´ na to, co 
zrobiliÊmy. A od strony towarzyskiej, to by∏
najpi´kniejszy okres w moim ˝yciu, ja wchodzi∏em
wtedy w ˝ycie, mia∏em dwadzieÊcia kilka lat. 
I jak s∏yszy si´ o sobie w Radiu Wolna Europa, 
dostaje Nagrod´ Polonii, to czego mo˝na chcieç
wi´cej i czego ˝a∏owaç.

WITOLD SIELEWICZ
Wspó∏pracownik KOR i NOWEJ,
wspó∏redaktor „Robotnika”, drukarz 
w Regionie Mazowsze NSZZ „S” 
i w biurze NZS
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Je˝eli 
komunista
myÊla∏, 
˝e wystraszy
ludzi,
zamykajàc
ich do
wi´zienia,
to mu si´ to
nie uda∏o
WIES¸AW BIELI¡SKI

”

Koszty osobiste sà ogromne. Do pewnego momentu
cz∏owiek sobie nie zdaje z tego sprawy. 
W momencie kiedy wesz∏a kwestia naliczania 
kapita∏u poczàtkowego przy obliczaniu wartoÊci 
emerytur, zorientowa∏em si´, ile mnie b´dzie 
kosztowa∏o te siedem lat bycia w podziemiu. Nawet
obecni pos∏owie nie sà w stanie zadbaç o tych,
którzy coÊ ze swojego ˝ycia poÊwi´cili, kariery
zawodowe, przede wszystkim. Ja mog´ sobie tylko
pi´ç lat okresu niesk∏adkowego zaliczyç z ca∏ego tego
okresu. Tu mam pretensje do tych wszystkich osób, 
które sà w Sejmie i nawet nie chodzi o „dzi´kuj´”,
którego nie us∏yszeliÊmy, ale jak czytamy 
o zarobkach ubeków, to uwa˝am, ˝e o nas po prostu 
zapomniano.

JERZY DYNER
Organizator strajków w FSO, 
za∏o˝yciel „S” w FSO, cz∏onek 
prezydium Zarzàdu Regionu Mazowsze
NSZZ „S”

Troch´ to nie od nas zale˝a∏o, ˝e si´ siedzia∏o.
Bia∏o∏´ka da∏a mi bardzo du˝o. To by∏a znakomita
szko∏a. Przez siedem miesi´cy cz∏owiek nie ma nic 
do roboty, mo˝e tylko dyskutowaç, uczyç si´, 
rozmawiaç, pisaç, czytaç. Te dyskusje w Bia∏o∏´ce
by∏y naprawd´ bardzo wa˝ne. MyÊmy przeprowadzili
w Bia∏o∏´ce ciekawà dyskusj´, kiedy Reagan
wprowadzi∏ sankcje. Chodzi∏o nam o to, czy poprzeç
te sankcje czy nie. To by∏a za˝arta dyskusja. 
Bo wiadomo, ˝e sankcje gospodarcze odbijajà si´
zawsze na spo∏eczeƒstwie, nie ma sankcji tylko
wobec rzàdzàcych. MyÊmy wydali oÊwiadczenie,
które zosta∏o odczytane w koÊciele na Piwnej, 
˝e my popieramy te sankcje. By∏a to bardzo ciekawa
i konstruktywna dyskusja.

MAREK KOSSAKOWSKI
Wspó∏pracownik KSS KOR, drukarz
NOWEJ, redaktor biuletynu Regionu
Mazowsze „Niezale˝noÊç” i Agencji
Prasowej SolidarnoÊci AS
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Dzia∏alnoÊç opozycyjnà rozpoczà∏em jako 14-letni
ch∏opiec, w swoim miasteczku, rozlepiajàc plakaty.
W 1968 roku na uczelni by∏em organizatorem 
pierwszego strajku, póêniej, w 1975 roku, jak by∏a 
przyjmowana wra˝a konstytucja, wysy∏a∏em  protesty
do przypadkowych zupe∏nie ludzi, to by∏o naturalne.
Natomiast pozostaje pewna gorycz, ˝e ten wielki 
kapita∏, a to sà rzadkie momenty w dziejach narodu, 
˝e naród wspólnie buduje pewien kapita∏, zosta∏ 
roztrwoniony. Polska, która mog∏aby byç przyk∏adem
kraju, który buduje nowy ustrój coÊ mi´dzy 
socjalizmem a kapitalizmem, ustrój oparty 
na solidarnoÊci i sprawiedliwoÊci, wybudowa∏a
paƒstwo oligarchiczno-kombinatorskie. 

GABRIEL JANOWSKI
Wiceprzewodniczàcy NSZZ Rolników
Indywidualnych „S”, przewodniczàcy
Zarzàdu Wojewódzkiego NSZZ RI „S” 
w Warszawie

Chocia˝ wyglàda to jak wyglàda, ale mimo wszystko
˝yjemy w demokratycznym kraju. Mo˝emy podró˝owaç
po Êwiecie, horyzonty wolnoÊci sà szersze, no i w innej
Polsce ˝yjemy. Tak wi´c uwa˝am, ˝e warto by∏o, 
aczkolwiek to ju˝ historia. Dzisiaj to ju˝ si´ nie liczy. 

BOGUMI¸ SIELEWICZ
Wspó∏pracownik KSS KOR, 
zwiàzany z pismem „Robotnik”,
wspó∏pracownik NOWEJ, organizator
akcji przeciw wyborom do Sejmu PRL

OczywiÊcie, ˝e by∏o warto i trzeba by∏o robiç swoje,
ja zresztà tak znowu d∏ugo na tej wolnoÊci nie 

przebywa∏em, bo zaraz po wyjÊciu aresztowano mnie
ponownie, w ogóle by∏em aresztowany wiele razy, 
ale to by∏a  taka cz´Êç solidarnoÊciowego losu.

JANUSZ ONYSZKIEWICZ
Cz∏onek Prezydium Komisji Krajowej 
i rzecznik prasowy „SolidarnoÊci”

Czy by∏o warto? OczywiÊcie, ˝e tak. Pierwsze tygodnie
internowania to by∏y niekoƒczàce si´ dyskusje, czy
mo˝na by∏o do tego nie dopuÊciç, czy mo˝na by∏o daç
wi´kszy odpór. Dzisiaj wiemy, ˝e w∏adza by∏a tak 
zdeterminowana i znakomicie przygotowana, a ma∏o
tego – wszyscy, ∏àcznie z Amerykanami, nie docenili, 
˝e oni oparli si´ nie na wojsku, ale na takim 
specyficznym tworze jak ZOMO. U nas by∏a taka opinia,
˝e Wojsko Polskie nie b´dzie strzela∏o. Wojsko by∏o
wykorzystywane tylko do os∏ony. To by∏a naprawd´
znakomicie przygotowana operacja.

MAREK OWSI¡SKI
Pracownik Komitetu ds. Radia 
i Telewizji, redaktor programów Radia
SolidarnoÊç Regionu Mazowsze 
NSZZ „S”
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Jak si´ zacz´∏y te wojny na górze, te niesnaski, te 
wszystkie podzia∏y, to ktoÊ, kto nie zna∏ kulis, dostawa∏
oczoplàsu i mózg mu si´ lasowa∏. Te podzia∏y ju˝ by∏y
widoczne w Bia∏o∏´ce, szczególnie na spacerniaku, kto 
z kim chodzi. Te podzia∏y by∏y widoczne ju˝ wczeÊniej 
w karnawale, to by∏y bardzo ró˝ne nurty, ró˝ne tempera-
menty polityczne, nie by∏o jednolitych opinii, ale przecie˝
o to walczyliÊmy, ˝eby nie by∏o monopolu jednej partii.

WIES¸AW UZI¢B¸O
Dziennikarz Agencji SolidarnoÊci AS,
publicysta prasy podziemnej

Pami´tam z Bia∏o∏´ki takà jednà scen´, która mnie
zaniepokoi∏a. Znaki sà niepokojàce zawsze, tylko my ich
nie chcemy widzieç, jak jesteÊmy w trakcie walki 
i emocji. Pami´tam, ˝eÊmy zmienili cel´ na takà vis-
-a-vis, bo pod koniec by∏o ju˝ coraz mniej ludzi i oni
dokonywali przemeblowaƒ, i to jest prze˝ycie nawet dla
takich krótkich wi´êniów jak my, zmiana tego gniazda.
Pami´tam z przera˝eniem, jak ci moi koledzy rzucili
si´, kto ma zajàç lepsze ∏ó˝ko, jak czu∏em takie zgorsze-
nie tym, ˝e my si´ Êcigamy o te ∏ó˝ka, w ramach tej
naszej sprawy walki o wolnoÊç. Po prostu poczeka∏em 
i zajà∏em to najgorsze przy toalecie. To by∏a zapowiedê
przysz∏ych konfliktów i walk, i tych wszystkich z∏ych
rzeczy, które z nas wysz∏y.

TOMASZ JASTRUN
Wspó∏pracownik NOWEJ, uczestnik 
strajku w Stoczni Gdaƒskiej, redaktor
„Informatora Kulturalnego SolidarnoÊci”
(IKS) przy Regionie Mazowsze NSZZ „S”

Zdecydowanie by∏o warto, bo nie doÊç, ˝e tam spotka∏em
starych znajomych, ale pozna∏em wielu nowych, z który-
mi póêniej wspó∏pracowa∏em. Je˝eli komunista myÊla∏,
˝e wystraszy ludzi, zamykajàc ich do wi´zienia, to mu
si´ to nie uda∏o. Cz∏owiek pozna∏ coÊ i nie boi si´. Jak nie
siedzia∏ w wi´zieniu, b´dzie si´ tego wi´zienia ba∏,
posiedzia∏ przesta∏ si´ baç. Ja póêniej w swojej
dzia∏alnoÊci wydawniczej wspó∏pracowa∏em ze swoimi
kolegami z celi. Wi´c ten zamys∏ im si´ nie sprawdzi∏.

WIES¸AW BIELI¡SKI
Wspó∏pracownik KSS KOR, 
kolporter NOWEJ, s∏uchacz
Uniwersytetu Latajàcego 
i TKN

Wiadomo, ˝e by∏o warto i to by∏ nasz obowiàzek. 
I to nasze pokolenie na swojà skal´ ten obowiàzek
wype∏ni∏o. Ja mam czyste sumienie. Chocia˝ myÊl´, 
˝e mo˝na by∏o zrobiç to du˝o màdrzej i wi´cej. 

PRZEMYS¸AW CIEÂLAK
Wspó∏pracownik KSS KOR, cz∏onek
redakcji „Biuletynu Informacyjnego” KSS
KOR, a potem NOWEJ, reporter Agencji
Prasowej „S”

Jak pracowa∏em w MZK, 
to zapami´ta∏em sobie taki
obrazek: wychodz´ nad ranem 
z pracy, a tam kobieta o ˝ó∏tej
twarzy w zajezdni na Che∏mskiej 
myje autobus. Jak mnie
zobaczy∏a, a wiedzia∏a, 
˝e jestem dzia∏aczem
zwiàzkowym, zapyta∏a: 
„Czy b´dziecie broniç moich
praw?”.  MyÊmy jej to obiecali 
i nie dotrzymaliÊmy s∏owa 
ZBIGNIEW KNAP

”

◗ Korytarz bia∏o∏´ckiego
baraku wspó∏czeÊnie 
(po lewej) i w 1982 roku   
(fot. Zofia Domaniewska,
zbiory OÊrodka KARTA)
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czyli obozowy ˝argon (na podstawie „Koniem     

Leksykon
bia∏o∏´cki

◗ Widok z okna pawilonu
IV na spacerniaki (zdj´cie
wspó∏czesne, fot. Zofia
Domaniewska)
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    przez Âwiat” nr 60)

Spacer  jest to skrzy˝owanie 
greckiej agory z salà gimnastycznà 
i jarmarcznym teatrem. Odwa˝niejsze
inicjatywy sà jednak udaremniane 
przez S∏u˝b´ Wi´ziennà

”
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Ambasada
budynek b´dàcy miejscem pracy uboli (którzy przy-
chodzà tam rano, a wychodzà po po∏udniu). W tym
samym budynku znajduje si´ gabinet dentystyczny, co
chorych na z´by nara˝a czasem na nies∏uszny zarzut
wspó∏pracy. Ambasada ma na OZ oddzia∏y „konsulaty”
pe∏niàce analogiczne co ambasada funkcje.

Dziura
podstawowe urzàdzenie komunikacyjne mi´dzy sàsied-
nimi celami. Dziur´ wykonuje si´ przez poszerzenie
otworów przy instalacji co.

Jaruzel 
pies rasy wilczur, spuszczany nocà z ∏aƒcucha w celu pil-
nowania OZ-II. S∏u˝b´ pe∏ni na zmian´ z „Kiszczakiem”,
od którego jest bardziej melancholijny, cz´sto wyje.

Kabaryna
niezbyt precyzyjnie u˝ywany przez nas termin wi´zien-
ny. W grypserze oznacza kar´ twardego ∏o˝a, u nas kar´
izolatki, którà (w wymiarze 7 dni) dostaç mo˝na za
wyimaginowane przez nadzorców przekroczenia regu-
laminowe, np. za przepisywanie naszego pisma przez
pewien czas. Kabaryn´ odbywa∏o si´ na pawilonie IV, co
ukaranemu umo˝liwia∏o kontakt z kolegami z KK, teraz
jednak izolatka zosta∏a przeniesiona na OZ-1.

