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,... Więzienne mury dzielą nas ...,

GRYPSY Z MIELĘCINA

Więzienie Mielęcin – 13.XII.1981 – 29.IV.1982

WPROWADZENIE
Przeżycia , które opisałem są fragmentem z życia internowanych w
więzieniu Mielęcin koło Włocławka.
Od pierwszych dni starałem się bacznie obserwować i odnotowywać
wydarzenia, grypsy informowały przyjaciół z drugiej strony więziennych murów o
sytuacji w obozie.
Z uwagi na izolację między celami, rejestrowałem życie internowanych
mojej celi i to co dochodziło do mnie innymi kanałami o pozostałych uwięzionych
kolegach.
Pisanie grypsów było bardzo utrudnione z powodu braku papieru i częstych
rewizji, w gwarze więziennej - kipisz w celi.
Papier pozyskiwało się przede wszystkim po opakowaniach od papierosów i
innych opakowań wydających się w życiu człowieka wolnego bezużyteczną
makulaturą.
A potem był problem, gdzie je przechowywać za nim wyjdą poza mury.
Przechowywane grypsy na wolności zmobilizowały mnie do napisania wspomnień.
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HYMN SOLIDARNOŚCI
Solidarni nasz jest ten dzień,
a jutro jest nieznane
lecz żyjemy tak, jak gdyby nasz był wiek
pod wolny kraj spokojnie kładź fundament.
A jeśli ktoś nasz polski dom zapali,
to każdy z nas gotowy musi być,
bo lepiej byśmy stojąc umierali,
niż mamy klęcząc na kolanach żyć.
Solidarni nasz jest ten dzień
Połączmy się, bo jeden jest nasz cel (2x)

***

STRAJK
( 10.XII - 13.XII.1981 )

Sobota, 12 grudnia 1981 roku.
Trzeci dzień strajku okupacyjnego w świetlicy Wojewódzkiego Zespolonego Szpitala
w Koninie. Oczekujemy na przyjazd Komisji Rządowej, w celu podjęcia rozmów
dotyczących przejęcia na cele społeczne nowo budowanego gmachu KW MO w Koninie.
Władze wojewódzkie jak i centralne od dziesięciu miesięcy lekceważyły nurtujący
problem społeczeństwo, mimo licznych korespondencji wysyłanych pod ich adres.
Lekceważenie postulatów społecznych spowodowało, że 10 grudnia 1981 roku o
godzinie 8.00-mej został podjęty strajk okupacyjny do którego upoważnił nas II. Zjazd
Delegatów Regionu Konińskiego NSZZ „Solidarność”.
Żądaniem naszym jest przekazanie nowo budowanego obiektu KW MO dla służby
zdrowia lub Oświaty.
W godzinach wieczornych odwiedziło nas kilku mieszkańców Konina i okolic, były to
przeważnie kobiety z dziećmi. Przyniosły artykuły spożywcze i papierosy, wyrażały słowa
poparcia i otuchy, były zaniepokojone, płakały. Odwiedziny były bardzo wzruszające.
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Około godziny 22-giej odwiedził nas ks. Antoni Łasa - proboszcz parafii pod
wezwaniem św. Maksymiliana Kolbe w Koninie, przybył ze słowami poparcia i otuchy.
Gościa poinformowaliśmy o przebiegu strajku, dochodziła północ, na chwilę z
Leszkiem Millerem opuściliśmy salę w celu odprowadzenia księdza do samochodu, który
zaparkowany był przed szpitalem.
Noc była mroźna, gwiaździsta, na ulicy było bardzo spokojnie, wokół panowała
przerażająca cisza, nie wyczuwało się w tej ciszy zagrożenia, tego co miało za parę minut
nastąpić. Jest takie przysłowie, że przed burzą jest cisza.
Na zakończenie pracowitego dnia odbyła się krótka narada grupy negocjacyjnej,
ustalono plan dnia na 13 grudnia 1981 roku.
Szykowaliśmy się na krótki odpoczynek, w tym momencie usłyszeliśmy na holu hałas,
słychać było głośne uderzenia buciorów po korytarzu szpitalnym. Jeden z kolegów krzyknął
Milicja!, zamknęliśmy drzwi, sekundy trwało, drzwi rozbili łomami, posypały się drzazgi. W
padło około czterdziestu mundurowych i cywilów z pałami i łomami.
Ktoś chwycił z nas za telefon, był głuchy.
Dwóch kolegów skoczyło z piętra, ratując się ucieczką. Oni krzyczeli oddać broń, ręce do
góry, chwyciłem za krzesło tak jak kilku innych kolegów, był to tylko rozpaczliwy odruch
naszej bezsilności, byliśmy bezradni wobec takiej siły, krzesła odrzuciliśmy nie chcąc ich
jeszcze bardzie drażnić.
Chwyciliśmy się za ręce, czuliśmy jedność, ogromną siłę, poczuliśmy się jednym
spójnym „łańcuchem”.
Ktoś zaintonował „Jeszcze Polska Nie Zginęła”, śpiewaliśmy wszyscy. W takiej scenerii
rozrywali „łańcuch”, „ogniwo od ogniwa odłączali”. W miejsce rozerwane wchodziło dwóch
milicjantów, którzy wykręcali ręce, skuwali w kajdany i wyprowadzali na zewnątrz, u wyjścia
stały dwa samochody - więźniarki.
Wyprowadzali jak kto stał: w piżamach, w spodenkach gimnastycznych, na boso. W
szpitalu panował ogromny popłoch, personel jak i chorzy przyglądali się, słychać było płacz,
ktoś zemdlał, co wówczas się działo trudno opisać.
Wprowadzali nas do więźniarek w szpalerze stojących u wyjścia budynku
szpitalnego milicjantów, z ujadającymi psami, stąpając z nogi na nogę, bo były bose.
Po chwili byliśmy na KW MO, skuci w kajdany, uchwyceni przez milicjantów,
którym towarzyszyły psy, w prowadzali nas na Komendę.

W ARESZCIE
Było parę minut po północy, był 13 grudnia 1981 roku, nikt nie zdawał sobie sprawy,
że wybuchła wojna. Ustawili w szeregu na korytarzu komendy wojewódzkiej, uwolnili ręce z
kajdan. Myślałem, że do rana potrzymają i wypuszczą, że zatrzymali nas tylko po to żeby
rozbić strajk. Protest nie przeszkadzał w pracy personelowi ani chorym.
Stojąc z rękoma podniesionymi do góry, odwrócony twarzą do ściany na korytarzu
KW MO myślałem, że zastrajkują większe zakłady pracy Konina z powodu naszego
aresztowania, z resztą różne w tym momencie przychodziły mi myśli do głowy.
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Po kilkudziesięciu minutach stania pod ścianą w holu komisariatu, mnie i Leszka
wprowadzili do pokoju śledczego, pod nogi rzucili łomy, które w czasie akcji służyły im do
rozbijania drzwi i za pałki. Po chwili wyprowadzili Leszka Millera, a ja pozostałem,
rozpoczęło się przesłuchanie. Człowiek w cywilu, który prowadził przesłuchanie ubolewał, że
pracują w trudnych warunkach lokalowych, że ciasnota, że mają podartą tapicerkę na
krzesłach, a my strajkujemy aby odebrać im nowo budowany gmach.
Powiedziałem, że dzieci w szkołach i chorzy w szpitalach mają gorsze warunki i nie
sposób ich wygnać na ulice, a wasze miejsce pracy to ulica, świeże powietrze.
Przesłuchanie prowadził SB-ek w wieku 30 lat, był bardzo zdenerwowany , brał na krzyk.
Po tym wstępie zaproponował podpisanie oświadczenia, które jak sobie dobrze
przypominam miało następującą treść ,... że nie będę godził w dobro Polski..., Powiedział, że
podpiszę i będę wolny. Odmówiłem ze zrozumiałych powodów, wówczas zareagował
agresywnie, chwycił za pistolet, który miał ukryty pod marynarką.
Podsuwanie oświadczenia powtarzało się kilka razy, ale na próżno. Ja tylko patrzyłem
w okno i czekałem ranka, były to złudne nadzieje, była wojna o której jeszcze nie wiedziałem.
SB-ek mówił, że chce rozmawiać ze mną jak człowiek z człowiekiem, mimo
wypróbowanych środków oświadczenia nie podpisałem.
Wówczas zakomunikował, że jest ogłoszony stan wojenny, jeżeli odmówię
podpisania oświadczenia będę zatrzymany, myślałem, że kłamie. To się nie mieściło w
głowie, gdzie wróg myślę sobie, wokół sami „przyjaciele” o wojnie domowej wcale nie
pomyślałem.
Po długo trwałych rozmowach, przesłuchaniach między godziną 3-cią a 4-tą nad
ranem zdałem do depozytu: zegarek, obrączkę i inne przedmioty, stałem się więźniem. Na tą
okoliczność zaprowadzili mnie do lekarza, który zapytał się, co mi dolega, na co chorowałem.
Odpowiedziałem, że dolega mi czerwona zaraza, a poza tym czuję się dobrze,
oględzinom lekarskim towarzyszył, lekarz wojewódzki – E. Pietryga.
W dalszej kolejności zrobili odciski palców, wykonali okolicznościowe zdjęcie z
trzech stron. Trwało to do godziny 5.30-ci, kiedy to zaprowadzili mnie do celi, padałem z
nóg, które na dodatek były bose.
W celi byli już: Wojtek Zaleski, Zbyszek Malida, Miron Rogacki, Rysiek Skoczylas,
panował tam okropny chłód, towarzystwo było na pół ubrane, tak trwało do godziny 6-tej
rano - 13 grudnia 1981 r.
Otworzyli cele, wyszliśmy na korytarz, oddali ubrania i buty. Zobaczyłem dopiero
wówczas dużo ludzi, którzy nie byli na strajku, od nich dowiedzieliśmy się co zaszło tej
nocy, potwierdzili , że jest ogłoszony stan wojenny.
Skuwali po dwóch w kajdany i wyprowadzali na zewnątrz , gdzie czekały dwie duże
więźniarki obstawione z uzbrojoną milicją , z pałami w rękach i ujadającymi psami. Pała
pomagała wchodzić do „karety”, dowiedzieliśmy się, że jedziemy do więzienia Mielęcin
k/Włocławka.
Załadowali, z kajdan nie uwolnili, po drodze, w Kole do transportu doszło paru
kolegów .Była ciasnota, jeden na drugim siedział, było bardzo zimno, kajdany ściskały zaczęły sinieć ręce, mimo próśb, konwojenci kajdan nie zluzowali.
W czasie transportu co parę kilometrów zatrzymywali się, z wywietrznika dachu
samochodu widzieliśmy tylko czubki drzew, pomyślałem sobie o Lasku Katyńskim, okazało
się potem, że podobnie myśleli również moi uwięzieni koledzy.
To znów wpuszczali do wnętrza samochodu spaliny, byliśmy przygotowani na
najgorsze, był to wielki koszmar, to trudno sobie wyobrazić i opisać.
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Transport trwał trzy godziny, chwilę trwało za nim otworzyły się wrota więzienne. W
tym czasie gdy jeden z konwojentów poszedł załatwić formalności, oddać nas pod „opiekę”,
drugi mówił, że musieli ogłosić stan wojenny bo zagrażał Rusek, kazał nawet zapalić
papierosa. W tym momencie otworzyła się brama więzienna, w jechaliśmy, wrota z
łoskotem zamknęły się. Wychodząc „witała” nas służba więzienna ustawiona od samochodu
do pawilonu po obydwóch stronach, z pałami i ujadającymi psami, a my w środku, było jak w
kotle. Mimo tego poczuliśmy się bezpieczniej, niż w czasie transportu, gdy robili postoje.

Wojciech Jaruzelski przed kamerami TV ogłasza wprowadzenie stanu wojennego
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Internowanie
( 13.XII. 1981 - 29.IV.1982 )
Administracja więzienna mimo niedzieli sprawnie funkcjonowała. Oddaliśmy do
depozytu: pieniądze, obrączki, zegarki, dowody osobiste i inne przedmioty. Dali koc,
poduszkę i wprowadzali do cel.
Jestem w celi na tak zwanej kwarantannie. Panuje zimnica, szyby w oknach są
powybijane, jest niesamowity przeciąg, cieplej było poza budynkiem. Cela jest
pięcioosobowa, siedzi tu: Heniu Olejniczak, Rysiek Stachowiak, Janek Włodarzewski i
Zbyszek Karwowski z Włocławka – członek Komisji Krajowej, trwało to tak do wieczora.
Obecnie znajduję się na pawilonie V-tym , cela Nr.19-cie. Gdy opuszczałem cele
Rysiek Stachowiak leżał skulony na pryczy , jest chory, przed dwoma miesiącami miał
operacje na nerki.
Obecna cela jest ośmioosobowa, doszli Roman Nowakowski, Tadeusz Kaszuba
/nauczyciel/ obaj z Włocławka i Leon Wawrzyniec z Aleksandrowa Kujawskiego.
Wymiary celi: 6,5 x 3,5 kroków. Łóżka są piętrowe, przy drzwiach w odgrodzonym miejscu
znajduje się umywalka i kibel, z którego wszystko wycieka, dobrze , że zamarza to tak nie
śmierdzi. Jest bardzo zimno, na szczęście są szyby w oknach przez które świata nie widać.
Po środku celi stoi stół i taborety, miejsca na swobodne poruszanie brak.
W„kołchoźniku” co chwilę powtarzają przemówienie czerwonej WRONY i jak to
społeczeństwo donosi gorącą herbatę i czekoladki ludziom w mundurach.
Na obiad był „kapuśniak” śmierdzący, mimo, że byłem głodny nie szło go przełknąć.
Kolacja, czarna kawa, pół małego chleba na cały dzień następny, kawałek smalcu, chyba do
powąchania.
Zimno, zimniej niż w chłodziarce. Cisza nocna była zakłócana ujadaniem psów, które
pilnowały naszego „bezpieczeństwa” Do snu nie rozbieram się, zdjąłem tylko buty, w cale
nie było za ciepło. Tak minął pierwszy dzień stanu wojennego w obozie.
Poniedziałek, 14 grudnia 1981 roku.
Wstaliśmy o godzinie ósmej. Trudno przyzwyczaić się do tych nowych warunków.
W celi jak na Grenlandii, „rozgrzała” nas przyniesiona na śniadanie letnia czarna kawa. Był
chleb z poprzedniego dnia, suchy.
O godzinie 12-tej.- w południe, grupa internowanych z pierwszego piętra wyszła po
raz pierwszy na spacer, pozostałe cele przyglądają się przez zakratowane okna.
Rozpoznajemy znajomych, przekrzykiwania, jeden przez drugiego. Jeden z internowanych
rozpoczyna śpiewać - „Jeszcze Polska Nie Zginęła”, wszyscy stoją na baczność, śpiewamy.
Następny internowany uczestnik spaceru, rzucił się na śnieg, żeby zrobić Orła, już jest,
ma koronę. Spacer trwał około pięciu minut. W tym dniu pozostałe cele miały wstrzymany
spacer. Wśród spacerujących rozpoznałem Lecha Millera.
9

Na obiad dali kluski „rurki” ze śmierdzącym sosem i zupę buraczkową
„witaminizowaną”, co w niej nie było - wszelkie obierzyny.
Z uwagi na oświadczenie uszatego
J. Urbana domagamy się statusu dla
internowanych.
W tym dniu dostaliśmy jedną pastę do zębów, kostkę szarego mydła, po trzy szmaty,
kartkę papieru , kopertę i pociętą „Prawdę”- zamiast papieru toaletowego.
W „kołchoźniku” komentowali wypowiedź Karwowskiego jak chciał wyprowadzić KZ PZPR
z zakładów pracy, mówi, że jest to kłamstwo.