Kipisz
1) s∏owo z odeskiej gwary wi´ziennej (por. ros. „kipisz”)
oznaczajàce przeszukanie. Mo˝e ono dotyczyç celi i jej
mieszkaƒców lub pojedynczych osób. Cele rewidowane
sà masowo, mniej wi´cej raz na miesiàc, wybiórczo 
– przy ka˝dej okazji, kiedy wychodzimy na spacer lub na
msz´. Kipisze osobiste majà miejsce przed i po widze-
niach  oraz przed mszà. 
2) „Kipisz Codzienny”, jedno z pism wydawanych na OZ-2.

Kiszczak
zob. „Jaruzel”. „Kiszczak” jest bardziej dokuczliwy.

Koƒ
sposób komunikacji mi´dzy celami, polegajàcy na rzuca-
niu w stron´ sàsiedniego okna sznurka zakoƒczonego
obcià˝nikiem. Konia najlepiej ∏apie si´ na wysuni´ty przez
krat´ kij od szczotki. Stàd pochodzi tytu∏ naszego pisma.

Kuchnia
tutejsza nie jest banalna. Podajemy kilka przyk∏adowych
potraw: beton – bia∏o∏´cki fenomen kulinarny – jak ugo-
towaç past´ z grochem, tak aby smakiem, zapachem 
i barwà nie przypomina∏a ani jednego, ani drugiego.
Przypomina natomiast coÊ trzeciego, co ju˝ raz jedzone.
Pazurki – ciecz pe∏niàca funkcj´ zupy, sk∏adajàca si´ z wody,
mleka i cz´Êci przypominajàcych efekt zamiatania salonu
„Pedicure-manicure”  Recydywa – ciecz podawana w porze
obiadowej, której sk∏adu ani ludzki rozum nie rozpozna,
ani j´zyk nie wypowie, a i próbowaç niech si´ nie wa˝y.

Kuria
w przekonaniu nadzorców instytucja koÊcielna
powo∏ana specjalnie do pomocy internowanym. Zajmuje

si´ ona dostarczaniem nam paczek ˝ywnoÊciowych,
Êrodków higieny, owoców, poszukiwaniem stomatologa.
W odpowiedzi na nasze postulaty s∏yszymy cz´sto: „Jak
kuria za∏atwi, to b´dzie”.

Lipo
judasz s∏u˝àcy do podglàdania nas przez S∏u˝b´ Wi´zien-
nà, co opacznie motywowane jest obawà, czy nie
wpadamy w depresj´ psychicznà. Poniewa˝ nie
przewidujemy tej ewentualnoÊci, w wielu celach zamazy-
wane sà t∏uszczem lub kaszà na nagich portretach
wyci´tych z „Playboya” dziewczyn. Bardzo to denerwuje

963 BIA¸O¸¢KA 1981–1982

◗ Posi∏ek Mieczys∏awa
Ksià˝czaka, 
Bia∏o∏´ka, czerwiec 1982 
(fot. Mark Carrot*)
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◗ O∏tarz na drzwiach 
od ∏aêni, Bo˝e Cia∏o,
Bia∏o∏´ka 1982
(fot. Mark Carrot*) 

nadzorców. Argument, ˝e w danej celi zas∏oni´te jest
lipo, wystarcza jako odmowa udzielenia dodatkowego
widzenia.

Modlitwa codzienna 
odbywa si´ przy otwartych oknach OZ. Po po∏udniu 
w OZ-2 prowadzona jest przez „proboszcza Bia∏o∏´ki”
Krzysztofa Âliwiƒskiego.

Msza Êwi´ta 
odbywa si´ w ka˝dà niedziel´, osobno dla ka˝dej grupy
spacerowej (spacer). Ksi´˝a przyje˝d˝ajà z miasta: ks.
Bronis∏aw Dembowski i Jan Sikorski oraz oo. Zarzycki 
i Stanis∏aw Opiela.

Nadzorcy
zmieniali si´. Najpierw by∏ liberalny p∏k Szeler, który dawa∏
nam ˝yç i otworzy∏ cele. Za to go pewnie zdj´li i przyszed∏
mjr [Janusz] Krawczenko, który cele zamknà∏. Ale spec-
jalnie nam nie dokucza∏, jeÊli nie mia∏ instrukcji. Obecnie
króluje trzech kapitanów: Plackowski, Brzeziƒski i
Januszewski. Plackowski jest komendantem. Dawny klaw-
isz z Mokotowa. Niewàtpliwie cz∏owiek zaufania SB.
Wiernie realizuje jej ˝yczenia. Sprawia wra˝enie poczci-
wego mato∏ka, który nic innego nie potrafi, ni˝ kierowaç
wi´zieniem. Zami∏owany w swej pracy jest niewàtpliwie
kpt. Januszewski. Ma∏y wzrost nadrabia wielkà ruchli-
woÊcià cia∏a, choç nie umys∏u. Z pedanterià metodycznie
przeprowadza oczywiÊcie kipisze, czym zdoby∏ sobie
przezwisko kpt. „Kipiszewskiego”. Ze szczególnym
upodobaniem grzebie w naszych butach i wiktua∏ach pod-
czas mszy Êwi´tej. Ma niewàtpliwie sukcesy. Kpt.
Brzeziƒski (zwany Zàbkiem lub Czaszkà) skàdinàd
zas∏u˝ony spadochroniarz, równie˝ ma sukcesy, choç
wykazuje mniej uporu. Jest za to bardziej sk∏onny do oso-
bistych z∏oÊliwoÊci. Poziomem intelektualnym trzej kapi-
tanowie sà sobie równi. Kontakt z nimi to surowa pokuta
za grzechy w czas Wielkiego Postu.

OZ
oddzia∏ zamkni´ty. Tu przebywajà wi´êniowie uwa˝ani za
mniej niebezpiecznych (w odró˝nieniu od Aresztu Âled-
czego, gdzie trzyma si´ tymczasowo aresztowanych). Byli
oni zatrudnieni w przywi´ziennej Fabryce Wyrobów
Betonowych. W dwu barakach (pierwszym i drugim)
oddzia∏u zamkni´tego umieszczono internowanych, stàd
OZ-1, OZ-2 to nasz aktualny adres.

Pawilon IV
cz´Êç Aresztu Âledczego. Na ostatnim, IV pi´trze tego
pawilonu umieszczono internowanych cz∏onków
Komisji Krajowej. Siedzà oni po dwóch w celach, których
okna sà zablindowane (zabezpieczone przed wyglà-
daniem), majà kraty podwójne i dodatkowo siatki.
Internowani z pawilonu IV majà spacery celami w spe-
cjalnych spacerownikach – klatkach ograniczonych
trzymetrowym murem, a od góry siatkà. Izolacja prawie
zupe∏na, a jednak docierajà stamtàd wiadomoÊci.

Prasa
dzieli si´ na legalnà i nielegalnà. Legalna jest „Trybuna
Ludu”, „˚ycie Warszawy” i „Rzeczpospolita”, które

prenumerujemy. Prasa nielegalna dzieli si´ na
wolnoÊciowà i tutejszà. WolnoÊciowa dociera ró˝nymi
drogami – czytamy „Tygodnik Mazowsze”, „Tygodnik
Wojenny” i inne wydawnictwa „SolidarnoÊci”. Tutejsze
pisma zacz´∏y wychodziç zaraz po 13 grudnia. Pierwszy
by∏ „AS” (Agencja SolidarnoÊci), który od 1 stycznia
wydawany jest jako BAS (Bia∏o∏´cka Agencja
„SolidarnoÊci”). Do koƒca marca osiàgnà∏ ponad 70
numerów. Po przeniesieniu g∏odujàcych na OZ-2 zacz´∏a
wychodziç mutacja pod nazwà „BASIK” (dwadzieÊcia
kilka numerów pisma). PrzejÊciowo ukazywa∏ si´
„Biuletyn Informacyjny”. Na OZ-2 jako pismo informa-
cyjno-publicystyczne wychodzà: „Kipisz Codzienny”
(kilkanaÊcie numerów) oraz nasz „Koniem przez
Âwiat”. Nie mamy bli˝szych informacji o pismach
ukazujàcych si´ teraz na OZ-2.

Rakieta
paczka ˝ywnoÊciowa od rodziny. Regulaminowo dwa
razy w miesiàcu po 3 kilogramy. Komendant mo˝e
pozbawiç internowanego paczek za „uchybienia regu-
laminowe” na okres jednego miesiàca.

Rozmowy
prowadzona w „ambasadzie” i „konsulatach” dzia-
∏alnoÊç uboli podobna do przes∏uchaƒ. Rozmowy sà
nieformalne, a wi´c mogà odbywaç si´ tylko za zgodà
internowanych. Chodzi w nich nie tylko o uzyskanie
informacji, ale przede wszystkim podpisu pod
„deklaracjà lojalnoÊci” (inaczej volkslista) lub
namówienie do emigracji. Poniewa˝ wi´kszoÊç inter-
nowanych odmawia chodzenia na rozmowy, stosowane
sà w celu wyciàgni´cia ich tam ró˝ne podst´py
(wezwanie do komendanta, wr´czenie aktu internowa-
nia, odpowiedê na skarg´ itp. Sta∏ym motywem
rozpoczynajàcym rozmowy jest pytanie: „Czy [Pierwszy]
K[rajowy] Z[jazd] D[elegatów] by∏ manipulowany?”. Jak
si´ rozmowa rozwija, niestety nie wiemy.

Cele 
rewidowane
sà masowo,
mniej wi´cej
raz na
miesiàc,
wybiórczo 
– przy
ka˝dej
okazji, kiedy
wychodzimy
na spacer

”
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Samorzàd internowanych
funkcjonowa∏ przejÊciowo w grudniu ‘81. Jego organy:
zebranie delegatów celi i starosta (Bronis∏aw Geremek 
– wywieziony póêniej do Rawicza). Celem samorzàdu by∏o
reprezentowanie interesu internowanych wobec admini-
stracji. Jego dzia∏alnoÊç zosta∏a uniemo˝liwiona przez nad-
zorców.

Spacer
to godzina w ciàgu dnia, w której wypuszczajà nas na
powietrze. Stàd te˝ spacer nie ma charakteru tylko
przechadzki. Jest to skrzy˝owanie greckiej agory z salà
gimnastycznà i jarmarcznym teatrem. Odwa˝niejsze
inicjatywy sà jednak udaremniane przez S∏u˝b´ Wi´zien-
nà, np. jednego z internowanych, który w sporzàdzonym
w∏asnym przemys∏em mundurze rosyjskiego genera∏a
przyjmowa∏ defilad´ kolegów, usuni´to ze spaceru.
Innym razem honory wojskowe oddawano dwumetrowe-
mu Êniegowemu monumentowi, którego czarne okulary,
rogatywka i dystynkcje wskazywa∏y, ˝e jest to podobizna
genera∏a armii. S∏u˝ba Wi´zienna zburzy∏a jednak ten
przedmiot ba∏wochwalstwa. Spacery odbywajà si´ po
wybetonowanych kwadratach 20x20 metrów. Takich
kwadratów jest trzy. Z wychodzeniem na spacer wià˝e si´
poj´cie grupy spacerowej – jest to sta∏y sk∏ad ludzi,
którzy spotykajà si´ na spacerach, mszach. Mi´dzy gru-
pami spacerowymi kontaktowaç si´ nie wolno.

Wi´êniowie kryminalni
na co dzieƒ spotykamy si´ tylko z tzw. kalifaktorami. Sà
to grupy wi´êniów (2–3 na barak), którzy zajmujà si´
czynnoÊciami gospodarczo-porzàdkowymi: rozwo˝à
posi∏ki, sprzàtajà korytarze. Inni wi´êniowie zostali
przed naszym przybyciem wykwaterowani. Mijajà nas
podczas spacerów. Przekazujemy im wtedy papierosy, z

którymi u nich krucho. Na Bo˝e Narodzenie chcieliÊmy
podzieliç si´ z nimi paczkami, ale administracja nie
wyrazi∏a zgody. JesteÊmy przez nich raczej lubiani. Jest
to zresztà grupa spo∏eczna, która mocno odczu∏a
posierpniowe zmiany: zniesiono najbardziej dotkliwe
kary (np. tak zwane pasy), z∏agodzono re˝im. Teraz
administracja wycofuje si´ z tych dobrodziejstw – od 
1 kwietnia zakazano na przyk∏ad herbaty. �

◗ Pi´ciu wspania∏ych.
Henryk Wujec, Lech
Dymarski, Janusz
Onyszkiewicz, Jacek
Kuroƒ i Jan Rulewski 
na spacerniaku (zdj´cie 
z zestawu „Bia∏o∏´ka ‘82”
wydanego przez CDN,
zbiory Archiwum Akt
Nowych)

◗ Wi´zienna toaleta,
zwana kiblem 
(fot. Micha∏
Bukojemski/FORUM)
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W jednej czwartej mieliÊmy kontakt z przed-
sierpniowà opozycjà. W trzech czwartych
dzia∏aliÊmy w komisjach zak∏adowych

„SolidarnoÊci” – najcz´Êciej jako cz∏onkowie
za∏o˝yciele. Ju˝ tu ka˝dy bra∏ udzia∏ w przynajmniej jed-
nej g∏odówce i w kilku akcjach protestacyjnych.