Ulice polskich miast, 13 grudnia 1981 r.
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Wtorek, 15 grudnia 1981 roku.
Dni szybko biegną i już znów kolejny ranek, bardzo zimno.
Kołchoźnik nadaje, że w Hucie Katowice i w Łodzi były próby zorganizowania strajków.
Dziś po trzech dniach uwięzienia pierwszy łyk powietrza, jestem na spacerze, jest
godzina jedenasta, pierwsze kontakty z uwięzionymi ze sąsiednich cel.
Spacery przenieśli z pod okien w inne miejsce. Deptak jest obstawiony przez klawiszy z
psami, widać, że są w formie.
Rysiek Stachowiak jak wspominałem jest chory, od 13 grudnia leży w więziennej izbie
chorych. O pozostałych kolegach brak wiadomości, przypuszczam, że są na pierwszym
piętrze. Mimo uwięzienia jest w każdym z nas nadzieja, humory dopisują.
Spacer trwał pół godziny, bez śpiewu.
W celi znalazły się własnej roboty karty, karciarze są w akcji. Ja natomiast znalazłem
sobie lepsze zajęcie, leżałem cały dzień pod łóżkiem i przekuwałem otwór w ścianie do
sąsiednich cel: 18-cie i 20-cia. Za narzędzia służyły mi: łyżeczka i kawałek drutu stalowego,
pomagał mi Roman Nowakowski.
Wykonując tą pracę człowiek trochę się rozgrzał, a co najważniejsze po południu
nawiązaliśmy kontakt z uwięzionymi w sąsiednich celach , będzie to nasz „telex”. Na tą
okoliczność przesyłamy pozdrowienia.
Powstał zespół, który redaguje gazetkę więzienną „Śmierdziel Mielęciński”.
Posiłki pod psem, śniadanie: mleczna zupa, gorzka zbożowa kawa.
Wieczorem cele wizytował Naczelnik Zakładu Karnego, z obstawą. Kazali z godnie z
regulaminem więziennym wystawić po apelu wieczornym odzież za cele, skończyło się na
tym, że sami tego dokonali.
Dzień był bardzo pracowity. W nocy biegali klawisze po korytarzach, słychać było
ujadanie psów. Czekaliśmy chwili kiedy wyprowadzą nas w tą mroźna, ciemną noc.
Śpimy w tym w czym chodzimy.
Środa, 16 grudnia, 1981 roku.
Dziś rocznica Gdańskiego Grudnia 1970 roku, w obozie panuje dzień żałoby.
Przybywają nowi internowani. Osadzeni są tu ludzie z Regionu Włocławka, Konina, Płocka i
Łodzi. Z wiadomości, które docierają drogą „telexową, a są to dziury w ścianach,
dowiadujemy się, że aresztowania były masowe, wyciągano z domów jak to stał, aresztowano
nie tylko działaczy związkowych.
Sporządzamy listę uwięzionych, oddali zegarki. Trudno zrozumieć, uwięzili
bezprawnie, a teraz dają szansę odwołania się do Ministra Spraw Wewnętrznych w terminie
siedmiu dni od dnia aresztowania.
Wszystko wskazuje na to, że święta Bożego Narodzenia spędzimy w odosobnieniu.
W celach „lodówka”, mróz na szybach, świata nie widać. Żarcie, bo tylko tak to można
nazywać, okropne, nie do przełknięcia.
Podtrzymują mnie na duchu zdjęcia rodzinne, które wziąłem ze sobą na strajk, a
przede wszystkim moich córek.
Wieczorem przy otwartych oknach śpiewaliśmy: „Jeszcze Polska Nie Zginęła” i
„Rotę”. Do snu ujadają psy.
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Odwołanie od decyzji o internowaniu, potwierdzone przez kolegów w celi
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Czwartek, 17 grudnia,1981 roku.
Regulamin więzienny jest łamany. Regulaminowo powinniśmy wstawać o godzinie
szóstej, wstajemy różnie.
Trwają dyskusje co do pisania odwołań w sprawie naszego uwięzienia, zdania są
podzielone. Przeważają głosy, że sami nas zamknęli i sami bez naszych próśb muszą nas
zwolnić, uważam, że ta argumentacja jest słuszna.
Spacery odbywają się w małych grupach, trzy, cztery cele. Deptak po którym
spacerujemy ma 55-ć kroków długości. Przeciętnie w czasie spaceru, a trwa pół godziny robi
się 35-ć okrążeń. Spacer dla naszej grupy był opóźniony, jest godzina 10,30-ci.
Regulamin spacerowy przewiduje, żeby internowani chodzili w jednym kierunku,
jeden za drugim, w odstępach również regulaminowych. Zakaz jest palenia papierosów i
prowadzenia rozmów.
Zakazane jest przystawanie w czasie spaceru i grupowanie się, robimy dokładnie
wszystko odwrotnie.
W każdym narożniku deptaka stoi klawisz z pałą i psem.
Nawiązałem kontakt z celą dziewięć, jest tam osadzony: Kaziu Brzeziński, Krzysztof
Buszko, Tadeusz Bozacki, Rysiek Skoczylas. Brak jest wiadomości o naszych koleżankach,
które były na strajku.
Kaziu Brzeziński spaceruje w białym kitlu i w trepach, miał dyżur w szpitalu jak
wybuchła wojna.
Jak bardzo zimno.
Aresztowania nie ustają, przybyli nowi internowani z Płocka, są ubrani w kufajki,
wygląda na to, że aresztowali ich w pracy.
Dotarła do mnie wiadomość, że koleżanki ze strajku osadzone są prawdopodobnie w
Grudziądzu.
Orientacyjnie w Bloku V uwięzionych jest około trzystu osób.
Teren więzienia jest dokładnie strzeżony. Plac więzienny jest potrójnie ogrodzony
płotem ze siatki zakończonym drutem kolczastym, za nim mur betonowy. W każdym
narożniku są wieżyczki, pomiędzy ogrodzeniami biegają dorodne psy.
Z listy internowanych, która jest na bieżąco uzupełniana, dowiadujemy się o kolejnych
przybyłych, są z Płocka, Gdańska i z nadajnika TV w Sierpcu.
Dowiedzieliśmy się, że oddziały ZOMO w godzinach wieczornych 16 grudnia 1981
roku spacyfikowały Kopalnię „Wujek”, została użyta broń, wyniku czego zostało zabitych
siedmiu górników, przelała się krew, są ranni.
Z dalszych doniesień dowiadujemy się, że wyniku zamieszek w Gdańsku jest 146-ciu
rannych. Kanałem „telexowym” proponuje się, ażeby 18 grudnia w czasie spaceru uczcić
pamięć zamordowanych, minutą ciszy. Panuje żałoba, jesteśmy załamani, powtórzył się
Grudzień 1970 roku.
O godzinie 21-sze przy otwartych oknach: minutą ciszy, odśpiewaniem „Jeszcze
Polska Nie Zginęła” i „Boże Coś Polskę” uczciliśmy pamięć Górników z Kopalni „Wujek”.
Rodzi się poezja obozowa.
Na okoliczność otwarcia połączenia „telexowego” Tadeusz Kaszuba napisał wiersz.
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Zamiast przemówienia – sprawy do przemyślenia,
My z dziewiętnastki, ślemy kolegom
tym z osiemnastki,
Bo cóż, oprócz tego mogą internowani
zabrani z domów, prześladowani.
A spraw jest wiele, w tej naszej doli,
Stanu wojennego wprowadzonego przez Jaruzelskiego,
A więc po pierwsze, nie można wpadać w żaden pesymizm,
Głowa do góry, serca odważne,
Wiara, optymizm, tego nam dzisiaj bardzo potrzeba, w tych trudnych dniach naszego
Związku.
A więc koledzy siła w jedności,
Tak jak jest zawsze w „Solidarności”.
Noc była koszmarna, na dodatek zimno, robimy dla rozgrzewki pompki.
Piątek, 18 grudnia 1981 roku.
W miarę upływu dni, internowani organizują się. Domagamy się przybycia księdza,
otwarcia cel, TV, gdyż z niej korzystają skazani. Za śpiewanie odpowiedzią władz
więziennych jest zakaz spacerów do odwołania.
Bieliznę, którą otrzymaliśmy była zawszawiona. Udostępnili łaźnię – woda była do
zamydlenia ciepła. Pomieszczenie przeznaczone do kąpieli jest nie ogrzewane.
Transporty z internowanymi nie ustają.
Internowani, na ile jest to możliwe korzystają ze spacerów, łaźni, a przede wszystkim z TV
dlatego, że tam można coś przekazać lub dowiedzieć się. Właśnie, będąc w łaźni, mimo,
że zmarzłem nie żałuję, wiem co się dzieje z Jackiem Wańczurą, Markiem Popielarskim i
Józkiem Wojtalikiem, wracając z kąpieli przypadkowo spojrzałem przez judasza do celi nr
10 i właśnie ich tam zobaczyłem.
Dali talony na paczkę, którą rodzina może wysłać, nie było chętnych do skorzystania z
tej oferty.
Sobota, 19 grudnia 1981 roku.
Pod celą nr 9 od rana podjęli głodówkę: Krzysztof Buszko i Krzysztof Dobrecki.
Spacery są wstrzymane, za oknem biało, w celi chłodno.
Dziś wypiska, skorzystałem tak jak inni z kantyny więziennej , była możliwość
zakupu papierosów w cenie 60 i 50 zł za paczkę, tańszych nie było.
Celę, którą „okupujemy” przybrała nowy wystrój, zawiesiliśmy na ścianie: Krzyż
,znak graficzny „SOLIDARNOŚĆ”, nazwy Regionów jakie w celi reprezentujemy i datę
internowania. Wszystko to wykonaliśmy ze styropianu.
Przybywa SB-ecja, trwają przesłuchania.
Dziś zatęskniłem za domem, za moimi córkami.
Dni lecą , za chwilę minie północ.
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Niedziela, 20 grudnia, 1981 roku.
„Z telexu” dowiadujemy się, że w sobotę puścili dziewięciu internowanych do domu,
po przesłuchaniu.
Siedzą tu nawet całe rodziny, ojciec i syn, a nawet czterech braci. WRONA chyba
wręczy matce takich synów „odznaczenie”.
Dla zabicia czasu został ogłoszony wśród internowanych konkurs na plakietkę –
pamiątkowy znaczek z internowania.
Dziś „sztuka mięsa” na obiad, raczej ochłap dla psa, ale zapewne nie dla milicyjnego.
Spacery nadal wstrzymane, zachciało się śpiewać, dbają o nasze struny głosowe.
Poniedziałek, 21 grudnia 1981 roku.
Trwają w dalszym ciągu przesłuchania.
Warunkiem opuszczenia więzienia na święta Bożego Narodzenia jest podpisanie
oświadczenia tak zwanej lojalki, w której internowany ma zobowiązać się do zaprzestania
działalności związkowej.
Wiadomości z „kołchoźnika” donoszą, że Ambasador PRL w Stanach Zjednoczonych
– Spasowski wpadł w depresje, zwariował i poprosił o azyl polityczny.
20 grudnia wręczono nam decyzję o internowaniu.
Dowiaduję się, że jestem bez zawodu, chyba mają na celu w swojej statystyce pokazać jaki to
margines społeczny.
Roman Nowakowski dostał paczkę z domu, ale była wyżerka po tylu dniach postnych.
Listy od rodzin naszych prawdopodobnie są zatrzymywane.
W dzienniku wieczornym ambasador Spasowski został uzdrowiony, nazwali go
dezerterem, to już lepiej.
Pytamy się sami siebie, co jutro nas czeka?
Z wiadomości „telexowych” dowiadujemy się, że Prymas Glemp odmówił rozmów z
WRONĄ, żąda obecności przy rozmowach Lecha Wałęsy.
Wtorek, 22 grudnia 1981 roku.
Środki masowej dezinformacji podały, że Wałęsa jest internowany, że jest pięć
tysięcy internowanych, że przebywają w domach wczasowych, że korzystają z radia, prasy, z
praktyk religijnych, że wszyscy mają ze sobą kontakt.
Na kłamstwo, ogłupianie nas i tych co na wolności odpowiedzieliśmy buntem, co było
pod ręką leciało na drzwi.
Natychmiast drzwi cel klawisze zabezpieczyli dodatkowymi ryglami, wyczuwaliśmy dużą
ilość klawiszy na korytarzu, słychać było rozwścieczone psy, kołchoźnik wyłączyli.
Kolejny dzień bez spaceru.
Według niezależnych źródeł przypuszcza się, że uwięziono 30 – 50 tysięcy ludzi.
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Decyzja o internowaniu, uzasadnienie: prowadzi działalność godzącą w podstawowe
interesy PRL
16

Środa, 23 grudnia 1981 roku.
Pod dziesiątką nadal trwa głodówka.
Wojna trwa nadal wypowiedziana przez juntę.
Po pięciodniowym zakazie, o godzinie 10-tej zostały przywrócone spacery.
Odbyło się spotkanie Naczelnika Więzienia ze starszymi cel . Naczelnik nazywa się Tretyl.
Żądaniem naszym jest żeby w święta Bożego Narodzenia przybył ksiądz.
Przesłuchania przez SB-eków są kontynuowane. Wychodzi z pod 19-tki, z mojej celi na
„wolność” Tadeusz Kaszuba.
Następny na rozmowie jest Leon Wawrzyniec, życzymy mu żeby na kolację wigilijną
zdążył do domu. Zanosi się, że będziemy w święta tylko w czwórkę pod 19-tką.
Zapowiedziane są masowe głodówki.

Mimo uwięzienia bez wyroku sądowego, internowanych obowiązywał ten sam regulamin
więzienny, co osoby skazane

Przedmioty osobiste oraz pieniądze trafiły do depozytu
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PIEŚŃ INTERNOWANYCH
Z MIELĘCINA
Gdyśmy Związek zakładali,
Cała Polska się cieszyła
Lech Wałęsa stał na czele,
W Papieżu ostoja była.
Bo Ojczyzna nasza
W walce jest niezłomna,
Solidarna i wspaniała,
Żadna siła Jej nie złamie.
Nie masz jak w Solidarności
Życie płynie jak sen złoty,
Naród cały za kratami,
Zniewolony, upodlony.
Bo Ojczyzna nasza itd.
Kiedy przyjdą lepsze czasy
I do domów powrócimy,
Solidarni i weseli,
Całą Polskę zjednoczymy.
Bo Ojczyzna nasza itd.