Pobyt tutaj by∏ dla wielu nas szko∏à politycznego
myÊlenia. Jedni stawiali w tej szkole pierwsze kroki,
uczyli si´ pytaç o przyczyny, widzieç skutki, przyswajali
sobie podstawowe kategorie. Inni szlifowali swojà polito-
logicznà wiedz´, próbowali jà na wojennej rzeczywis-
toÊci, bilansowali zyski i straty, osiàgni´cia i b∏´dy. Ka˝dy
z nas ju˝ od pierwszego dnia internowania zaczyna∏
zadawaç sobie pytania: Dlaczego nas wsadzono? Czy
mo˝na by∏o tego uniknàç? Czy mo˝na si´ by∏o lepiej
przygotowaç? Jak d∏ugo potrwa ta wojna i czym si´
skoƒczy? 

Po drugie zaÊ poszerzyliÊmy swoje kontakty, ka˝dy z
nas siedzia∏ przynajmniej z kilkunastoma innymi.
Ka˝dy z nas pozna∏ wielu ludzi, których inaczej prawie
poznaç nie by∏ w stanie. Kaprys w∏adzy gromadzi∏ w jed-
nej celi dzia∏acza opozycji i dzia∏acza ZZ FMO, nieza-
le˝nego dziennikarza i drukarza „Trybuny Ludu”, pro-
fesora PAN-u i pracownika wodociàgów, cz∏onków w∏adz
regionu z szeregowymi zwiàzkowcami, studentów i ren-
cistów.

Po trzecie – ostatnie, ale nie najmniej wa˝ne 
– zyskaliÊmy poczucie godnoÊci. Przed 13 grudnia
byliÊmy cz∏onkami trzydziestomilionowej zbiorowoÊci.
Po tej dacie staliÊmy si´ cz∏onkami zbiorowoÊci kilku-
tysi´cznej i ludzi, „których pozostawienie na wolnoÊci
mo˝e zagra˝aç podstawom ustrojowym PRL”. Nie wbi∏o
nas to w dum´ – wiemy. ˝e zostaliÊmy wybrani przypad-
kowo. To „zagro˝enie” nas Êmieszy – stanowi oznak´
s∏aboÊci w∏adzy, a nie naszej wartoÊci.

Wszystkich tych danych statyka nie uchwyci, czasami
my sami ich nie chwytamy, nie umiemy rozpoznaç, nie
potrafimy nazwaç. Zdobywamy tu wiedz´ i przyjació∏, 
i poczucie godnoÊci – i to nam zostanie”. �

Internowanych
wizerunek
w∏asny
na podstawie „Koniem przez Âwiat” nr 60

◗ Cela nr 13. 
w bia∏o∏´ckim areszcie 
(zdj´cie ze zbiorów 
Marka Borowika)
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Internowani
Bia∏o∏´ka 

1981–1982

◗ Internowani 
w Bia∏o∏´ce 
(zdj´cie ze zbiorów 
Marka Borowika)
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A
AJDYS Andrzej
04.09.82 – 16.12.82
AJZNER Jan
14.05.82 – 04.10.82
doktorant UW, Inst. Socjologii
AMSTERDAMSKI Piotr
13.12.81 – 10.07.82
doktorant PAN
AMSTERDAMSKI Stefan 
13.12.81 – 03.11.82
PAN, IFiS
ANDERMAN Janusz
05.01.82 – 24.07.82
Ko∏o M∏odych ZLP, redaktor PULS-u
ANDRZEJEWSKI Robert
09.05.82 – 14.06.82
uczeƒ I kl. Techn. Elektromech.

B
BADETKO Grzegorz
09.11.81 – 13.12.82
Zak∏. Remont. AM
BAKIERA Marek
15.05.82 – 12.07.82
MERA-PNEFAL
BARA¡SKI Marek
13.12.81 – 8.07.82
Inst. Hist. UW, przew. Kom. Wydz. „S”
BARSKI Ireneusz
16.10.82 – 01.12.82
ZM „Ursus”, przew. „S” w pionie D

BARTCZAK Tadeusz
20.12.81 – 23.07.82
Zw. Zaw. Funkcjonariuszy MO
BARTOLIK Bogumi∏
13.12.81 – 13.07.82
IBJ Âwierk, cz∏onek Kom. Rew. „S”
BARTOSZEWSKI W∏adys∏aw
13.12.81 – 03.05.82
pisarz, sekretarz PEN-Clubu
BARY¸KO Bohdan
06.09.82 – 20.11.82
BASAK Teodor
13.12.81 – 16.03.82
BASIEWICZ Miros∏aw
20.12.81 – 13.07.82
Zw. Zaw. Funkcjonariuszy MO
BAZU¸KA Bronis∏aw
14.05.82 – 05.07.82
Wydz. Geol., drukarz, przew. KZ „S”
BAZYLCZYK Adam
04.09.82 – 18.09.82
BÑK Bogus∏aw
30.08.82 – 03.11.82
BÑK Dariusz
18.01.82 – 12.07.82
student V r. Wydz. LeÊnictwa SGGW
BÑK Henryk
13.12.81 – 03.12.82
Elektromonta˝, cz∏onek ZR „S”
BEREZA Edward
24.12.81 – 08.01.82
BEYLIN Marek
13.12.81 – 26.10.82
ZPAP, historyk sztuki, „Krytyka”

BIA¸Y Zdzis∏aw
17.05.82 – 14.06.82
MZK, kierowca  
BIELEC Jerzy
18.12.81 – 24.07.82
ZM „Ursus”, redaktor biuletynu „S”
BIELI¡SKI Konrad
13.12.81 – 14.09.82
NOWA
BIELI¡SKI Wies∏aw
17.03.82 – 14.06.82
student II r. prawa, NOWA
BIENIASZEWSKI Jerzy
16.12.81 – 21.07.82
GUS, wiceprzew. KZ „S”
BIERNACKI Andrzej
13.12.81 – 29.04.82
BIERNAT Andrzej
17.05.82 – 13.07.82
ZR im. Kasprzaka
BIJAK Jacek
13.12.81 – 16.12.81
BINDUGA Andrzej
23.12.81 – 28.01.82
B¸ASIAK Andrzej
13.12.81 – 24.12.81
Dyr. Rej. PKP Warszawa
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BOCHE¡SKI Jacek
13.12.81 – 18.12.81
ZLP
BOCZON Józef
24.12.81 – 08.01.82
BOGACZYK Wojciech
30.12.81 – 03.12.82
student II r. KUL, przew. KKK NZS
BOGUCKI Damazy
16.11.82 – 09.12.82
BOGUS¸AWSKI Andrzej
13.12.81 – 22.12.81 
i 30.12.81 – 08.07.82
profesor UW, Wydz. Neofilologii 
BOGUSZ Krzysztof
22.01.82 – 10.07.82
Muzeum Zamek Królewski
BOGUTA Grzegorz
13.12.81 – 07.12.82
IBJ Âwierk, NOWA
BONEK Krzysztof
13.09.82 – 28.11.82
ZM „Ursus”
BORKOWSKI Grzegorz
08.05.82 – 10.07.82
student I r. ekonomii UW, NZS
BORKOWSKI Tomasz
13.12.1981 – 6.10.1982
dziennikarz „WiadomoÊci Dnia”
BOROWICKI Jerzy
13.12.81 – 23.09.82
Inst. Chemii Przemys∏owej
BOROWIK Marek Andrzej
13.12.81 – 02.12.82
NOWA, biuro krajowe NZS
BOROWIK Wojciech Jan
13.12.81 – 24.07.82
NOWA, biuro krajowe NZS
BRAJBISZ Tadeusz Czes∏aw
15.05.82 – 13.07.82
Zak∏. „Lamina” w Piasecznie
BREJNAK Marek
09.05.82 – 24.07.82
IBJ Âwierk
BRODZIAK Adam 
13.12.81 – 14.10.82
DTV
BRODZIK Janusz
13.12.81 – 29.04.82 
i 09.05.82 – 24.07.82
ZWAR, wiceprzew. KZ „S”
BRO˚YNA Piotr
01.02.82 – 30.05.82
student Wydz. Historii UW
BRYKCZY¡SKI Jerzy
13.12.81 – 10.07.82
ROPCiO, adiunkt SGGW
BRZESKI Wiktor
08.11.82 – 07.12.82
ZRW „Stolica”, malarz
BRZOZA Wies∏aw
18.12.81 – 29.04.82, 

15.05.82 – 21.07.82 
i 13.11.82 – 23.12.82
MZK
BUCZEK Zbigniew
29.01.82 – 13.07.82
ZR im. Kasprzaka, przew. KW „S”
BUDREWICZ Miros∏aw
18.12.81 – 24.12.81
BUDZIAK Andrzej Jan
26.04.82 – 21.07.82
MZK
BUGAJ Ryszard
13.12.81 – 22.12.81
Inst. Planowania, ekspert KK „S”
BUKOJEMSKI Micha∏
Wytw. Filmów Dok.
05.08.82 – 14.10.82
BUKOWSKI Jacek
24.04.82 – 12.07.82
OÊr. Bad. Rozw. Przetw. Obrazu
BULC Andrzej
13.12.81 – 21.07.82
ZR „S” Mazowsze, 
„Wszechnica Robotnicza”
BULI¡SKI Maciej
06.11.82 – 23.12.82
KB Radom
BU¸AWA Jerzy
13.12.81 – 31.12.82
PGR, Biuro Interwencyjne ZR „S”
BURY Antoni
15.05.82 – 24.07.82
ZM „Ursus”
BURY Tadeusz
17.05.82 – 12.06.82
ZM „Ursus”

C
CELI¡SKI Andrzej
13.12.81 – 07.12.82
socjolog, KK „S”
CELI¡SKI Wojciech
13.12.81 – 14.06.82
szpital przy St´piƒskiej
CHAJN Józef
13.12.81 – 29.04.82
Komisja Norm Miar i JakoÊci
CHAW¸OWSKI Zenon
15.05.82 – 09.07.82
szlifierz, zak∏ady wkl´s∏odrukowe
CHE¸MICKI Ludwik
13.12.81 – 28.06.82
IBJ Âwierk
CH¢CI¡SKI Roman
13.12.81 – 29.04.82
PRiTV, przew. Kom. Wydz. „S”
CHIMIAK Marek Kazimierz
13.12.81 – 12.10.82
PAN Instytut Sztuki
CHMIEL Krzysztof
13.12.81 – 24.12.81
Min. Komunikacji

CHODAKIEWICZ Witold Janusz
13.12..81 – 12.06.82
PRK-PBK
CHOJECKI S∏awomir
17.12.81 – 29.04.82
ZR „S” Mazowsze
CHOMICKI Jan
13.12.81 – 14.05.82
Inst. Informatyki UW, asystent
CHOMIUK Jerzy
16.06.82 – 31.07.82
Polmozbyt, wiceprzew. KZ „S”
CHRABÑSZCZ Adam
14.12.81 – 29.04.82
Bumar, wiceprzew. KZ „S”, 
przew. Rady Prac.
CHRANIUK Krzysztof
17.05.82 – 09.07.82
ZR im. Kasprzaka
CHRYSTOWSKI Krzysztof Grzegorz 
13.12.81 – 24.11.82
Rzàdowe Centrum Informacji 
URM
CHRZANOWSKI Ryszard
10.11.82 – 01.12.82
Huta Warszawa
CIECHOMSKI Andrzej
13.12.81 – 03.01.82
PKP, Dw. Centralny
CIECIERSKI Micha∏ Ryszard
13.12.81 – 18.12.81
archiwum ZR „S” Mazowsze
CIEPLAK Andrzej
09.05.82 – 23.07.82
Elektrociep∏ownia Siekierki
CIEÂLAK Przemys∏aw
17.12.81 – 23.07.82
NOWA
CIEÂLAK Zenon
13.12.81 – 11.03.82
MZK
CIS¸O Maciej
13.12.82 – 25.02.82
Ko∏o M∏odych ZLP, 
„Tygodnik SolidarnoÊç”
CUDNY Tadeusz
03.09.82 – 22.09.82
CUPRYJAK Janusz
13.12.81 – 17.11.82
MZK, przew. KZ „S”
CZAJKOWSKI Wojciech
13.12.81 – 29.04.82
DSP, cz∏onek KZ „S”
CZAPUTOWICZ Jacek
13.12.81 – 24.11.82
student III r. geografii UW, NZS
CZARNIK Oskar Stanis∏aw
14.12.81 – 29.04.82
Bibl. Narodowa, przew. KZ „S”
CZARNOTA Robert
16.02.82 – 30.04.82
student etnografii UW, NZS
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CZECH Zbigniew
17.05.82 – 09.07.82
ZR im. Kasprzaka
CZEKA¸A Alfred
10.11.82 – 07.12.82
Huta Warszawa
CZERNIAWSKI Aleksander
09.05.82 – 22.07.82
Inst. Elektrotechn., wiceprzew. KZ „S”
CZERSKI Marek
11.06.82 – 20.11.82
TEWA, prac. fizyczny
CZ¸ONKOWSKI Jan
05.11.82 – 21.12.82
CZOPOWICZ Stanis∏aw
27.01.82 – 24.02.82
SPTHW, przew. Kr´gów Inst. Harc.
im. Ma∏kowskiego
CZUMA Andrzej
13.12.81 – 23.12.82
ROPCiO
CZY˚EWICZ Stefan
30.08.82 – 25.11.82

å
åWIKLIK Wiktor Mieczys∏aw
14.12.81 – 23.07.82
IMGW, przew. KZ „S”

D
DACIUK Zbigniew
20.12.81 – 30.12.81
ZZFMO
DALGIEWICZ Henryk
13.12.81 – 10.03.82
MZK, nadzór ruchu

DA¸EK Robert
10.05.82 – 08.07.82
Centr. OÊr. Badaƒ Proj. 
Bud. Ogólnego
DEMBRA¸ Henryk
14.12.81 – 23.01.82
WSS Spo∏em, bar „Zodiak”, 
przew. KZ „S”
DIEM Tadeusz
13.12.81 – 2.03.82
PW „Region”, cz∏onek ZR „S”
DMOWSKI Tadeusz
06.11.82 – 23.12.82
Transbud, przew. KW „S”
DOBROWOLSKI Jerzy
06.11.82 – 12.12.82
Transbud, przew. KZ „S”
DOBRZA¡SKI Andrzej
03.09.82 – 23.11.82
Walcownia Metali 
Nie˝elaznych
DOBRZY¡SKI Krzysztof
04.09.82 – 25.09.82
DOBRZY¡SKI Wojciech
09.07.82 – 16.09.82
BRJ
DOMA¡SKI Piotr
13.12.81 – 24.07.82
absolwent PWST, NOWA
DRABIKOWSKI Marek
02.04.82 – 13.10.82
Wydawnictwo Naukowo-
-Techniczne
DRAPCZY¡SKI Stanis∏aw
15.12.81 – 29.04.82
PRZ i THK

DRAWICZ Andrzej
13.12.81 – 20.10.82
ZLP, rusycysta
DREWNIK Tadeusz
15.05.82 – 12.06.82
„Lamina” Piaseczno
DROZD Mieczys∏aw
16.11.82 – 29.11.82
DRZEWI¡SKI Franciszek
13.12.81 – 10.02.82
Polmozbyt, Kom. Interwencyjna ZR
„S” Mazowsze
DWOJAK Czes∏aw
13.12.81 – 24.12.81
PZT
DWORAK Jan Aleksander
13.12.81 – 24.07.82
„Tygodnik SolidarnoÊç”
DYGUT Jan
22.12.81 – 21.01.82
TEWA
DYLIK Micha∏
08.04.82 – 13.08.82
kino Wiedza
DYMARSKI Lech
13.12.81 – 20.10.82
ZR „S” Wielkopolska
DYNER Jerzy Mieczys∏aw
16.12.81 – 29.04.82
FSO, ZR „S” Mazowsze
DZIBISZEWSKI Edward
03.05.82 – 20.11.82
DZIELECI¡SKI Dariusz
04.09.82 – 16.12.82
DZIESI¡SKI Lech
17.12.81 – 18.01.82

◗ Kazimierz Wóycicki
(fot. Micha∏

Bukojemski/FORUM)

09 OK  24/3/05  11:18  Page 7



106 BIA¸O¸¢KA 1981–1982

DZI¢GIELEWSKI Jan
11.06.82 – 20.11.82
DZIUMAK Waldemar
13.07.82 – 16.08.82
MZK, KPN

E
ETMANOWICZ Andrzej
20.05.82 – 08.06.82

F
FABISIAK Jan
12.05.82 – 23.07.82
KBM Pó∏noc
FABISIAK Krzysztof
02.04.82 – 22.09.82
student V r. AM, NZS
FERENS Witold
13.12.81 – 10.07.82
Wydawnictwo „Kràg”
FIJA¸KOWSKI Pawe∏
19.02.82 – 26.10.82
pracownik ZR „S” Mazowsze
FILIPIAK Janusz
08.11.82 – 30.11.82
Polkolor, wiceprzew. KW „S”
FILODA Benedykt
14.10.82 – 22.11.82
ZM „Ursus”, cz∏onek ZR „S” Mazowsze
FRÑCKIEWICZ Wojciech
13.12.81 – 13.02.82
student III r. ATK, NZS
FRELEK Micha∏
30.08.82 – 28.10.82
ZWAR Z-2
FRYBES Marcin
23.01.82 – 12.06.82

student V r. 
matematyki UW, 
przew. Samorzàdu UW
FULA Henryk
09.07.82 – 09.07.82
MERA-PNEFAL

G
GAJEWSKI W∏adys∏aw
13.12.81 – 26.01.82
GUTM, wiceprzew. KZ „S”
GARAL Eugeniusz
13.12.81 – 20.01.82
ZM im. Nowotki, 
cz∏onek ZR „S” Mazowsze
GAWRYSIUK Jerzy
09.11.82 – 07.12.82
Huta Warszawa
GÑSIOREK Ireneusz
16.11.82 – 08.12.82
GEREMEK Bronis∏aw
13.12.81 – 23.12.82
IH PAN, ekspert KK „S”
GERMA¡SKI Krzysztof
13.12.81 – 29.04.82
Unitra Polkolor
GIERA¸TOWSKI Ryszard
30.09.82 – 17.11.82
WZM
GIERCZAK Krzysztof
22.04.82 – 20.11.82
GILEWSKI Wojciech
13.12.81 – 15.03.82
ZM „Ursus”, wiceprzew. KZ „S”
GINCBURG Andrzej
13.12.81 – 14.07.82
MERA-PNEFAL, elektronik

GIRTLER Jacek
30.08.82 – 15.10.82
Huta Warszawa
GIZA Ryszard
14.12.81 – 29.04.82
PLL LOT, przew. KZ „S”
GIZI¡SKI Stanis∏aw
17.03.82 – 13.08.82
PUPiK „Ruch”
GLIJER Leszek
02.09.82 – 22.11.82
Zak∏ady Remontowe, 
prac. ZR „S” Mazowsze
G¸USZKIEWICZ Janusz
16.12.81 – 31.03.82
PRiTV
GNIADZIK Józef
17.11.82 – 01.12.82
GOLISZEWSKI Jaros∏aw
13.12.81 – 05.11.82
Centr. Elektr. NBP
GOLUCH Leszek
13.11.82 – 07.12.82
GO¸ASZEWSKI Krzysztof
16.10.82 – 22.11.82
ZM „Ursus”, 
Êlusarz remontowy
GO¸ASZEWSKI Stefan
26.08.82 – 23.09.82
GO¸ÑB Roman
06.09.82 – 16.11.82
GORO˚ANKIN Andrzej
13.12.81 – 21.07.82
ZM „Ursus”
GOTLIED Zbigniew
17.05.82 – 13.07.82
ZM „Ursus”
GÓRNIAK Marek
09.09.82 – 21.09.82
GÓRNICKI Marek
19.05.82 – 09.07.82
Unitra-Unima, przew. KZ „S”
GÓRSKI Eugeniusz
13.12.81 – 17.03.82 
i 27.08.82 – 22.11.82
ZWUT, wiceprzew. KZ „S”
GÓRSKI Mieczys∏aw
13.12.81 – 14.12.81
red. „Fundamenty”
GÓRSKI W∏adys∏aw
15.05.82 – 12.07.82
MERA-PNEFAL
GÓRZY¡SKI Tomasz
13.11.82 – 25.11.82
GRABARCZYK Ryszard
13.12.81 – 31.12.82 
i 20.03.82 – 24.08.82
PWN, student anglistyki
GRALEWICZ Dariusz
13.05.82 – 06.07.82
Radiowe Centrum Nadawcze
„Leszczynka”

◗ Na spacerniaku Jan Rulewski, Jacek Kuroƒ, Janusz
Onyszkiewicz (zdj´cie z zestawu „Internowani ‘82” wydawnictwa
CDN, zbiory Archiwum Akt Nowych)
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GRÑDZKI Krzysztof
09.05.82 – 12.06.82
ZWUT
GREGORCZYK Andrzej
17.05.82 – 12.06.82
ZM „Ursus”
GREGORCZYK Zdzis∏aw
11.05.82 – 20.11.82
GRELA Ignacy
14.10.82 – 23.11.82
ZM „Ursus”
GRUDZI¡SKI Krzysztof
17.12.81 – 14.07.82
ZE Warel
GRUDZI¡SKI Mieczys∏aw
13.12.81 – 10.09.82
pracownik ZR „S” Mazowsze
GRYGA Andrzej
18.05.82 – 14.07.82
MERA-PNEFAL, przew. KZ „S”
GRZESIAK Adam Jerzy
19.02.82 – 13.12.82
NOWA
GRZESIAK Bogdan
13.12.81 – 23.12.82
NOWA, ZR „S” Mazowsze
GUGULSKI Ireneusz
13.12.81 – 10.07.82
nauczyciel LO im. Reytana
GUTOWSKI Jan
10.11.82 – 07.12.82
Huta Warszawa
GUTOWSKI Sylwester
05.11.82 – 01.12.82
Huta Warszawa, 
Êlusarz mechanik
GUTOWSKI Zygmunt Antoni
13.12.81 – 1.11.82
PRiTV, sekretarz KZ „S”
GUZY Jaros∏aw
13.12.81 – 31.12.82
przewodniczàcy KKK NZS
GWIAZDA Andrzej
13.12.81 – 22.12.82
ZR „S” Gdaƒsk

H
HA¸ACZKIEWICZ Konrad
13.12.81 – 26.07.82
OÊr. TV, magnetowidy
HA¸ACZKIEWICZ Piotr
13.12.81 – 31.12.82
OÊr. TV, spo∏. insp. pracy
HAMERA Miros∏aw
08.05.82 – 09.07.82
Inst. Fizyki PAN, adiunkt, 
przew. KZ „S”
HASSA Marian
13.12.81 – 17.05.82
FWP im. Âwierczewskiego
HAUSNER Stanis∏aw
13.12.81 – 12.07.82

Warsz. Fabryka Pomp, in˝ynier,
przew. KZ „S”
HEDA Antoni „Szary”
13.12.81 – 17.06.82
prow. gospodarstwo ogrodnicze,
˝o∏nierz AK, ROPCiO
HERCZY¡SKI Ryszard
13.12.81 – 18.12.81
HIKIERT Józef
10.11.82 – 07.12.82
FWP im. Âwierczewskiego
HILDEBRANDT Zbigniew
13.05.82 – 21.07.82
˚elbet filia Ursus, cz∏onek KZ „S”
HOHENDORFF Adam
06.09.82 – 04.10.82
HOLEWI¡SKI Wac∏aw
16.01.82 – 21.07.82
prac. poligrafii, KKK NZS
HOLZER Jerzy
13.12.81 – 19.12.82
Instytut Historii UW
HO¸UBEK Bogus∏aw
13.12.81 – 06.02.82
MPRO
HULEWICZ Zdzis∏aw
13.12.81 – 05.04.82
GUTM, cz∏onek prez. KZ „S”

I
IKONOWICZ Piotr
10.05.82 – 23.07.82
student afrykanistyki UW, 
ZR „S” Mazowsze
ILKOWSKI Stanis∏aw
15.05.82 – 28.10.82
Centrum Techniki Komunalnej
ILNICKI Miros∏aw
15.05.82 – 30.06.82
IZBICKI Stanis∏aw
09.11.82 – 13.12.82
Warsz. Zak∏ady Radiowe

J
JAB¸KOWSKI Jan
17.12.81 – 22.07.82
MERA-PIAP
JAB¸O¡SKI Zbigniew
13.12.81 – 29.01.82
MERA-PNEFAL
JACZEWSKI Wojciech
04.09.82 – 18.09.82
JAKUBIAK Waldemar
17.12.81 – 29.04.82
pracownik administracji UW
JANISZEWSKI Aleksander
16.12.81 – 29.04.82
Kolprojekt,
przew. KZ „S”

JANISZEWSKI Dariusz
21.04.82 – 22.07.82
PZO
JANKIEWICZ Ziemowit
04.09.82 – 18.09.82
JANKOWSKI Edward
23.12.81 – 08.01.82
JANKOWSKI Mieczys∏aw
13.12.81 – 21.10.82
BISTYP
JANOWSKI Gabriel
13.12.81 – 18.11.82
SGGW, wiceprzew. NSZZ RI „S”
JANOWSKI Ryszard
01.09.82 – 02.12.82
MPT
JANUSZ Kazimierz
13.12.81 – 21.07.82
redaktor „In˝ynieria i Budownictwo”,
ROPCiO
JA¡CZY W∏adys∏aw
28.08.82 – 17.11.82
ZM „Ursus”
JARLACHOWICZ Andrzej Bart∏omiej
12.05.82 – 14.07.82
ZWLE im. Ró˝y Luksemburg
JASIEWICZ Marek
08.11.82 – 01.12.82
Huta Warszawa
JASTRUN Tomasz
10.11.82 – 23.12.82
pisarz, ZLP
JASZCZUK Wojciech
20.05.82 – 20.11.82
JAWOROWSKI Dariusz
08.05.82 – 22.07.82
JAWOROWSKI Tadeusz
06.03.82 – 12.06.82
JAWORSKI Andrzej
13.12.81 – 24.12.81
Huta Warszawa, 
Komitet Pomnika Katyƒskiego
JAWORSKI Ryszard
13.12.81 – 21.05.82
MPWiK, przew. KZ „S”

◗ Jan Krzysztof Kelus.
(zdj´cie z zestawu
„Internowani ‘82”

wydawnictwa CDN,
zbiory Archiwum 

Akt Nowych)
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◗ Pranie. Micha∏
Bukojemski. 