Czwartek, 24 grudnia 1981 roku – Wigilia.
Trudno opisać, to trzeba przeżyć, żeby zrozumieć co przeżywamy w tym tak
radosnym dniu. Jesteśmy myślą dziś poza kratami, co tam w naszych domach rodzinnych.
Wyczytać można na twarzach smutek i przygnębienie, łzy w oczach stoją. Nie
wykluczam, że to ostatnie święta w tych warunkach. Mimo tego panuje atmosfera
świąteczna, wszyscy są dla siebie życzliwi.
Dostaliśmy na cele po gałązce świerku, którą ustroiliśmy świecidełkami z folii
aluminiowej /odzysk po paczkach od papierosów/.
Dali opłatek.
O godzinie 15.10-ć przybył na celę nowy internowany, jest z Płocka, nazywa się Krzysztof
Kowalski. Przybył z trzema kolegami, w śród których jest Naczelnik Gminy.
Humory nam się pogorszyły.
Długo nie trwało, ucieszyliśmy się gdyż o godzinie 18-tej wypuścili na „wolność”
Lecha Wawrzyńca.
Celę, którą „okupujemy” spotkała niespodzianka, dostaliśmy z pod 17-stki kartę
świąteczną z życzeniami, opłatek oraz artykuły spożywcze.
Komunikat z „kołchoźnika” zawiadomił, że w święta można będzie wysłuchać
Pasterkę w radiu.
Kuchnia więzienna przygotowała na kolację wigilijną ziemniaki i śledzia. Mimo tego
jestem myślą co tam w domu, jaką mają kolację, czy w ogóle mieli głowę ażeby coś
przygotować.
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O godzinie 18-tej zezwolili połamać się opłatkiem w świetlicy w małych grupach:
trzy, cztery cele, składaliśmy sobie długo życzenia. Stół, który okryliśmy prześcieradłem
zastawiliśmy wspaniałościami, które dostali koledzy z domu, śpiewaliśmy kolędy.
Wszystko to odbywało się pod czujną kontrolą. Mimo tego myślę o Was na wolności,
co w domu. Jest godzina 18.45 –ć, mam przeczucie, że i Wy w tej chwili zasiadacie do stołu
wigilijnego, jak wiele w tą noc wigilijną rodzin jest rozbitych.
Życzę Tobie: Ninka, Agnieszka, Monika, babcia i całej rodzinie, wszystkim, zdrowia i
siły ducha.
Jesteśmy już po opłatku, pomoc żywnościowa między celami trwa. Dostaliśmy z pod
20-tki artykuły żywnościowe i papierosy.
Nasza cela biedna, nikt z nas paczki z domu nie otrzymał, prawdopodobnie nasze
rodziny nie mają pojęcia gdzie przebywamy, listy na pewno nie dotarły.
Drogą „telexową” docierają kolejne życzenia świąteczne.
My również przesyłamy życzenia i opłatek do sąsiednich cel.
W ten wieczór ciszę nocną przedłużyli z uwagi na transmitowana Pasterkę w radiu, którą
słuchaliśmy z wielkim napięciem, ludzie w celach płakali. Spać poszliśmy o godzinie drugiej.

WIGILIA 81
Nie płacz mamo, że święta tak blisko
A ja ciągle nie wracam do domu
Mnie nazwano antykomunistą
Lecz Ty o tym nie mów nikomu.
Spytasz mnie dlaczego to robię
Choć czuję jak strach za mną kroczy?
Chciałbym zawsze, gdy spojrzę do lustra
Bez odrazy patrzeć sobie w oczy.
Nie płacz mamo, gdy przyjdzie Wigilia
Daj na puste miejsce kromkę chleba
Gdy gwiazdka się pierwsza zaświeci
Wymów słowa, że tak było trzeba!

19

Wigilia 1981, więzienie Mielęcin k/Włocławka
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Wigilia 1981 roku, „telex” nie nadążał z przesyłaniem życzeń
Piątek, 25 grudnia 1981 roku.
Pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia.
Stół jak na więzienne warunki obwicie zastawiony, a to dzięki nadesłanym paczkom od
naszych rodzin, z kuchni więziennej korzystaliśmy tylko z gorzkiej kawy. Wspaniałości tych
zapewne wystarczy na wszystkie dni świąteczne.
Szanują nasze przekonania, umożliwili uczestnictwo w Mszy św. , która odbyła się na
sali gimnastycznej poza budynkiem bloku nr. V , w małych grupach 3 – 4 cele. Oczywiście,
bez klawiszy nie obyło się.
Ksiądz życzył nam szybkiego powrotu... Powiedział, że mamy dużo czasu do
przemyślenia, że czas ten powinniśmy spożytkować tak jak uwięziony przed laty ks. Prymas
Wyszyński. Porównał nas do zakonników, którzy przed święceniami są również w
odosobnieniu.
Byłem u Komunii św., na zakończenie Mszy św. śpiewaliśmy „Rotę”, „Boże Coś
Polskę”, mury drżały, łza stała w oku, dusiło w gardle.
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Radiowęzeł więzienny inaczej „kołchoźnik” poinformował, że kolejny Ambasador
PRL w Japonii zrezygnował ze zaszczytnej funkcji, czyżby też w ostatnich dniach odczuwał
depresje?
Myślą jesteśmy, martwimy się o dalsze losy górników z kopalni „Piast”, jesteśmy
całym sercem i myślą z Wami tu, bracia górnicy.
Spacer odbył się, panował również tu nastrój świąteczny. Mamy swoją „telewizję”,
jak wspominałem spacery przenieśli spod okien, są w szczycie budynku, mimo tego
widziałem po raz pierwszy po13 grudnia spacerującego Wojtka Zaleskiego, a tą „telewizją”
jest obraz odbity w lusterku., poprzez wystawienie ręki z lusterkiem za kratę ma się „obraz
jak na ekranie telewizyjnym”. Jaka radość gdy kogoś ze znajomych rozpozna się, wówczas
następują okrzyki, wymiana zdań, ręką dajemy znak „Viktorii”.
„Telex” sprawnie działa, sygnał wywoławczy to dwa uderzenia pięścią w ścianę,
przyjęcie wiadomości trzy puknięcia.
Dobrze się stało, że my z Regionu Konińskiego prawie wszyscy mogliśmy po dwóch
tygodniach spotkać się na Mszy św. , która jest również okazją do zobaczenia się, wymiany
zdań, przekazania wiadomości. Dowiedziałem się, że Ewa Zaleska jest w areszcie w Koninie,
Wojtek jej mąż mówi, że mimo opieki, którą miały zapewnioną dzieci, umieszczono je w
Domu Dziecka, też są internowane. W tej sprawie interweniował Kościół, uwolnili.
Nosimy przeróżne plakietki odznaczające nas od skazanych, a mianowicie:
„Solidarność” „Internowany”, Więzień Polityczny”.
Od przybyłego do Mielęcina kolejnego internowanego, „ekstremisty” – Krzysztofa
Kowalskiego dostałem Orła w Koronie- legionowy.
Dziś jest dzień widzeń, do mnie nikt nie przyjechał. Jestem przekonany, że list jeszcze
do domu nie dotarł. Kaziu Brzeziński i wielu internowanych nie dostało widzeń z rodzinami.
Z widzeń docierają do nas wiadomości, że wywierana jest duża presja na władze przez
społeczeństwo w celu uwolnienia nas.
Dotarła do nas informacja, że Huta Aluminium w Koninie strajkowała, aresztowano:
Zbyszka Ładosza i Jurka Jarzyńskiego.
A jednak nie udało się WRONIE zastraszyć i zniewolić społeczeństwo.
W jadłospisie kuchni więziennej na śniadanie zamiast zupy mlecznej był żurek, w komunie
krowy w święta również odpoczywają, na obiad był kawałek kiełbasy.
Z innych doniesień dowiadujemy się, że prowadzone są po zakładach pracy zbiórki
pieniężne dla rodzin internowanych, a Kościół dostarcza paczki żywnościowe.
W celach śpiewamy kolędy z tekstem do obecnej sytuacji.

BÓG SIĘ RODZI
Bóg się rodzi, a rodacy,
Po więzieniach rozproszeni,
Bo marzyła im się Polska,
Niepodległa na tej ziemi.
Solidarni i odważni,
Górnik, rolnik i stoczniowiec,
Dziś składają do Cię modły,
Daj nam wolność Panie Boże!
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Cóż nam druty, cóż nam kraty,
Gdy w jedności naszej siła,
Z pierwszym brzaskiem wzejdzie słońce,
Zbudzi się Ojczyzna miła.
Matki, żony, siostry, dzieci,
Same przy świątecznym stole,
Tylko szatan mógł zgotować,
Naszym bliźnim taką dolę.
Podnieś rączkę Boże Dziecię.
Błogosław Ojczyznę miłą,
W trudnych chwilach w złej godzinie,
Wspieraj ją wielką siłą.
By się zdrajcą nie zdawało,
Że zawładną Polską całą,
A słowo ciałem się stało,
I mieszkało między nami.
Solidarni i odważni,
Górnik, rolnik i stoczniowiec,
Dziś składają do Cię modły.
Daj nam wolność Panie Boże!
By się zdrajcą nie zdawało,
Że zawładną Polską całą,
A słowo ciałem się stało,
I mieszkało między nami.
Sobota, 26 grudnia 1981 roku.
Czternasty dzień uwięzienia.
W drugim dniu świąt Bożego Narodzenia od rana śpiewamy kolędy. Stół więzienny dobrze
zastawiony.
O godzinie 13-tej odprawiona była Msza św., byłem u Komunii św. Dziś za
mundurowego na Mszy św. był „cywil”, podawał się za internowanego, jeden taki o
gumowym uchu stał obok mnie.
Na Mszę św. przybyło dwóch księży: Fronczak i Sobieraj, życzyli nam zdrowia,
podtrzymywali na duchu. Podczas Mszy św. mimo , że nie było organów, od śpiewu bez
przesady drżały ściany, chyba śpiew uchodził poza mury więzienne.
Grupy spacerowe znów pomieszali, ze znajomych z Regionu był tylko Bronek Kura ,
chodzimy w małych grupach, ażeby nie robić dużych zgromadzeń.
Dobrze, że święta kończą się, tego nikt z nas tej czerwonej zarazie nie zapomni.
Rośnie tęsknota za domem, ale nie za cenę sprzedania Związku i społeczeństwa.
Każda okazja pójścia na telewizję jest wykorzystywana, jest to jedna z szans do
nawiązania kontaktów z paroma celami i właśnie w obawie tych kontaktów, chodzimy
małymi grupami.