(fot. J. Maciej
Goliszewski/EPOKA)
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JAWORSKI Seweryn
13.12.81 – 22.12.
82
ZR Mazowsze „S”, KK „S”
JAWORSKI W∏odzimierz
20.12.81 – 08.05.82
Zw. Zaw. Funkcjonariuszy MO
JEDLICKI Jerzy
13.12.81 – 10.07.82
Instytut Historii PAN
JELE¡SKI Andrzej
16.12.81 – 07.01.82
pracownik PR
JEZIORSKI W∏odzimierz
15.05.82 – 12.06.82
„Lamina” Piaseczno
JORDAN Andrzej
13.12.81 – 10.02.82
ZR im. Kasprzaka
JÓèWIAK Stanis∏aw
10.05.82 – 21.07.82
KBM Wschód
JURAS Krzysztof
13.12.81 – 24.03.82
DSP
JUREK Wies∏aw
26.08.82 – 13.10.82
JUSZCZYK Kazimierz
09.11.82 – 13.12.82
ZEW Miasto

K
KACZANOWSKI Marek
03.08.82 – 18.09.82
KAIM Tadeusz
13.12.81 – 21.07.82
WSK, przew. KZ „S”
KAKIETEK Bogus∏aw
08.11.82 – 07.12.82
Transbud
KALBARCZYK Damian
13.12.81 – 31.12.81
dziennikarz TV, DSP
KALICKI Jerzy
13.12.81 – 24.12.81
Zak∏. im. Waryƒskiego
KALICKI Waldemar
05.04.82 – 31.07.82
KALINA Jan
15.05.82 – 12.07.82
„Lamina” Piaseczno
KALI¡SKI Mieczys∏aw
13.12.81 – 30.12.81
MZK
KA¸USKI Zygmunt
19.05.82 – 05.06.82
FWP im. Âwierczewskiego 
KAMI¡SKI Tomasz
12.05.82 – 22.05.82
KAMI¡SKI Wojciech
13.12.81 – 16.11.82
MZK

KANADYS Józef
13.12.81 – 06.02.82
PKS
KAROLAK Piotr
17.05.82 – 18.06.82
ZM „Ursus”
KARPEZO Stanis∏aw
13.12.81 – 21.07.82
ZM „Ursus”
KARPI¡SKI Marek Âwi´tope∏k
13.12.81 – 15.11.82
IBL PAN, doktorant, ZR „S”
Mazowsze
KASPRZAK Jan
23.12.81 – 29.04.82 
i 11.05.82 – 09.07.82
PIT
KASZTELEWICZ Daniel
08.05.82 – 18.05.82
kom. ds. RTV
KAWA Janusz
13.03.82 – 13.07.82
Szk. Podst. nr 307
KAWALEC Stefan
13.12.81 – 17.12.82
COBiRTK, ZR „S” Mazowsze
KAWCZY¡SKI Jerzy
19.02.82 – 13.04.82
KAZA¡CZUK Wincenty
16.12.81 – 23.12.82
ZWAR-2
KELUS Jan Krzysztof
26.04.82 – 09.07.82
socjolog, WiP, KOR
KEMPA Stanis∏aw
09.05.82 – 10.07.82
RSW Prasa, wiceprzew. KZ „S”
K¢CIK Wies∏aw
13.12.81 – 31.12.82
filolog, KOR
K¢PKA Marek
13.12.81 – 17.09.82
Min. Chemii
KIELAK Stanis∏aw
14.05.82 – 12.07.82
Huta Warszawa
KIELISZCZYK Witold
16.10.82 – 22.11.82
ZM „Ursus”
KIJANKA Czes∏aw
13.12.81 – 17.05.82
KIJOWSKI Andrzej
13.12.81 – 23.12.81
dyr. Starego Teatru W Krakowie, ZLP
KISZ Marek
27.02.82 – 14.09.82
pracownik ZR „S” Mazowsze
KLEDZIK Zdzis∏aw
20.12.81 – 27.11.82
Zw. Zawod. Funkcjonariuszy MO
KLEMPNEROWSKI Antoni
19.03.82 – 20.12.82

KLIM Krzysztof
02.09.82 – 01.12.82
walcownia Norblin
KLIMCZAK Tadeusz
17.12.81 – 13.10.82
NOWA, plastyk
KLINGER Krzysztof
15.12.81 – 20.12.81
KLINGSLAND Miros∏aw
08.11.82 – 17.12.82
Huta Warszawa
KLOC Eugeniusz
13.12.81 – 09.07.82
IBL PAN
K¸OPOTOWSKI Jan
13.12.81 – 19.12.81
K¸OS Ryszard
10.12.82 – 22.11.82
Huta Warszawa, elektryk
KNAP Jacek
14.12.81 – 13.03.82 
i 04.09.82 – 07.12.82
ZM im. Nowotki
KNAP Zbigniew
13.12.81 – 29.04.82
MZK, cz∏onek ZR „S” Mazowsze
KOBAK Pawe∏
13.12.81 – 05.04.82
GUTM, przew. KKK ¸àcznoÊci
KOCISZEWSKI Aleksander
13.12.81 – 29.04.82
PHZ „Kolmex”
KOKOSZA Zbigniew
13.12.81 – 30.12.81
MZK
KOLEÂNIK Bernard
13.12.81 – 22.11.82
KPN
KO¸OSOWSKI Miros∏aw
06.09.82 – 09.10.82
KOMAR Micha∏
13.12.81 – 31.12.81
ZLP
KOMASZEWSKI Zenon
15.03.82 – 14.06.82
KOMOROWSKI Bronis∏aw
13.12.81 – 04.05.82
OBS ZR Mazowsze „Â”
KOMOROWSKI Henryk
13.12.81 – 13.07.82
ZWUT
KONDRASIUK Janusz
13.12.81 – 29.04.82
Polkolor, cz∏onek MKZ „S”
Mazowsze
KO¡KA Marek
13.12.81 – 03.06.82
RSW Prasa
KOPEå Dariusz
13.12.81 – 10.02.82 
i 21.05.82 – 31.12.82
NSZZRI „S”, RMP
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KOPYTOWSKI Krzysztof
17.05.82 – 20.05.82
ZR im. Kasprzaka
KORCZAK Krzysztof
06.04.82 – 31.12.82
Federacja DKF
KORNACKI Mieczys∏aw
17.12.81 – 05.04.82
GUTM, wiceprzew. KZ „S”
KORNELUK Andrzej
30.08.82 – 17.12.82
KOROLEC Maciej
09.05.82 – 12.06.82
student SGGW
KORWIN-MIKKE Janusz
10.04.82 – 13.07.82
publicysta 
„Oficyna Libera∏ów”, doradca
NSZZ RI „S”
KORZEB Eugeniusz
16.10.82 – 01.12.82
ZM „Ursus”
KOSIACKI Franciszek
13.12.81 – 23.12.81
MZK
KOSI¡SKI Jaros∏aw
09.04.82 – 23.11.82
Inst. Biofizyki PAN
KOSSAKOWSKI Marek Stanis∏aw
19.12.81 – 24.07.82
filolog, „AS”, ZR „S” Mazowsze
KOSTRZY¡SKI Tadeusz
13.12.81 – 20.02.82
MERA-PNEFAL
KOSZA¸KA Hubert
03.09.82 – 29.09.82
Transbud, wiceprzew. KZ „S”
KOÂCIANEK Eugeniusz Andrzej
13.12.81 – 24.12.81
DSP
KOWALCZYK Bogdan
06.11.82 – 11.12.82
KOWALCZYK Wies∏aw
17.05.82 – 10.07.82
ZR im. Kasprzaka
KOWALCZYK Wojciech
08.11.82 – 01.12.82
KOWALSKI Jacek
04.09.82 – 16.12.82
KOWALSKI Marek
09.05.82 – 14.06.82
TEWA, wiceprzew. KZ „S”
KOWALSKI Mieczys∏aw
13.12.81 – 14.04.82
technik TV
KOWALSKI Sergiusz
13.12.81 – 09.03.82 
i 19.03.82 – 13.10.82
OPSZ przy KK „S”
KOWALSKI Stanis∏aw
08.11.82 – 24.11.82
Polkolor

KOWALSKI Wojciech
01.06.82 – 13.07.82
Szpital Kasprzaka
KOZAK Jerzy
10.05.82 – 12.06.82
pracownik ZR „S” Mazowsze
KOZAK Robert
14.05.82 – 12.07.82 
uczeƒ III kl. XXXIV LO
KOZAKIEWICZ Jaros∏aw 
13.12.81 – 13.11.82
KOZER Tadeusz
10.11.82 – 13.12.82
WZR RAWAR
KOZIARKIEWICZ Piotr
13.12.81 – 30.12.81
MPRO
KOZ¸OWSKI Krzysztof
19.05.82 – 12.07.82
MERA-PNEFAL
KRACHER Wies∏aw
13.12.81 – 31.12.81
Biuro Proj., NSZZ „S” RI

KRAUZE Pawe∏
08.05.82 – 12.06.82
student WSPS, NZS
KRETKOWSKI S∏awomir
13.12.81 – 8.07.82
ZR „S” Mazowsze
KROBSKI Janusz
06.11.82 – 13.12.82
ZM „Ursus”, spawacz
KRÓL Marek
13.12.81 – 16.02.82
„Tygodnik SolidarnoÊç”
KRÓL Witold
14.12.81 – 23.07.82
KRUK Waldemar
07.01.82 – 17.03.82
prowadzi∏ firm´ prywatnà
KRUPA Bogus∏aw
20.12.81 – 22.07.82
Biuro Regionu „S” Mazowsze
KRUSZY¡SKI Andrzej
13.12.81 – 14.07.82
in˝ynier, WAREL

◗ Internowani na spacerniaku 
(fot. NN, zbiory OÊrodka KARTA,
przekaza∏a El˝bieta Kosiacka)
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KRZYSZTOSZEK Wojciech
08.11.82 – 02.12.82
Transbud
KRZY˚EWSKI Janusz
13.12.81 – 13.05.82
ROPCiO, 
PTB Predom
KSIÑ˚CZAK Mieczys∏aw
30.01.82 – 07.10.82
student polonistyki UW, NZS
KUBACKI Andrzej
13.12.81 – 29.04.82
MZK
KUBIAK Jacek Rafa∏
KUBIN Marek
01.04.82 – 13.08.82
student AM
KUCHARCZYK Janusz
06.11.82 – 01.12.82
ZM „Ursus”, Êlusarz
KUCHARSKI Janusz
14.12.81 – 04.03.82
SRiTV
KUCHARSKI Maciej
11.06.82 – 20.11.82
KUCZY¡SKI Piotr W∏odzimierz
KUCZY¡SKI Waldemar
13.12.81 – 12.02.82 
i 15.05.82 – 12.07.82
„Tygodnik SolidarnoÊç”
KUå Adam
08.11.82 – 17.11.82
PRTA Izokar Instal, przew. KZ „S”
KUJAWA Stanis∏aw
13.12.81 – 26.06.82
WZT
KULERSKI Marek Witomierz
30.08.82 – 25.11.82
lekarz, szpital na Litewskiej, ZR „S”
Mazowsze
KUNICKI-GOLDFINGER W∏adys∏aw
13.12.81 – 18.12.81
KUPIECKI Dariusz Boles∏aw
13.12.81 – 23.12.82
ZR „S” Mazowsze, IMM „Robotnik”
KURACH Wies∏aw
24.02.82 – 13.03.82
KURACZYK Bogus∏aw
11.05.82 – 03.12.82
GUS
KURKOWSKI Stanis∏aw
09.11.82 – 01.12.82
MZK, kierowca
KURMAN Konstanty
08.05.82 – 10.07.82
prac. nauk. PW
KURO¡ Jacek
13.12.81 – 02.09.82
KOR, Komisja Krajowa NSZZ „S”
KURO¡ Maciej
13.12.81 – 06.07.82
student WSP w Olsztynie, NZS

KUROWSKI Stefan
13.12.81 – 14.04.82
IG PAN, ekspert KK „S”
KWIATKOWSKI Maciej
17.12.81 – 29.04.82
PLL LOT

L
LATUSEK Czes∏aw
28.08.82 – 01.12.82
ZM „Ursus”, modelarz
LAWINA Anatol
13.12.81 – 23.12.82
IMB. „Patronat”, ZR „S” Mazowsze
LECH W∏odzimierz
08.11.82 – 17.12.82
Huta Warszawa
LEGODZI¡SKI Jan
13.11.82 – 25.11.82
LEMA¡SKI Jan
04.09.82 – 13.10.82
LESKI Krzysztof
17.12.81 – 13.03.82
student PW, „AS”
LESZCZY¡SKI Wies∏aw
12.05.82 – 23.07.82
Zak∏. Rob. Wyk. „˚oliborz”
LEÂNIEWSKI Tadeusz
28.08.82 – 01.12.82
ZWLE im. Ró˝y Luksemburg
LEWALSKI Maciej
11.10.82 – 01.12.82
ZM „Ursus”
LIBERADZKI Waldemar
10.11.82 – 02.12.82
MPT
LIGOCKI Mieczys∏aw
08.05.82 – 12.06.82
FSO
LINDENBERG Grzegorz
17.12.1981 – 09.07.1982
UW, Wydz. Socjologii

LINDENBERG Jaros∏aw
08.05.82 – 12.07.82
Inst. Filozofii UW
LIPI¡SKI Marian
13.09.82 – 21.12.82
ZM „Ursus”
LIPPOMAN Tomasz
08.05.82 – 22.05.82 
(lub 13.12.81 – 31.12.82)
maturzysta XIV LO, OPSZ
LIPSKI Jan Tomasz
13.12.81 – 04.12.82
OÊr. Prac. Spo∏.-Zaw.
LIPSZYC Eugeniusz
UW Orientalistyka
LIPSZYC Henryk
22.12.81 – 25.02.82
Inst. Orientalistyki UW, 
delegat KKP „S” w Japonii
LITY¡SKI Jan
13.12.81 – 03.09.82
KOR, „Robotnik”
LOMBER Zbigniew
13.11.82 – 24.11.82
LUDWIKOWSKI Antoni
13.12.81 – 03.02.82
DSP
LUÂNIA Robert
13.02.82 – 13.08.82
student PW, NZS

¸
¸AJKOWSKI (¸ajewski) Jan
10.09.82 – 01.12.82
Przem. Inst. Maszyn Bud.
¸ASKI Eugeniusz
13.12.81 – 20.02.82
MPO, przew. KZ „S”
¸AZARSKI Krzysztof
13.12.81 – 10.07.82
nauczyciel XXIII LO, Komisja 
Interwencyjna „S” Mazowsze

◗ Przy posi∏ku
(fot. NN, zbiory OÊrodka KARTA,

przekaza∏ Jaros∏aw Mordak)
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¸AZARZ Wac∏aw
16.10.82 – 21.10.82
FSO, narz´dziownia
¸OJAK Antoni
13.12.81 – 13.07.82
¸OJEK Jerzy 
13.12.81 – 28.12.81
¸OPI¡SKI Andrzej
23.02.82 – 30.04.82
student III r. ASP
¸OSIAK Zbigniew
26.08.82 – 30.09.82
MPO
¸UBIE¡SKI Tomasz
14.12.81 – 31.12.81
dziennikarz, pisarz, ZLP
¸UCZY¡SKI Zygmunt Stanis∏aw
17.12.81 – 23.12.82
IBJ Âwierk
¸UKASIEWICZ Piotr
19.03.82 – 24.07.82
IFiS PAN
¸UKSZO Anatol
15.05.82 – 14.06.82
„Lamina” Piaseczno
¸YPACEWICZ Krzysztof
16.12.81 – 08.03.82
Mostostal, prez. ZR „S” Mazowsze

M
MACHAJ Stanis∏aw
27.08.82 – 15.12.82
WAREL
MACKIEWICZ Dariusz
15.12.81 – 24.12.81
TV – Zak∏. Remontowo-
-Budowlane
MADEJ Eugeniusz
14.07.82 – 02.12.82
ZM im. Nowotki
MADEYSKI Maciej
13.12.81 – 11.08.82
FSO
MAGDZIARZ Grzegorz
02.04.82 – 13.07.82
Antykwariat Naukowy 
MAJCHEREK Wojciech
13.12.81 – 24.12.81
MZK
MAJCHRZAK Tomasz
15.11.82 – 23.11.82
MAJLE Marek
08.11.82 – 11.12.82
MAJSIUK Jan
09.05.82 – 10.07.82
rzemieÊlnik Êlusarz
MAKOWIECKI Wojciech
13.12.81 – 25.05.82
Biuro ONZ, Min. Rolnictwa
MALICKI Wojciech
28.12.81 – 23.07.82
IBJ oddz. ˚eraƒ

MALINOWSKI Edward
30.08.82 – 07.12.82
IMGW
MALINOWSKI Krzysztof
09.05.82 – 21.05.82
KBM „˚oliborz” 
MA¸ACHOWSKI Aleksander
14.12.81 – 31.12.82
delegat na I Krajowy Zjazd „S”
MA¸ECKI Jerzy
13.03.82 – 17.04.82
MARCINIAK Marek
23.03.82 – 18.05.82
MARCZAK Tadeusz
15.05.82 – 14.06.82
MARKIEWICZ Tadeusz Krzysztof
04.08.82 – 19.09.82
PIEB „Warszawa”
MARKIEWICZ Zbigniew
09.05.82 – 14.06.82
DSP
MARKUSZEWSKI Jerzy
15.12.81 – koniec grudnia ‘81
re˝yser
MARLIKOWSKI Wojciech
13.12.81 – 24.12.81
Huta Warszawa
MARSZA¸EK Piotr
13.12.81 – 20.01.82
BG˚, NSZZ RI „S”

MASTALERZ Norbert
13.12.81 – 30.12.81
MASZEREK Marek
09.05.82 – 14.06.82
MATRACKI Tadeusz
28.08.82 – 07.12.82
ZPR Omig, wiceprzew. KZ „S”
MATUSIAK Antoni
13.12.81 – 16.11.82
RSW Prasa
MATYSIAK Piotr
06.09.82 – 18.09.82
MAZUR Krzysztof
10.05.82 – 14.06.82
Mostostal
MAZUREK Marek
13.12.81 – 30.04.82
ZPR Omig, przew. KZ „S”
MELAK Arkadiusz
08.05.82 – 23.12.82
w∏aÊciciel sklepu
MELAK Stefan
17.12.81 – 21.10.82
kier. Domu Wczasowego
„Niespodzianka” w Âródborowie,
Komitet Pomnika 
Katyƒskiego
M¢CZY¡SKI Bernard
30.08.82 – 07.12.82
ZPR Omig, in˝. elektryk

◗ Stanis∏aw Kujawa i Jan Dworak
podczas stemplowania kopert
pieczàtkami niezale˝nej poczty 
(fot. Jan Dworak/FORUM)
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M¢TRAK Krzysztof
09.11.82 – 07.12.82
KBM Po∏udnie
M¢˚Y¡SKI Krzysztof
09.04.82 – 20.11.82
SPEC
MIÑå Ryszard
08.11.82 – 23.11.82
ZWLE im. Ró˝y Luksemburg,
wiceprzew. KZ „S”
MICHALKIEWICZ Stanis∏aw
13.05.82 – 23.07.82
dziennikarz „Zielony Sztandar”,
przew. KZ „S”
MICHALSKI S∏awomir
28.08.82 – 23.09.82
Huta Warszawa
MICHNIK Adam
13.12.81 – 03.09.82
KOR, NOWA, 
doradca KK „S”
MIECZNIKOWSKI Marek
14.12.81 – 12.06.82
PKS, ZR „S” Mazowsze
MIERKOWSKI Janusz
16.12.81 – 08.03.82
ZM „Ursus”
MIERNICKI Eligiusz
13.12.81 – 17.03.82
MPWiK

MIERZEJEWSKI Piotr
08.09.82 – 22.12.82
MIK¸ASZ Pawe∏
21.12.81 – 20.10.82
ZASP, SPATiF, wyd. „3 maja”
MIKUSI¡SKI Wiktor Jerzy
18.02.82 – 23.12.82
Zw. Zawod. 
Funkcjonariuszy MO
MILEJ Zbigniew
11.11.82 – 01.12.82
Huta Warszawa
MILLER Krzysztof
28.08.82 – 01.10.82
maturzysta
MISZTAL Marek
26.08.82 – 20.11.82
pralnia prywatna
MISZTAL Roman
13.12.81 – 24.07.82
DSP, przew. KZ „S”
MITZNER Piotr
09.04.82 – 13.07.82
doktorant Inst. Sztuki PAN
MOCZULAK Jan
14.12.81 – 27.09.82
TV, wiceprzew. KZ „S”
MODRZEJEWSKI Waldemar
09.05.82 – 14.06.82
Inst. Mech. 
Precyzyjnej
MODZELEWSKI Karol
13.12.81 – 12.82
ZR „S” Dolny Âlàsk, KK „S”
MOJSA Mieczys∏aw
13.03.82 – 20.11.82
MOLASY Wies∏aw
18.12.81 – 29.04.82 
i 14.10.82 – 22.11.82
ZM „Ursus”
MORAWSKI Ryszard
30.08.82 – 28.10.82
IMGW
MORDAK Jaros∏aw
19.12.81 – 24.07.82 
i 28.08.82 – 22.11.82
Huta Warszawa, 
KPN
MORDZI¡SKI Krzysztof Andrzej
13.12.81 – 29.04.82
COBiRTK, przew. KZ „S”
MOREK Andrzej
13.12.81 – 01.02.82
FWP im. Âwierczewskiego, 
zaopatrzeniowiec
MORGIEWICZ Emil
13.12.81 – 16.06.82
ROPCiO
MOZGA Bogus∏aw
13.12.81 – 31.12.82
Nacz. Dyr. Lasów Paƒstw. KK „S”
LeÊników

MROCZYK Piotr
14.12.81 – 07.12.82
Radiokomitet, przew. KZ „S”
MURANOWICZ Andrzej
09.11.82 – 02.12.82
MZK
MURAWSKI Jerzy
15.05.82 – 10.07.82
RSW Prasa, drukarnia

N
NAGÓRSKI Wiktor
17.12.81 – 22.07.82
NBP – centrala
NAKIELSKI Jaros∏aw
27.08.82 – 25.10.82
ZR „S” Mazowsze, kolporta˝
NALEJ Zdzis∏aw
11.06.82 – 20.11.82
Cech Rzemios∏ 
Spo˝ywczych
NA¸¢CZ-JAWECKI Ryszard
08.05.82 – 01.06.82
student I r. ATK
NAUMIUK Marek
18.05.82 – 12.06.82
Huta Warszawa
NAWROCKI Wies∏aw
20.05.82 – 20.11.82
NESTOROWICZ Mieczys∏aw
09.11.82 – 07.12.82
Betonstal
NEWELSKI Andrzej
13.12.81 – 11.01.82
TV
NIEGOWSKI Hieronim
21.12.81 – 20.04.82
NITECKI Stanis∏aw
09.05.82 – 13.08.82
Mostostal
NOWAK Janusz
09.05.82 – 12.06.82
NOWAK Stanis∏aw
31.08.82 – 11.10.82
Stolbud Wo∏omin
NOWAK Zenon
18.12.81 – 08.04.82
NOWICKI Lech
15.05.82 – 13.07.82
IBJ Âwierk
NOWICKI Marek
17.12.81 – 07.12.82
Inst. Fizyki UW, PAN, ZR „S”
Mazowsze
NOWICKI Ryszard
13.12.81 – 31.01.82
NOWICKI Tadeusz
13.12.81 – 12.07.82
student PW, NZS
NOWOGÓRSKI Grzegorz
13.12.81 – 30.12.81
MPRO, przew. KZ „S”
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O
OBR¢CZAREK Eugeniusz
13.12.81 – 30.12.81
MPO
OCZKOWSKI Krzysztof
29.01.82 – 12.06.82
PR, dzia∏ techn.
ODOROWSKI Miros∏aw W∏odzimierz
14.12.81 – 12.06.82
ZWLE im. Ró˝y Luksemburg, ZR „S”
Mazowsze, skarbnik
OGI¡SKI Piotr
08.05.82 – 24.07.82
student II r. SGGW, NZS
OKIPNY Marian
18.12.81 – 17.03.82
ZM „Ursus”
OLBRYCHT Janusz
11.10.82 – 07.12.82
COBiRTK, in˝ynier
OLECHNOWICZ Ryszard 
30.12.81 – 31.12.81
Min. Rolnictwa, przew. KZ „S”
OLEJNICZAK Jerzy
09.05.82 – 14.06.82
prywatny zak∏ad szewski
OLKOWICZ Sylwester
13.12.81 – 20.02.82
SPTHW, WZZ Warszawa
OLSZEWSKI Jan
13.12.81 – 23.01.82
PW
ONOPIUK Aleksy
13.12.81 – 29.04.82
MPWiK
ONYSZKIEWICZ Janusz
13.12.81 – 23.12.82
matematyk, rzecznik Komisji
Krajowej NSZZ „S”

ORKWISZEWSKI Edward
26.03.82 – 20.11.82
doker
ORLIK Kazimierz
13.12.81 – 29.04.82
Warsz. Fabryka Pomp
ORZECHOWSKI Janusz
30.08.82 – 17.11.82
Spó∏dz. „Pyroflex”
OSIECKI Edward
17.05.82 – 20.11.82
pryw. zak∏ad przetw. tworzyw szt.
OSI¡SKI Krzysztof
07.06.82 – 09.07.82
student II r. SGPiS
OSTROWSKI Wojciech
10.02.82 – 12.08.82
Wydz. Ekonomii UW, asystent
OSTRZYCKI Krzysztof
13.12.81 – 29.04.82
Nadprojekt, przew. KZ „S”
OTULAKOWSKI Jerzy
13.12.81 – 29.04.82
SPTHiW, przew. KZ „S”
OWCZARSKI Krzysztof
05.02.82 – 02.03.82
OWSI¡SKI Marek
13.12.81 – 15.06.82
PR, Radio „Mazowsze”