W celi , brak numeru, znajduje się pobity kolega – Bogumił Rosa, prawdopodobnie
jest w złym stanie.
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„Kołchoźnik” nareszcie zamilkł, ktoś podłączył go do sieci – spalił się nadajnik, za
karę zabronili oglądać telewizję.
Na obiad był krupnik, kawałek mięsa i śmierdząca kapusta..
Niedziela, 27 grudnia 1981 roku.
Domagamy się regulaminu, tłumaczą, że nie mają .
Od paru dni zauważyć można pewne zmiany w psychice „ekstremy”, jedni zachowują
zimną krew, spokój, inni są bardzo podrażnieni, przeszkadza głośna rozmowa, muzyka w
„kołchoźniku”. Inni patrzą cały czas co dzieje się za oknem, a tam tylko widać wysokie
ogrodzenie i zgłodniałe wrony na śniegu.
Internowani pokładają się na łóżkach, mniej dyskusji, mniej gry w karty.
Byłem na TV, chyba były cztery cele, w programie była bajka „O Czterdziestu
Rozbójnikach”, nas interesowały inne sprawy, była okazja do przekazania wiadomości.
Długo nie trwało, z uwagi na prowadzone rozmowy zaprowadzili nas do cel.
Poniedziałek, 28 grudnia 1981 roku
Kolejny dzień próby zniewolenia. Dbają o naszą higienę osobistą, nastąpiła wymiana
pościeli co wróży przedłużenie „wypoczynku” o następne dwa tygodnie.
Informacja „telexowa” mimo stanu wojennego, w więzieniu sprawnie działa.
Wychodzą nadal „Wiadomości Mielęcińskie” do użytku wewnątrzcelowego.
Rodzi się poezja obozowa.

„ŚWIĘTA WOJNA”
Solidarnie WRONA walczy,
Aby z partią wyjść na tarczy,
Trzeba wspomóc towarzyszy,
Solidarność w celach dyszy.
„W ośrodkach wypoczynkowych”,
Zamknięto twórców odnowy,
Abyśmy nie przeszkadzali,
Tym co Polskę zrujnowali.
Po tych posunięciach WRONY,
Lonia chodzi zachwycony,
Prezent to urodzinowy,
Zrobiony w ramach odnowy.
Wprowadzono „świętą wojnę”,
Po to, by Kreml spał spokojnie,
Zaś wojenne obowiązki,
Porozwalać wolne związki.
Lecz rozproszyć nas nie sposób,
Zamknięto tysiące osób,

A co z wojny tej zostanie,
„Wolną Polskę zwróć nam Panie”.
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Pismo informujące o miejscu internowania, 27 grudzień 1981 r.
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Są podzielone zdania co do podpisywania oświadczeń, pomogła odezwa do kolegów
ze Słupcy, Koła, Konina i Turku.

”Telex” ten dotyczył podpisywania lojalek
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Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych na złożoną skargę w sprawie bezprawnego
uwięzienia
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Brak nadal wiadomości o Jarku Krzywiaku, jeszcze go nie widziałem od dnia
aresztowania.
„Kołchoźnik” jest już sprawny, podał, że z Rostoku dostaliśmy 60 ton ziemniaków,
szkoda, że jeszcze nie dostarczyli cebuli, a wówczas mieliby co zazdrościć ci ze wschodu, to
są właśnie dowody przyjaźni.
Trwa w mojej celi turniej w „durnia” , zdecydowanie wygrywa Janek Włodarzewski.
Będąc na spacerze widzieliśmy, że na teren więzienia przyjechała SB-ecja.
Zrodziła się pierwsza piosenka:
„Pieśń Internowanych z Mielęcina”.
Trwają w dalszym ciągu przesłuchania, warunkiem wyjścia za mury jest podpisanie
oświadczenia o następującej treści:
„Ja niżej podpisany oświadczam, że zobowiązuję się do zaniechania działalności szkodliwej
dla PRL oraz przestrzegania obowiązującego porządku prawnego”.
Oto gest władzy, podpiszesz, a ona zmaże twoją „szkodliwą działalność”. Są tacy co
podpisali, podpisali i bohaterscy bracia Przystawowcy z celi nr 18-cie. Próbowali drogą
„telexową” przekonywać o słuszności swej decyzji, odpowiedź była:
„Gratulujemy! Ale przykro nam, że internowani razem z nami prowadzili niegdyś
działalność antypolską.
Winniście dojść do wniosku, wystąpić w TV z wyrazem poparcia i głębokiego
zrozumienia dla junty.
Składamy wniosek do Naczelnika Zakładu Karnego o przeniesienie Was do
pawilonu dla skazanych.
Dla Was dedykujemy te słowa:
BÓG HONOR I OJCZYZNA Z NAMI ZA „ZŁOTYMI KRATAMI”
Dla Was kiepska wolność na klęczkach, Bóg z Wami”.
Wiadomość z ostatniej chwili, godzina 21,30-ci, „telex” donosi, że Jan Majewski –
przewodniczący NSZZ „Solidarność” przy POM Gostynin, Region Płock w czasie
aresztowania został wywleczony na śnieg w podkoszulce i w spodenkach gimnastycznych,
tam go skatowano, rozerwali mu krocze w wyniku czego był szyty, ma siedem szwów, leży w
więziennej izbie chorych w Mielęcinie.
Organizowana jest pomoc dla poszkodowanego w postaci bielizny i ubrania. Z domu
brak jakichkolwiek wiadomości.
Noce są pełne niepokoju, psy wyją, w celi bardzo zimno, rozgrzewamy się wykonując
ćwiczenia gimnastyczne, intensywnie ćwiczy Heniu Olejniczak.
Wtorek, 29 grudnia 1981 roku.
Siedemnasty dzień niewoli.
Byłem dzisiaj na przesłuchaniu, SB-ek zaproponował mi podpisanie oświadczenia o podobnej
treści jak wspomnianym braciom, powiedziałem, że zdania nie zmieniłem od 13 grudnia,
wówczas powiedział, że Rysiek Stachowiak, który był na izbie chorych jest już na wolności.
Była to sugestia, że Przewodniczący Regionu na wolności, a pionki w pierdlu.
Rozmowa była zaskakująca, gdyż nie dotyczyła mojej działalności w Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność” w której jestem przewodniczącym, ani z racji, że jestem
członkiem Zarządu Regionu.

Było jedno pytanie, „mój stosunek do ZSRR”. SB-ek, który prowadził przesłuchanie nazywa
się Janicki. Przesłuchiwali z mojej celi również Janka Włodarzewskiego i Henia Olejniczaka.
28

Z relacji, każdy miał rozmowę z innym SB-ekiem i pytania były na inny temat.
W wyniku przesłuchań nikt nie podpisał oświadczenia tz. „lojalki”.
Dziś moje córki kończą 11 lat.
W śród internowanych następuje pewna nienawiść do tych, którzy podpisują „lojalki” , jest
to przemyślany krok przez SB-ecję.
Pewne jest jedno, że podpisanie „lojalki’ nie jest przepustką do zwolnienia z
więzienia, są tacy co podpisali i nadal są osadzeni.
Jest przekonanie, że jesteśmy dużym wrzodem na dupie WRONY.
Środa, 30 grudnia 1981 roku.
Każdy dzień przynosi coś nowego, spotkałem dziś na spacerze po raz pierwszy od 13
grudnia kolegów z Turku i Konina, osadzeni są w celach: nr 9-więć i 10-sięć.
Każde takie spotkanie wzmaga wiele emocji, są bardzo ciekawe, brak słów od czego zacząć, o
co pytać, co przekazać, bo tak dużo jest do powiedzenia i wysłuchania.
Z wypowiedzi Ryśka, Marka, Bronka i Jacka dowiedziałem się że Rysiek został zwolniony z
uwagi na stan zdrowia, jednak przeczułem intencję SB-eka w czasie przesłuchania. Byli
również wzywani na przesłuchanie, nikt „lojalki” nie podpisał.
W celi pod 10-tką siedzi Naczelnik Miasta Czerwińsk, jest osadzony pod pozorem, że
mógłby organizować strajki, jest członkiem PZPR, nie należy do „Solidarności”.
Ewa Zaleska, jak donosi „telex” jest zwolniona, dobrze się stało, przecież wystarczy
jak jedno z nich siedzi.
Czekam na wiadomości z domu, chyba
korespondencja jak i widzenia są
wstrzymane.
Od dziś jakby ilość „ekstremistów” się zmniejszyła, gdyż na siedem grup spacerowych
obecnie jest pięć, z obliczeń wychodzi, że około 50-ciu internowanych zostało zwolnionych.
Wychowawca – klawisz zabrał z cel regulaminy które dotyczyły osób skazanych,
domyślamy się, że został opracowany odpowiedni regulamin dla internowanych, wyjaśni się
po południu gdyż starsi cel mają spotkanie z Tretylem – Naczelnikiem Zakładu Karnego. Jest
już po rozmowie, była krótka. Regulaminy niczym nie różnią się od tych dla skazanych,
zamienili wyrazy skazany na internowany, można porównać bo zachowaliśmy stary
regulamin. Zbyszek z celi 31-den z pierwszego piętra przesłał mi mleko w proszku, jest to dar
od księdza.
Czwartek, 31 grudnia 1981 roku
Noc była przerywana, na dodatek w celi zimno, to cud, że jesteśmy zdrowi. Śpię w
czym chodzę.
Już trudno liczyć dni, dziś Sylwester.
Prawdopodobnie ma być odprawiona Msza św. w Nowy Rok i w najbliższą niedzielę.
Naczelnik więzienia o nazwisku Tretyl zastrzegł sobie, że kto chce iść do spowiedzi
na Mszy św. w Nowy Rok musi uzyskać od niego pozwolenie, prawdziwy kretyn.
Na spacerze spotkałem kolegów z Regionu. Łączność „telexowa” przynosi nam na
bieżąco informacje co dzieje się w więzieniu.
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Z informacji ostatniej chwili dowiadujemy się, że kolega z Włocławka o nazwisku
Sieraczkiewicz od dwunastu dni głoduje, obecnie jest na izbie chorych. Siedział do tej pory
na pierwszym piętrze.
Łączność z pierwszym piętrem jest trochę skomplikowana i przebiega następująco: do
opuszczonego sznurka zaczepia się informację, która wędruje do góry, a następnie drogą
kanałową /otwory w ścianach między celami/ trafia do poszczególnych cel.
Trwa to bardzo długo, sygnałem do przekazania informacji jest rura kanalizacyjna w którą
pukamy, a następnie spuszczany jest sznurek i informacja wędruje.
Kolejna informacja jaka dotarła do nas to, że Zenek Śmigielski z dniem 1 stycznia
1982 roku podejmuje głodówkę, protestuje przeciwko uwięzieniu jego syna, który nie jest
działaczem związkowym.
Dziś dzień kąpieli, na pół ubrany z mokrą głową, klawisz woła mnie na widzenie,
szybko ubieram się, idę.
Długie chwile oczekiwania, ale radość, po tylu dniach rozłąki widzieć najbliższych.
Myślę kto przyjechał, może Agnieszka i Monika. Już ich widzę, przyjechała: Ninka, Hanka i
Marian , jesteśmy wszyscy bardzo wzruszeni.
Powitanie trwało długo, na sali widzeń był jeden płacz. Odwiedziny miałem
wyjątkowo odmienne od pozostałych internowanych, w osobnym pomieszczeniu pod
baczną strażą, mimo tego udało się w czasie powitania przekazać zapiski.
Dowiaduję się, że jestem jedyny ze Słupcy internowany. List zawiadamiający gdzie
przebywam rodzina dostała w dzień Wigilii, wówczas dowiedzieli się, że jestem internowany
i przebywam w Mielęcinie.
Z milicji wyszła wcześniej wiadomość, że jestem internowany i przebywam na terenie
Czechosłowacji.
Cieszy mnie, że Ninka nie jest sama, że pomagają jej w tych trudnych chwilach
znajomi i sąsiedzi. Dużo mieliśmy sobie do powiedzenia, czas widzenia szybko minął.
Dowiedziałem się, że Janusz zapuścił brodę i będzie ją nosił dopóki nie wrócę na
wolność. Był to najpiękniejszy dzień, ostatni w tym roku w więzieniu.
Krzysztof Dobrecki miał na widzeniu uroczystość zaręczynową. Cieszę się, że Wojtek
i Janusz są na wolności, są tam potrzebni.
Dziś Region Koniński miał cały widzenia prócz Janka Włodarzewskiego, jest nam
przykro. Ninka ma za zadanie nawiązać kontakt z jego żoną, w powrotnej drodze do domu
wstąpi do Koła.
W śród internowanych panuje duża solidarność, to wielka rodzina. Paczki, które
dostajemy wspólnie są konsumowane.
Tak kończy się 1981 rok, co przyniesie 1982?
Cisza nocna przeciągła się do godziny 0.40-ci.
Po północy przy otwartych oknach składaliśmy sobie życzenia, Nowy 1982 Rok
witaliśmy waleniem czym popadło w ściany i w kraty, straż więzienna była w pogotowiu.
Cela nr 14 wysłała następujące życzenia pod którymi wszyscy się podpisali.
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Sylwester 1981 – więzienie Mielęcin, „telex” miał bardzo dużo w tym dniu roboty.
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POLKA JARUZELKA
Siekiera motyka, siły zbrojne,
Wojtek zaczął z nami wojnę,
Siekiera motyka, pałka prąd,
To był bardzo duży błąd.
Siekiera , motyka, smok wawelski,
Przegrał wojnę Jaruzelski,
Siekiera , motyka, ZOMO, gwóźdź,
Przegrał wojnę no i już !
Siekiera , motyka, Białołęka,
Naród cierpi lecz nie pęka,
Siekiera, motyka, ZOMO gaz,
Niczym nie złamiecie nas!