P
PACHOLEC Jan
09.11.82 – 07.12.82
ZWAR Z-1, wiceprzew. KZ „S”
PALASIK Andrzej
13.12.81 – 29.04.82
Fabryka Kabli O˝arów
PALKA Grzegorz
13.12.81 – 22.12.82
ZR „S” ¸ódê, KK „S”

PALUSZKIEWICZ Krzysztof
13.12.81 – 29.04.82
PKP
PA¸ASIK Andrzej
13.12.81 – 29.04.82
Fabryka Kabli O˝arów
PANEK Jan
15.11.82 – 24.11.82
PARCHOWSKI Marian
13.12.81 – 15.05.82
MZK
PARZYSZEK W∏odzimierz
13.03.82 – 20.11.82
Zak∏. im. Nowotki
PATOKA Leszek
08.09.82 – 29.12.82
PAWLAK Antoni
13.12.81 – 9.07.82
Ko∏o M∏odych ZLP, 
ZR „S” Mazowsze
PAWLAK Bogdan
13.12.81 – 23.06.82
PIT, przew. KZ „S”
PÑDZIK Zbigniew
15.12.81 – 29.04.82
Woj. Zw. Transp. Mleczarskiego, 
ZR Mazowsze „S”
PERKOWSKI Czes∏aw
13.12.81 – 29.04.82
PKP
PER¸OWSKI Zbigniew
10.11.82 – 07.12.82
Betonstal
PERNACH Waldemar
17.12.81 – 12.08.82
Centr. Zaopatrz. Górn. i Energet.
PERUCKI S∏awomir
08.11.82 – 02.12.82
MPRD-K
P¢CICKI Marian
13.11.82 – 09.12.82
PIASECKI Wojciech
08.09.82 – 11.12.82
PIASECZNY Leszek
18.12.81 – 14.06.82
GUTM, przew. KZ „S”
PIEKARSKI Grzegorz
09.05.82 – 19.05.82
student II r. hist. sztuki ATK
PIELACH Krzysztof
07.09.82 – 22.12.82
PIETKIEWICZ Antoni
13.12.81 – 28.09.82
PIETRUSZKA Stanis∏aw
30.08.82 – 11.10.82
MZK
PIETRZAK Miros∏aw
08.05.82 – 02.06.82
student I r. filozofii ATK
PIKA¸A Mieczys∏aw
30.08.82 – 17.12.82
Polfa Tarchomin, mgr farmacji

◗ Stojà od lewej: Witold
Chodakiewicz, Zbigniew Sarata,
Stanis∏aw Kujawa. Siedzi (z lewej)
Jan Dworak 
(fot. Jan Dworak/FORUM)
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PIKIEWICZ Ryszard
08.05.82 – 10.07.82
student II r. in˝. chemicznej PW
PIOTROWSKI Andrzej
19.05.82 – 26.06.82
MERA-PNEFAL
PIOTROWSKI Remigiusz
08.05.82 – 09.07.82
Wydz. Kartografii PW, adiunkt
PLEWAKO Stanis∏aw
13.01.82 – 12.07.82
Inst. Biochemii i Biofizyki PAN
PODGÓRSKI Roman
10.05.82 – 23.07.82
MPT
PODGÓRZAK Wojciech
10.05.82 – 22.07.82
Mostostal
POLKOWSKI Jacek
13.12.81 – 24.12.81
RAWAR
POPOWSKI Marian
14.05.82 – 24.07.82
Huta Warszawa, 
TKW ˚oliborz
POTAPOWICZ Jaros∏aw
13.12.81 – 09.07.82
ZWUT
PRA˚MOWICZ Józef
15.05.82 – 14.06.82
MZK
PRZETACKI Lech
13.12.81 – 31.12.81
SPTHW
PRZEW¸OCKI Jan Henryk Janusz
13.12.81 – 29.04.82
Inst. Wyd. PAX, ZR „S” Mazowsze
PRZYBY¸ W∏odzimierz
17.12.81 – 24.12.81
student telekom. PW, NZS
PRZYBY¸OWICZ Marcin
13.12.81 – 12.06.82
Unipan. przew. KZ „S”
PRZYWECKI Jan
22.12.81 – 04.01.82
Polskie Radio
PSZKIT Andrzej
19.07.82 – 16.09.82
PUDO Andrzej
09.05.82 – 22.07.82
OBJiWHiM
PUÂCIAN Andrzej
15.05.82 – 10.07.82
FSO, Êlusarz, przew. KZ „S”
PYSK Stanis∏aw
16.10.82 – 01.12.82
ZM „Ursus”

R
RABANOWSKI Grzegorz
21.12.81 – 24.07.82
Centr. Proj. i Zast. Inf.

RACHOWSKI Tadeusz
13.12.81 – 14.07.82
FSO
RACHWALSKI Ryszard
13.12.81 – 21.01.82
TV, Zak∏. Transp. Sam.
RACZKOWSKI Mariusz
15.05.82 – 27.10.82
Centrum Techn. Komp.,
wiceprzew. KZ „S”
RACZKOWSKI Zbigniew
01.09.82 – 22.11.82
Przeds. Bud. w Piasecznie, 
przew. Mikroregionu „S” 
Góra Kalwaria
RAYZACHER Maciej Stanis∏aw
13.12.81 – 17.03.82
aktor, Gaudium Vitae
REDAK W∏odzimierz
06.11.82 – 01.12.82
Transbud

REMBELSKI Jacek
26.08.82 – 20.11.82
prywatny zak∏ad 
malarski
REMISZEWSKI Ludwik
04.09.82 – 21.10.82
RE¡SKI Andrzej
15.12.81 – 23.07.82
Instytut Pojazdów PW
ROMANIUK Adam
13.12.81 – 10.07.82
NTO
ROMANOWSKI Wies∏aw
01.09.82 – 07.12.82
ZWAR
RORATOWSKI Kazimierz
30.08.82 – 17.11.82
prac. pryw.
ROSA Antoni
13.12.81 – 13.03.82
MPWiK

◗ Na pierwszym planie 
Karol Modzelewski

(fot. NN, zbiory OÊrodka KARTA,
przekaza∏ Marek Miecznikowski)
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ROSNER Andrzej
13.12.81 – 31.03.82
Inst. Historii UW, Wyd. Kràg
ROSSA Grzegorz Piotr
13.12.81 – 24.11.82
student IV r. fizyki UW, KPN
ROSSA Tomasz
13.12.81 – 14.07.82
uczeƒ IV kl. I LO, KPN
ROSTKOWSKI Zygmunt
08.11.82 – 01.12.82
Transbud
RÓG Andrzej
13.12.81 – 24.12.81
MZK Legionowo
RUBINSTEIN Ryszard
13.12.81 – 29.04.82
Inst. Matematyki PAN, „AS”
RUDZI¡SKI Jerzy
21.01.82 – 21.05.82
MPT, wiceprzew. „S” MPT
RULEWSKI Jan
13.12.81 – 22.12.82
ZR „S” Bydgoszcz ,KK „S”
RUSZAR Józef
13.12.81 – 31.12.82
„Wi´ê”, „Tygodnik SolidarnoÊç”
RUSZCZEWSKI Piotr
13.12.81 – 30.04.82
CIOP, przew. KZ „S”
RUSZKOWSKI Henryk
08.05.82 – 22.07.82
Polskie Radio
RYKOWSKI Zbigniew
13.12.81 – 12.07.82
student V r. socjologii UW, NZS

S
SAD¸O Jerzy
16.11.82 – 20.12.82
SADOWSKI Tadeusz
19.05.82 – 12.06.82
MERA-PNEFAL, monter
SALAMON Jerzy
08.11.82 – 13.12.82
SALAMO¡SKI Zbigniew
03.11.82 – 15.12.82
SA¸AS Edmund
13.12.81 – 14.06.82
Radio Polonia
SAMUL Maciej
16.12.81 – 03.02.82
DSP, linotypista
SARATA Zbigniew
13.12.81 – 02.11.82
ZR „S” Mazowsze
SASIM Henryk
09.11.82 – 02.12.82
MZK
SAWICKI Mieczys∏aw  
13.12.81 – 15.02.82
KPN

SIBILSKI W∏odzimierz
13.12.81 – 27.02.82
TEWA
SIEKIERSKI Miros∏aw
17.05.82 – 01.06.82
ZR im. Kasprzaka
SIELEWICZ Bogumi∏ Janusz
13.12.81 – 12.10.82
NZS
SIELEWICZ Witold W∏adys∏aw
13.12.81 – 15.11.82
NOWA, NZS
SIEMI¡SKI Andrzej
13.11.82 – 25.11.82
SIEMION Stanis∏aw
13.12.81 – 23.12.81
Min. Rolnictwa
SIENICA Waldemar
12.05.82 – 14.06.82
MZK
SIENKIEWICZ Ireneusz
08.11.82 – 01.12.82
ZM „Ursus”
SIERADZKI Jan Andrzej
20.07.82 – 23.07.82
Biuro Proj. WARCENT, 
przew. KZ „S”
SIERA¡SKI Ireneusz
20.12.81 – 12.10.82
Zw. Zaw. Funkcjonariuszy MO
SIKORA Ryszard
17.12.81 – 12.03.82
PWPW
SKOCZE¡ Tadeusz
14.12.81 – 11.03.82
FSO
SKOWRON Andrzej
18.12.81 – 29.04.82
PIH, przew. KZ „S”
SKOWRON Bolko
19.12.81 – 20.11.82
Dyr. Budownictwa Ogólnego
SKOWRO¡SKI Rudolf
07.01.82 – 03.02.82
SKÓRZY¡SKI Jan
13.12.81 – 30.12.81
student historii UW, 
OBS ZR Mazowsze „S”
SKÓRZY¡SKI Piotr Zygmunt
13.12.81 – 29.04.82
pisarz, krytyk lit.
SKRZYPCZY¡SKI Janusz
31.08.82 – 19.11.82
MPT
SKUDNIEWSKI Zbigniew
13.12.81 – 24.12.81
MPT
SKUZA Marek
13.12.81 – 22.12.81
emeryt, ROPCiO
SKUZA Marian
13.12.81 – 24.12.81

S¸UPECKI Jan
09.11.82 – 19.11.82
KBM Po∏udnie
SMIDOWICZ Jacek
12.05.82 – 29.10.82
BP CTK
SNARSKI Andrzej
01.06.82 – 23.07.82
Centr. Zaop. 
i Trans. Górn. I Energ., 
SOBIERAJ Andrzej
13.12.81 – 23.12.82
ZR „S” Radom, KK „S”
SOBIESZEK Jan Roman
13.12.81 – 25.01.82
ZR im. Kasprzaka
SOKULSKI Janusz
13.12.81 – 29.04.82
WZT
SOLARSKI Marek
27.05.82 – 22.09.82
Zak∏. Projekt. i Dok. Geol. 
SOLIK Wac∏aw
02.09.82 – 16.10.82
MZK
SOPOåKO Józef
13.12.81 – 22.03.82
SRiTV, przew. KZ „S”
SOSZY¡SKI Miros∏aw
16.11.82 – 30.11.82
SPALI¡SKI Eugeniusz
25.10.82 – 18.11.82
SREBRNY Marian
17.12.81 – 29.04.82
Inst. Matemat. PAN
STACHNIK Tadeusz
13.12.81 – 24.12.81
STANIEWSKI Edward
13.12.81 – 30.08.82
emeryt, „Walka”
STANISZEWSKI Tomasz
09.05.82 – 15.07.82
Urzàd Telekom.
STARCZEWSKI Stefan
16.12.81 – 23.07.82
Kierownik Zesp. OÊwiaty „S”
STASIAK Jerzy
13.12.81 – 09.01.82
MZK
STASZEWSKI Andrzej
09.05.82 – 13.07.82
TELKOM UPT
STAWICKI Andrzej
14.12.81 – 26.05.82
konserwator rzeêby, KPN
STEFANIAK Ryszard Tadeusz
23.10.82 – 20.11.82
Polkolor, monter
STELMACH Waldemar
04.09.82 – 30.09.82
STELMACH Wojciech
05.01.82 – 16.01.82

116 BIA¸O¸¢KA 1981–1982

09 OK  24/3/05  11:20  Page 18



BIA¸O¸¢KA 1981–1982 117

◗ „Widaç or∏y, skoro od góry nakryli ich
siatkà”. Od lewej: Jan Krzysztof Kelus, 
Lech Dymarski, Jacek Kuroƒ, Jan Rulewski
(zdj´cie z zestawu „Internowani ‘82”
wydawnictwa CDN, 
zbiory Archiwum Akt Nowych)
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STOJDA Andrzej
13.12.81 – 31.12.81
IMiGW 
STRACHALSKI Krzysztof
13.12.81 – 13.06.82
PW, MEiL
STRAKACZ Stanis∏aw
13.12.81 – 23.12.81
COBiRTK
STRZELECKI Jan
13.12.81 – grudzieƒ ‘81
IFiS PAN, 
ekspert KK „S”
STUDNICKI Tadeusz Stanis∏aw
10.11.82 – 02.12.82
MZK W∏ochy, kierowca
STUDNIEWSKI Zbigniew
13.12.81 – 24.12.81
MPT
STUDZI¡SKI Bogumi∏
13.12.81 – 24.07.82
GUTM, KiK, ROPCiO
SUWALSKI Andrzej
14.12.81 – 22.03.82
TEWA
SZANIAWSKI Klemens
13.12.81 – 13.01.82
SZARANIEC Miros∏aw
15.05.82 – 14.06.82
Huta Warszawa
SZASZKIEWICZ Maciej
30.08.82 – 02.12.82
MPT, przew. KZ „S”

SZCZEBLEWSKI Andrzej
13.03.82 – 13.08.82
SZCZEPANIAK Stanis∏aw
15.05.82 – 10.07.82
„Lamina” Piaseczno
SZCZEPA¡SKI Stefan
08.05.82 – 07.12.82
Przedsi´biorstwo Turystyczne
„Syrena”
SZCZYGIELSKI Ryszard
19.05.82 – 10.07.82
MERA-PNEFAL
SZCZYPIORSKI Andrzej
13.12.81 – 19.04.82
ZLP
SZEMPLI¡SKI Stanis∏aw
08.11.82 – 30.11.82
Polkolor
SZNAJDERSKI Marek Tadeusz
23.10.82 – 01.12.82
Polkolor
SZOSTAK Jerzy
13.12.81 – 30.12.81
MZK
SZOZDA Tadeusz
15.12.81 – 29.04.82
Kolprojekt
SZPAKOWSKI Zdzis∏aw
13.12.81 – 18.05.82
„Wi´ê”
SZPOTA¡SKI Janusz
13.12.81 – 29.10.82
poeta

SZUBIERAJSKI Jan
08.11.82 – 01.12.82
Stolbud Wo∏omin
SZWAJCER Piotr Jakub
13.12.81 – 12.07.82
NOWA
SZYMANDERSKI Jacek
20.12.81 – 07.12.82
Inst. Hist. PAN, ZR „S” Mazowsze
SZYMA¡SKI Andrzej
13.05.82 – 14.07.82
ZM im. Nowotki
SZYMA¡SKI Andrzej
09.05.82 – 17.06.82
PPGK
SZYMA¡SKI Lech
13.01.82 – 29.04.82
FWP im. Âwierczewskiego
SZYMCZUK Tadeusz
10.11.82 – 16.11.82
MZK

Â
ÂL¢ZAK Witold
25.05.82 – 10.07.82
RSW Prasa, przew. KZ i KK „S”
Poligrafów
ÂLIWI¡SKI Krzysztof
13.12.81 – 31.12.82
ZR „S” Mazowsze
ÂLIWI¡SKI Tadeusz
15.05.82 – 14.06.82
MPO
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◗ Jan Lityƒski 
i Wiktor Nagórski 
(zdj´cie ze zbiorów 
Marka Borowika)
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ÂMIDOWICZ Jan
12.05.82 – 29.10.82
Centrum Techn. Komunalnej
ÂWIÑTEK Jacek
13.12.81 – 26.12.81
MERA-PNEFAL, 
wiceprzew. KZ „S”
ÂWIÑTKOWSKI Edward
16.12.81 – 12.01.82
Dziennik TV
ÂWIÑTKOWSKI Zbigniew
19.12.81 – 29.04.82
Rzàdowe Centrum Informatyki
ÂWIERCZEWSKI Jerzy
10.11.82 – 13.12.82
Huta Warszawa
ÂWITO¡ Tadeusz
04.09.82 – 18.09.82

T
TABIN Marek Antoni
13.12.81 – 22.12.81
IFiS PAN
TARAN Józef
13.12.81 – 31.12.82
PW, szef sekcji zagr. KKK NZS
TEJKOWSKI Boles∏aw
27.03.82 – 21.10.82
TEMKIN Eugeniusz
19.12.81 – 29.04.82
OKZ NSZZ „S” RI
TERENTIEW Robert Stanis∏aw
13.12.81 – 29.12.81 
(lub do 31.12.1982)
NOWA
TERESZCZENKO Adam
11.11.82 – 01.12.82
Huta Warszawa
T¢CZA Boles∏aw
13.12.81 – 10.03.82
Mennica Paƒstwowa, przew. KZ „S”
TOKARCZUK Antoni Justyn
13.12.81 – 23.12.82
ZR „S” Bydgoszcz, KK „S”
TOMASZEWICZ Grzegorz
10.05.82 – 19.05.82
uczeƒ Paƒstw. Âr. Szko∏y Muzycznej
TOMCZAK Józef
18.12.81 – 19.12.81
ZM „Ursus”
TOMECKI Henryk
10.05.82 – 24.07.82
IBJ Âwierk
TOPI¡SKI Piotr
13.12.81 – 29.04.82
Inst. Ekologii PAN
TRÑBI¡SKI Bogdan
13.12.81 – 20.02.82
ZWAR-1, przew. KZ „S”
TRELA Marek
20.12.81 – 24.12.81
Inst. Gaz. i Prod. Naft.

TREPIAK Krzysztof
17.05.82 – 10.07.82
ZR im. Kasprzaka
TR¢BACZ Henryk
13.12.81 – 31.12.82
NSZZ „S” RI
TRUCHLEWSKI Leszek
18.12.81 – 27.05.82
komendant Hufca NRH
TRUSI¡SKI Lech 
13.12.81 – 24.03.82
PKP, przew. KZ „S”
TUROWSKI W∏adys∏aw Zygmunt
16.12.81 – 29.04.82
DSP
TYLKO Zbigniew
08.05.82 – 06.10.82
PRiTV
TYSZKA Andrzej
13.12.81 – 8.07.82
Inst. Socjologii UW

U
UGNIEWSKI Stanis∏aw Antoni
13.12.81 – 23.12.82
IBJ Âwierk
UMI¡SKI Tomasz
13.12.81 – 22.12.81
prodziekan Wydz. Biologii UW
URBANIK Andrzej
14.05.82 – 09.07.82
Inst. Transportu PW, 
wiceprzew. KZ „S”
UZI¢B¸O Wies∏aw
28.05.82 – 24.07.82
„AS”

W
WAJSZCZUK Józef
15.05.82 – 14.06.82
MZK
WALAS Miros∏aw
07.04.82 – 31.12.82
Federacja DKF

WALC Jan
13.12.81 – 23.06.82
IBL PAN, ZLP
WALCZAK Ryszard
13.12.81 – 30.12.81
Zak∏ad Remont. Energet., 
przew. KZ „S”
WALCZYK Dariusz
26.04.82 – 23.07.82
MZK
WALTA Krzysztof
09.11.82 – 07.12.82
KBM Po∏udnie
WASZUL Piotr
13.12.81 – 09.07.82
PPW Kartograf.
WÑSOWSKI Ambro˝y
20.02.82 – 13.03.82
WELCER Edward
13.12.81 – 30.12.81
MPO
WERNER Andrzej
13.12.81 – 22.12.81
ZLP
W¢GIERSKI Piotr
23.02.82 – 29.04.82 
i 27.10.82 – 15.11.82
˚egluga Rzeczna
W¢GLI¡SKI Wies∏aw
16.12.81 – 30.04.82
GUS
WIAK Marian
13.05.82 – 13.07.82
rolnik
WIECZOREK Andrzej
14.05.82 – 12.07.82
WZT
WIERUSZ Andrzej
13.12.81 – 25.02.82
IBJ Âwierk
WIERZBICKI Dariusz
30.08.82 – 19.11.82
MPT, technik 
samochodowy
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◗ Bogumi∏ Sielewicz, 
Marcin Przyby∏owicz, 

Zbigniew Sarata i Jan Lityƒski 
(zdj´cie ze zbiorów Marka Borowika)
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WIERZBICKI Piotr
13.12.81 – 9.07.82
ZLP
WILCZUR-GARZTECKI Juliusz
11.01.82 – 30.03.82
dziennikarz, pisarz, 
fotografik
WILCZY¡SKI Józef
13.12.81 – 11.05.82
NSZZ „S” RI
WILI¡SKI Tadeusz
13.01.82 – 12.03.82
Zak∏. im. Waryƒskiego
WINIARCZYK Adam
13.12.81 – 12.06.82
student IV r. filol. klasycznej UW
WIÂNIEWSKI Andrzej
15.05.82 – 23.06.82
WIÂNIOWOLSKI Juliusz
14.12.81 – 12.01.82
DSP

WIÂNIOWSKI Aleksander
13.12.81 – 25.08.82
DSP
WIÂNIOWSKI Ryszard
20.02.82 – 23.06.82
IBJ Âwierk
WITCZAK Tadeusz
13.12.81 – 14.12.81
WITZ Leopold
15.06.82 – 14.07.82
„Lamina”, przew. KZ „S”
W¸ODARCZYK Wojciech
13.12.81 – 26.12.81
ASP, asystent
WNUK Miros∏aw
19.03.82 – 13.08.82
WOCIAL Jerzy Piotr
13.12.81 – 10.07.82
Wydz. Filozofii UW
WOJCIECHOWSKI Józef
13.12.81 – 29.04.82

FWP 
im. Âwierczewskiego
WOJCIECHOWSKI Roman
07.12.81 – 23.12.81
NOWA
WOJTKIEWICZ Andrzej
09.05.82 – 13.07.82
pracownik 
hotelu „Forum”
WOJTKOWSKI Sylwester
12.05.82 – 25.06.82
student I r. ATK
WOLICKI Krzysztof
13.07.82 – 09.10.82
dziennikarz
WO¸OSZCZUK Jan
31.08.82 – 11.10.82
Stolbud Wo∏omin
WORONIECKI Ryszard
27.08.82 – 07.09.82
Zak∏ Energet.
WOROSZYLSKI Wiktor
13.12.81 – 18.10.82
ZLP
WOèNIAK Remigiusz
10.05.82 – 07.12.82
Elektrociep∏. Siekierki, 
przew. KZ „S”
WÓYCICKI Kazimierz
13.12.81 – 14.09.82
„Wi´ê”
WRONIEWICZ Jerzy
27.08.82 – 07.09.82
Zak∏. Energet.
WRÓBEL Zbigniew
30.01.82 – 09.03.82
doktorant PW
WRÓBLEWSKI Andrzej
27.08.82 – 13.10.82
Fabr. Narz´dzi Chir. i Dent.
WRÓBLEWSKI Franciszek
13.12.81 – 29.04.82
RiTV
WRZOSEK Jan
08.11.82 – 17.11.82
Zak∏ady Budowlane 
IZOKOR INSTAL
WUJEC Henryk
13.12.81 – 03.09.82
ZR „S” Mazowsze
WYDRO Kornel
11.05.82 – 09.07.82
Wydz. Elektroniki PW
WYPYCH W∏odzimierz
17.12.81 – 12.03.82
NTiO, SGPiS

Z
ZADRO˚NY Zygmunt
16.12.81 – 24.12.81
Restauracja
„Metropol”
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◗ Henryk Tr´bacz 
(fot. J. Maciej
Goliszewski/EPOKA)

◗ Jan Lityƒski, NN,
Krzysztof Wolicki 

i Józef Taran
(fot. J. Maciej

Goliszewski/EPOKA)
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ZAIDLEWICZ Marek
10.11.82 – 01.12.82
MZK, insp. nadzoru
ZAKIEWICZ Jan
18.05.82 – 14.06.82
ZALEWSKI Zbigniew
12.05.82 – 22.07.82
DSP
ZAMBROWSKI Antoni
13.12.81 – 10.07.82
FPT Omel-Projekt
ZARECKI W∏odzimierz
14.12.81 – 12.07.82
rzemieÊlnik
ZAREMBA Ryszard Waldemar
27.08.82 – 16.10.82
MZK, motorowy
ZAR¢BSKI Maciej
27.08.82 – 11.10.82
Elektrociep∏. Siekierki
ZAWADZKI Janusz
19.12.81 – 22.03.82
ZBOROWSKI Józef
17.05.82 – 14.06.82
ZM „Ursus”

ZBOROWSKI S∏awomir
13.12.81 – 08.01.82
DSP
ZEMBATY Jan Maciej 
22.12.81 – 12.01.82
pieÊniarz, poeta
wspó∏pracownik PR
ZIELI¡SKI Andrzej Witold
13.02.82 – 23.12.82
ZR „S” Mazowsze, 
drukarnia
ZIELI¡SKI Marek
13.12.81 – 31.12.82
„Wi´ê”
ZIMAND Roman
13.12.81 – 29.04.82
IBL
ZIÓ¸KOWSKI Krzysztof
17.05.82 – 18.06.82
ZM „Ursus”
Z¸OTOSZEWSKI Ryszard
04.05.82 – 20.12.82
ZOZULA Andrzej
13.12.81 – 12.10.82
„AS”

˚
˚AK Antoni
09.11.82 – 02.12.82
MZK
˚MIJEWSKI Aleksander
08.11.82 – 01.12.82
Huta Warszawa, emeryt
˚UKOWSKI Kazimierz
09.05.82 – 25.06.82
ZR „S” Mazowsze, teleksista
˚UKOWSKI Krzysztof
08.05.82 – 31.05.82
˚UREK Saturnin
13.12.81 – 23.12.81
Paƒstw. Zak∏. Teletransmisyjne
˚UROMSKI W∏odzimierz
13.12.81 – 14.06.82
SPTHW
˚UROWSKI Andrzej
15.12.81 – 14.04.82
PRiTV
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◗ Jaros∏aw Guzy 
(zdj´cie ze zbiorów 
Marka Borowika)
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◗ barak OZ-1 w Bia∏o∏´ce.
Siedzà NN, Henryk Bàk,
Mieczys∏aw Jankowski.
(fot. J. Maciej
Goliszewski/EPOKA)
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