Piątek, 1 stycznia 1982 roku.
Dwudziesty dzień wojny.
W Nowy Rok o godzinie dwunastej byliśmy na Mszy św., trzy może cztery cele, oczywiście z
obstawą. W tych warunkach Msza św. jest wielkim przeżyciem, trzeba być więźniem ażeby
zrozumieć.
Śpiewając „Rotę”, „Boże Coś Polskę” aż ściska człowieka w gardle, łzy same płyną.
Wyszły świąteczne „Wiadomości Mielęcińskie”.
Sobota, 2 stycznia 1982 roku.
Już zaczynają mylić się dni i tygodnie.
Regulamin więzienny jest łamany, apel i śniadanie w łóżku.
Przesłuchania przez SB-cję trwają, dziś są z Włocławka. Chodzą pogłoski, że do
połowy stycznia 1982 roku wyjdziemy, każdy ma jakieś argumenty, co nam pozostało, trzeba
się czymś łudzić i pocieszać.
Zenek z wcześniejszą zapowiedzią głoduje. Sieraczkiewicz już szesnaście dni.
Po długich oczekiwaniach dostałem pierwszy list z domu, listy są cenzurowane,
bardzo mnie wzruszył. Ninka pisze: „ List od Ciebie otrzymałam w samą Wigilię, chyba
sobie możesz wyobrazić co się z nami w tej chwili działo, wszyscy czytając płakaliśmy.
List Twój to pierwsza wiadomość o Tobie, nikt mnie nie chciał poinformować gdzie jesteś i
co się z Tobą dzieje”.
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Prasa obozowa do użytku międzycelowego
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Niedziela, 3 stycznia 1982 roku.
Stan internowanych na dzień dzisiejszy to 154 osoby. Pomału cele opróżniają się,
zupełnie pusta jest cela 20-ścia, urwała się na skutek tego łączność z celą 21-den.
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią była odprawiona Msza św. Jak już
wspominałem, uczestnictwo w nabożeństwie w tych warunkach jest wielkim przeżyciem.
Czytany był list Jana Pawła II Papieża.
Jak zwykle na zakończenie Mszy św. śpiewaliśmy „Rotę” ze słowami dostosowanymi do
obecnej sytuacji.
Internowani z Regionu Konin osadzeni są w celach ;
Cela nr. 4
- Rychlik Ryszard
- z Turku,
- Niewiarowski Ireneusz - z Kłodawy,
Cela nr. 7
- Rosa Bogumił

- z Turku,

Cela nr. 8
- Rogacki Miron

- z Konina,

Cela nr. 9
- Jamrozik Władysław
- Buszko Krzysztof
- Skoczyłaś Ryszard
- Dobrecki Krzysztof
- Bozacki Tadeusz
- Brzeziński Kazimier

- z Koła,
- z Konina,
- z Konina,
- z Konina,
- z Konina,
- z Konina,

Cela nr. 10
- Wańczura Jacek
- Wojtalik Józef
- Popielarski Marek
- Plutowski Wojciech
- Markiewicz Jerzy

- z Konina,
- z Konina,
- z Konina,
- z Konina,
- z Konina,

Cela nr. 15
- Kura Bronisław

- z Turku,

Cela nr. 19
- Olejniczak Henryk
- Włodarzewski Jan
- Kotwa Roman

- z Konina,
- z Koła,
- Słupca,

Cela nr. 28
- Rosiak Maciek
- Dobrowolski Jacenty

- z Turku,
- z Turku,
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Cela nr. 29
- Łukowski Ryszard

- z Turku,

Cela nr. 30
- Malida Zbigniew

- z Konina,

Cela nr 31
- Piotrkowski Stefan - z Turku,
- Zaleski Wojciech - z Konina,
- Miller Leszek
- z Konina,
- Radke Andrzej
- z Konina,
- Krzywiak Jarosław - z Konina,
Cela nr 38
- Szmyt Mateusz

- z Konina

W chwili obecnej z Regionu Konin osadzonych jest w więzieniu Mielęcin 29 osób w
tym; 18-cie z Konina,1-dna z Kłodawy, 2-wie z Koła, 7-dem z Turku i 1-dna osoba ze Słupcy
Ostatnio dni ciągną się, „telex” milczał cały dzień.

ROTA
Nie rzucim ziemi skąd nasz ród,
Nie damy pogrześć mowy,
Polski my Naród, Polski Lud,
Królewski Szczep Piastowy.
Nie damy by nas zgnębił wróg,
Tak nam dopomóż Bóg.
Do krwi ostatniej kropli z żył,
Bronić będziemy Ducha,
Aż się rozpadnie w proch i pył,
Sowiecka zawierucha.
Twierdzą nam będzie każdy próg,
Tak nam dopomóż Bóg.
Nie będzie Sowiet pluł nam w twarz,
I dzieci nam tumanił,
Wstanie orężem Związek nasz,
Duch będzie nam hetmanił.
Pójdziem gdy zabrzmi zloty Róg,
Tak nam dopomóż Bóg.
Więzienne mury dzielą nas,
Od bliskich sercu ludzi,
Wolności młodej tłumią blask,
Lecz to nas nie ostudzi.
Nie damy by nas gnębił wróg,
Tak nam dopomóż Bóg!
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Przepustka, która umożliwiała zmianę miejsca pobytu.
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Laurka wykonana przez więźnia odsiadującego wyrok
Poniedziałek, 4 stycznia 1982 roku.
Czas spacerów został wydłużony, trwają godzinę.
Pogoda wiosenna, głodówka trwa.
Bractwo jest z dnia na dzień bardziej przygnębione.
Wyszedł plan dnia dla internowanych, jest surowszy niż dla skazanych, nastąpił bunt,
waliliśmy czym popadło w drzwi, był ogromy hałas.
O godzinie 18-tej umożliwili oglądanie telewizji. W programie wystąpił sędzia Sądu
Najwyższego – Lewandowski, zaprzeczał tym regulaminom jakie są w rzeczywistości, mówił
między innymi o prawach jakie mają internowani. Jest to wielkie kłamstwo, obłuda, są to
słowa bez pokrycia, które mają na celu uspokoić społeczeństwo.
Co do wystawiania odzieży za cele na noc, postanowiliśmy wystawiać zapchlone
kalesony i koszule więzienne.
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Wtorek, 5 stycznia 1982 roku.
Pobudka odbyła się zgodnie z nowym regulaminem, lecz zignorowaliśmy. Po
śniadaniu drzwi dodatkowo zaryglowali, mimo to spacer odbył się i trwał godzinę.
Wszystkie punkty regulaminu dokładnie są łamane. Z celi mojej wyszedł kolejny
internowany za bramę, Roman Nowakowski z Włocławka, mimo, że podpisał oświadczenie
trzymali go jeszcze cztery dni, w mojej celi niema ani jednego „ekstremisty” z Włocławka
jest Konin i Płock.
Żarcie jak dla świń, zupa buraczkowa z obierzyn chyba z całego tygodnia i ryż,
wszystko to ma nieprzyjemny zapach, wywaliłem do kubła. Mszczą się za nieprzestrzeganie
regulaminu.
Wydawanie posiłków wygląda następująco: klawisz otwiera cele, w przypadku
obiadu wychodzi się na korytarz, skazani nakładają na aluminiowe talerze i wraca się do celi.
Następnie cela jest zamykana i czynność powtarza się na kolejnych celach.
Śniadania i kolacje wnoszą sami do cel. Chleb smarujemy łyżką lub wykonanymi własnej
produkcji „nożami” z drewna, chleb przynoszą krojony lub łamie się.
Około godziny 17-tej byłem na przesłuchaniu, trwało dwie godziny. SB-ek który
prowadził przesłuchanie nazywa się Janicki, skłaniał do współpracy. Zaznaczył, że Ci , którzy
będą z nimi współpracować będą otoczeni szczególną opieką. Powiedziałem, że dość
podeptano moją godność osadzając mnie tutaj, a teraz po raz drugi ją depczecie.
Trudno wyrazić , co czuje człowiek gdy przedstawia się mu takie propozycje.
Powiedział mi, że mieli swoich ludzi w Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, pluł na
Związek na Rulewskiego i Jurczyka. Zapowiedział wyjście redaktora Plutowskiego.
Powiedział, że Załoga z mojego zakładu pracy wystąpiła w mojej obronie.
Powiedziałem mu, no właśnie jak można iść na współpracę i zawieść tych co nam ufają u
których cieszymy się autorytetem. Stwierdził , że takich właśnie potrzebują.
Cisza nocna jest o godzinie 22-giej, wówczas drzwi zamykają na dodatkowe rygle i
gaszą światło, w celi jest brak kontaktu i gniazd elektrycznych.
Drzwi są bez klamek ,za to są oddziwierni, otwierają na zawołanie po uprzednim spojrzeniu
przez judasza. W nocy co chwilę przechadzają się, zapalają światło i spoglądają przez
judasza. Regulaminowo drzwi mogą otwierać i zapalać światło o godzinie 6-tej rano, ale to
tylko regulamin.
Środa, 6 stycznia 1982 roku.
Noc była koszmarna, śniło mi się, że jestem na usługach, na dodatek te psy w nocy
przeraźliwie wyły.
Plutowski wyszedł, prawdopodobnie na wniosek lekarza, dostał uczulenie od bromu.
Znów kolejne przesłuchanie, pytał się czy przemyślałem co mi proponował,
kategorycznie odrzuciłem wspomnianą wczoraj propozycję. Dał kartkę i temat do napisania
pt. „Mój udział w Związku Zawodowym NSZZ „Solidarność” od października 1980 do
12.12.1981 roku”. Po długich wahaniach zdecydowałem, że napiszę ale w obecności
kolegów w celi, zgodził się.
Zrobili mi niespodziankę , przenieśli mnie do celi nr 16-cie, klawisze tą
przeprowadzkę uzasadniają tym, że byłem w celi jedynym palaczem, w ten sposób zostałem
odizolowany od mojego Regionu.
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W nowej celi są ludzie z Włocławka i Płocka, same obce twarze, Bóg wie kim są?
Grają na nerwach, chcą załamać, chyba wytrzymam bo najgorsze za mną.
Potrzeba jest matką wynalazków, zabrakło zapałek, zrobiliśmy wieczny ogień
/kaganek/.
Czwartek, 7 stycznia 1982 roku.
Czuje się okropnie, całą noc bolała mnie głowa.
Oddałem wypracowanie, spytał czy sam pisałem, wiedział dobrze, że pozostawiając mnie w
celi ze swoimi łatwiej by mi się pisało. Udał głupiego, dopiero teraz dowiedział się, że byłem
członkiem Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”, że brałem udział w strajku okupacyjnym.
Pytał, czy powtarzałem kolegą to co mi proponował, powiedziałem, że tak.
Rozmowy jak rozpoczynają to informują, że są poufne, że można być ukaranym za zdradę
tajemnicy . Proponują podpisanie oświadczenia o zachowaniu tajemnicy rozmowy.
Zaczyna brakować papierosów, lecz koledzy ze starej celi 19-cie , pamiętają, przesłali
kanałem „telexowym”.
Z dnia na dzień powstają nowe teksty wierszy i modlitw.

OJCZE NASZ
INTERNOWANYCH
Ojcze Nasz, Boże Nasz któryś jest w Niebie,
Na Ojczyznę popatrz miłosiernym okiem,
Swą mocą kraj wesprzyj w potrzebie i,
Otocz Go łaski swojej obłokiem.
Przez poniżenie nasze, rodzin niepokoje.
Święć się Imię Twoje,
Święć się Imię Twoje.
By ludzką pracą kraj nasz się bogacił,
Jednakim dla wszystkich Polaków był domem,
By dóbr Ojczyzny zły rządca nie tracił,
Nie niszczył Narodu ni wojną ni gromem.
Przez prace naszą, nasze trudy znoje,
Przyjdź Królestwo Twoje,
Przyjdź Królestwo Twoje.
Kościół umacniaj by głosił chwałę Twoją,
Płomień wiary zapal w sercach Polaków,
Niech w Tobie troski i swój ból ukoją,
I pocieszeniem będzie dla nas i Rodaków.
W Tobie nasza siła, nadzieja, ostoja,
Bądź Wola Twoja, Bądź Wola Twoja.
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Uchroń Panie Boże Kraj od nieszczęść głodu,
Spraw by Polska ziemia wszystkich nas żywiła,

Nie chcemy być ciężarem innego Narodu,
Niech z upadku – własna podźwignie nas siła.
Własnego chleba skromne pożywienie,
Daj nam Panie, daj nam dzisiaj Panie.
Wstrzymaj o Boże karząca swą rękę,
Okaż miłosierdzie ludowi swojemu,
Przez Twoje cierpienie i Twoją udrękę,
Wspomóż go w trudnej drodze ku dobremu.
Nasze winy, - przez Twoje na krzyżu konanie,
Racz odpuścić Panie.
Zanim serce harde jak kamień stać się może,
I precz odrzuci uczucia litości,
Pozwól opamiętać nam się Panie Boże,
I nie daj zaślepnąć w gniewie i w złości.
Przebaczamy swym wrogom, ciemiężcom i zdrajcą,
Naszym winowajcą, naszym winowajcą.
By żądza odwetu obca nam była,
Rozpatrujemy umęczenie Twoje,
I miłość bezmierną co świat odkupiła,
Nam ludziom otwierając Niebios Podboje.
Byśmy zemsty nie szukali za uwięzienie,
Nie wódź nas na pokuszenie,
Nie wódź nas na pokuszenie.
Prowadź nas do dobrego i Zbaw Nas Ode Złego, Amen
O godzinie 18,50-siąt dotarły do nas wiadomości, że:
- Michnik, Rulewski, Kuroń, Onyszkiewicz początkowo internowani byli na statku
wojennym, obecnie są w więzieniu w Białołęce,
- Bujak znalazł schronienie w Ambasadzie Francuskiej,
- Syn Rakowskiego zwróci się o azyl polityczny do władz szwedzkich,
- Prymas Glemp zaproponował rozmowy, dał warunek, że w obecności Wałęsy,
- Wałęsa daje warunek, że weźmie udział z całą Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”.
Piątek, 8 stycznia 1982 roku.
W celi w której obecnie znajduję się jest nas sześciu, siedzi tu: Przemysław
Kwiatkowski z Radziejowa jest członkiem ”Młodej Polski”, Stanisław Lasocki, Krzysztof
Morawski i Marek Noga – wszyscy z Płocka.
Z dnia na dzień czuję się gorzej, często boli mnie głowa.
Kolejny serwis informacyjny donosi, że Wiesław Książczak ze Słupcy jest w tyką, dał
się poznać przed wprowadzeniem stanu wojennego kiedy to pokazał się w TV „Teleskopie” z
sekretarzem KZ PZPR, prawdopodobnie przejdzie do innego zakładu, w śród załogi
„Mostostalu” jest spalony.
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Uważam, że są to pochopne oceny, które może wykorzystać SB-cja.
Mówi się, że Jaruzelskiego postrzelił jeden z generałów WRON.

Wystosowaliśmy pismo do ONZ w sprawie bezprawnego internowania i traktowania
nas jak kryminalistów, każdy złożył czytelny podpis.
Sobota, 9 stycznia 1982 roku.
O godzinie szóstej rano - pobudka, Bronek Kura dzień rozpoczyna od pieśni „Kiedy
Ranne Wstają Zorze” za nim pozostali internowani. Bronek jest wyjątkowo wesołym
człowiekiem, po śpiewaniu pieje i daje swój koncert. Mamy z jego celą dobry kontakt, już mu
mała dziura /”telex”/ w ścianie celi nie wystarcza, przystąpił do jej powiększania, teraz ma
rozmiar, że głowę można włożyć.
Dokonali przemieszczeń, Bronka przenieśli do celi nr 22-wa, Zbyszka Malidę z
pierwszego piętra również pod celę 22-wa.
Na spacerze dowiedziałem się, że regulamin dotyczący internowanych dotarł już do
Hanoweru.
Józef Wojtalik mimo, że podpisał „lojalkę” 13.12.1981 roku nadal siedzi. Udostępnili
w ramach „Kultury Fizycznej” stół pingpongowy.
Niedziela, 10 stycznia 1982 roku.
I znów niedziela, żeby nie Msza św. człowiek pogubił by się w dniach tygodnia.
O wolności tylko można pomarzyć, nie staram się w ogóle myśleć jak długo to potrwa.
Odizolowany jestem od Regionu w celi i na spacerach, co te czerwone pająki robią,
odpowiedzą kiedyś za swe czyny.
Poniedziałek, 11 stycznia 1982 roku.
Na dworze bardzo ciepło aż przyjemnie oddychać świeżym powietrzem. Spacery
trwają nadal godzinę pod obstawą z psami.
Na pingpong mogą chodzić jednorazowo cztery osoby. Wieczory są wesołe. O
godzinie 22-giej po ciszy nocnej, gdy zaryglują na noc drzwi i wygaszą światła
rozpoczynamy koncertować, koncerty rozpoczynamy pieśnią „Boże Coś Polskę”.

BOŻE COŚ POLSKĘ
Boże coś Polskę przez tak liczne wieki,
Otaczał blaskiem potęgi i chwały,
Coś Ją osłaniał tarczą Swej opieki,
Od nieszczęść, które przygnębić Ją miały
Przed Twe Ołtarze zanosim błaganie,
Ojczyznę Wolną racz nam wrócić Panie.
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Ty któryś tknięty Jej upadkiem,
Wspierał wplątanych za najświętszą sprawę,

I choć świat cały mieć Jej męstwa świadkiem,
W nieszczęściach samych pomnażał Jej sławę.
Przed Twe Ołtarze zanosim Błaganie,
Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie.
Wróć nowej Polsce świetność starożytną,
Użyźniaj pola, spustoszone łany,
Niech szczęście, pokój na nich kwitną,
Przestań nas karać Boże zagniewany.
Przed Twe Ołtarze zanosim błaganie,
Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie.
Śpiewamy piosenki kompozycji własnej , których z każdym dniem przybywa.

NIE CHCEMY KOMUNY
Gdy Naród umęczony powitał ciepły maj,
Gdy padł okupant zachodu,
Gdy wiosna wolności nadeszła nad kraj,
To przyszedł przyjaciel ze wschodu.
Nie chcemy komuny nie chcemy jej znać,
Nie chcemy ni sierpa ni młota,
Za Sybir za Katyń za Wilno i Lwów.
Zapłaci czerwona hołota.
Po latach tułaczki nasz ojciec i
dziad witali Ojczyznę z nadzieją,
Przyjaciel ze wschodu nas gnębił i kradł,
Kraj zalał zarazy czerwienią.
Nie chcemy komuny nie chcemy jej znać,
Nie chcemy ni sierpa ni młota,
To im bohaterom żołnierzom AK,
Postawimy pomnik ze złota.
Ten czas po sierpniowy rozliczyć z tych lat,
Chcieliśmy morderców, zbrodniarzy,
We własnym Narodzie objawił się kat,
W stan wojny Ojczyznę postawił.
Nie chcemy komuny, nie chcemy jej znać,
Nie chcemy ni sierpa ni młota,
Za Poznań, za Radom, Mielęcin i Gdańsk,
Zapłaci czerwona hołota.
Za naszą niewolę za ból matek, żon,
Haniebny stan wojny z Narodem,
Niech będzie przeklęty,
Generał i WRON i ustrój co nieszczęść powodem.
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Nie chcemy komuny, nie chcemy jej znać,
W niewoli dziś, jutro zwycięzcy,

Przy własnej idei będziemy wciąż trwać,
Nie złamią nas kaci ciemięzcy.
Po latach niewoli pójdziemy na wschód,
Upomnieć się o to co nasze,
Za krew robotnika, za nędze i głód,
Czerwona nam gwiazda upadnie do stóp.
Nie chcemy komuny, nie chcemy jej znać,
Idee Lenina przeklniemy,
Wysoko, wysoko do nieba do chmur,
Nasz sztandar zwycięstwa wzniesiemy.

Koncerty odbywają się przy otwartych oknach, jest bardzo wesoło, przynajmniej przez
chwilę zapominamy o trudach dnia codziennego.
Coraz częściej myślę o domu, czy są zdrowi, czy dają spokój im te czerwone zarazy.
Zaczyna brakować papierosów, na wypisce można kupić tylko sześć paczek, jest to przydział
na miesiąc.
W celach często brakuje wody, wówczas bardzo śmierdzi jest w tedy jeden syf, nie ma
się w czym umyć i jeść trzeba na brudnych talerzach.
Każdy ma nadzieję na rychłe uwolnienie.
Wtorek, 12 stycznia 1982 roku.
Po długich oczekiwaniach dostałem list z domu i od mamy, jaka to radość.
Listy są cenzurowane, często wycinane są wyrazy lub całe zdania, wówczas dostaje się
strzępy papieru.
Komunikat z „kołchoźnika”, a takich jest sporo, dotyczył regulaminu więziennego dla
internowanych.
Dowiedzieliśmy się, że może być dla opornych zastosowana pałka gumowa, woda pod
ciśnieniem, gaz łzawiący, a nawet broń.
Nie wiem z jakich źródeł, brak potwierdzenia mówi się, że część internowanych
będzie puszczona, reszta ma być przewieziona do innych zakładów karnych.
Koncerty nocne cieszą się dużym powodzeniem, poszczególne cele dają koncert,
pozostałe oklaskują i bisują.
Akompaniamentem jest talerz i łyżka.
Śpiewy zapewne wychodzą poza mury więzienne. Obiekt ten po raz pierwszy chyba
przechodzi takie wydarzenie.
W tym czasie straże są wzmocnione, są w pogotowiu, na wieżyczkach palą się reflektory,
które kierują strażnicy w nas stojących w oknach.
Ze źródeł również nie potwierdzonych jest wiadomość, że Jan Pietrzak siedzi w
Łęczycy.
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Środa, 13 stycznia 1982 roku.

Już minął miesiąc, co dalej?.
Po wczorajszym śpiewaniu była wizytacja Naczelnika Zakładu Karnego z jego asystą,
przywitaliśmy ich leżąc na łóżkach, czego również zabrania regulamin, straszył karami.
Mimo tego spacer odbył się.
Przybyli nowi internowani jest ich trzech, są z Kutna, Włocławka i Płocka. Za
śpiewanie cela nr 17-cie dostała naganę, mimo to humory dopisują.
Czwartek, 14 stycznia 1982 roku.
Dzień odwiedzin, przybyło żywności, to nas utrzymuje przy życiu. Dużo pomaga
Kościół z Płocka, był ksiądz na widzeniach, przywiózł trochę dla swoich parafian ale i tak
wszyscy z tego korzystamy.
Atmosfera w celi różna, ostatnio się poprawiła, jest nas w celi siedem osób.
Piątek, 15 stycznia 1982 roku.
Przybył do nas z kolędą Biskup Diecezji Włocławskiej ks. Jan Zaręba, powitał nas
Błogosławieństwem, życzył rychłego powrotu.
Mówił, że Kościół z Papieżem dążą do rychłego uwolnienia nas, że Kościół
wszystkim rodzinom internowanych pomaga duchowo i materialnie. Powiedział, że wolność
przyjdzie jak najszybciej.
Ksiądz Biskup Jan Zaręba wypowiedział się co do podpisywania oświadczeń, powiedział, że
jest to niezgodne, że Episkopat prowadzi w tej sprawie rozmowy.

Pamiątka Kolędy
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Spotkania odbywały się w małych grupach w asyście klawiszy. Ksiądz Biskup
przekazał wiadomość, że do Konina z Diecezji Włocławskiej zostały wysłane dwa

samochody z darami dla powodzian. Kilku internowanych zabrało głos, mówili jak jesteśmy
traktowani, podziękowali za kolędę i pomoc. Na pamiątkę dostaliśmy obrazki z Modlitwą
Ojca Świętego Jana Pawła II. Spotkanie trwało ponad godzinę. Na zakończenie
odśpiewaliśmy „Boże Coś Polskę”. Takie spotkanie było potrzebne, wszyscy poczuli się
lepiej, pewniej, jest to nowy zastrzyk do przetrwania.
Sobota, 16 stycznia 1982 roku.
Dni stały się tak podobne do siebie, że trudno jeden od drugiego odróżnić. Dzień trwa
od śniadania do kolacji w między czasie „obiad” i spanie.
Brak nadal wiadomości o Jarku, Wojtku i Leszku, siedzą na pierwszym piętrze. Z
uwagi na to, żeby „nie zdemoralizować” więźniów skazanych, którzy sprzątają korytarz i
dostarczają posiłki, sami mamy być gospodarzami na terenie Bloku Nr V, sprzeciwiamy się
temu. Czas , którym dysponujemy spędzamy na czytaniu książek ale tylko z biblioteki
więziennej, gramy w karty lub warcaby.
Najwięcej czasu poświęca się na dyskusję są bardzo ciekawe, dominuje polityka.
Wspominamy pracę w Związku i snujemy plany na przyszłość.
Ci, którzy mają talent piszą wiersze, pieśni i inne teksty.

ROTA INTERNOWANYCH
Z MIELĘCINA
Więzienne mury dzielą nas
Od bliskich sercu ludzi,
Wolności młotem tłumią blask,
Lecz to nas nie ostudzi.
Nie damy by nas złamał wróg,
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Będziemy zawsze wierzyć, że
Orzeł się Biały zbudzi,
Nie zdoła krata stłumić już
Idei wolnych ludzi.
Twierdzą nam będzie każdy próg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Wrócimy kiedyś do swych chat,
Wrażeń zrzucim okowy,
Nie zdoła nikt zawrócić nam
Podjętej już odnowy.
Pójdziem gdy zabrzmi złoty róg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!
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Niedziela, 17 stycznia 1982 roku.

Są już dwa telewizory, jeden od dziś będzie na parterze, będzie możliwość częstszych
kontaktów.
W „kołchoźniku” program się poprawił, wysłuchałem Mszę św.
Spotkałem kolegów na spacerze gdy wracałem z Mszy św., są w dobrych humorach.
Msze św. odprawiane są od Bożego Narodzenia co niedziele na sali gimnastycznej, księża są
dobrej myśli, mówią żeby się nie upodlić. Po nabożeństwie wstępują w człowieka nowe siły.
Jest też okazja do przekazania na zewnątrz jak i dla nas wiadomości co dzieje się za murami.
Księża są szczegółowo kontrolowani przy wejściu i wyjściu.
Poniedziałek, 18 stycznia 1982 roku.
Dla rozrywki został wyświetlony film, komedia „Pieczone Gołąbki”. Atmosfera
zmienia się co chwilę, ludzie mało korzystają ze spacerów, pokładają się na łóżkach.
Wypuszczam kolejnego „ekstremistę” na „wolność” z mojej celi nr 16-cie, jest nim
Marek Noga z Płocka, to już piąty, którego żegnam, ciekawe ilu jeszcze wypuszczę ?
W między czasie był na rozmowie Staszek Lasocki i Krzysiek Morawski obaj z
Płocka, podpisali oświadczenia, cela opustoszała, przez chwilę byłem sam, krótko trwało,
przybyli nowi: Zenek Zajdziński z Płocka, Heniek Robaczyński z Włocławka i Roman Weber
z Kutna. Przybyła na teren więzienia SB-ecja, Kaziu Brzeziński był na rozmowie.
Wtorek, 19 stycznia 1982 roku.

Dziś imieniny obchodzi Henryk, mamy solenizanta.
Prowadzone są przesłuchania, byłem po raz piąty, SB-ek nazywa się Karpiński , już
wymienili na nowego.
Pytania od nowa te same, nadal proponuje współpracę mówi, że to jedyna szansa na
uwolnienie. Kazał mi wytłumaczyć następujący fakt: „czemu tak dużo nas chodzi do
spowiedzi, a tak mało przystępuje do Komunii św.”
Podpisania oświadczenia już nie proponował. Powiedział, że jedyna szansa to
współpraca.
Spytał się co sądzę o tym, że tylu internowanych jest zwalnianych z Włocławka, a
Konin nadal siedzi. Pytał się o ludzi na wolności o Janusza i Ewę, co o nich sadzę.
Długo nie trwało, wypuścili za bramę z naszego Regionu: Mirona Rogackiego, Tadeusza
Bozackiego, Leszka Millera, Bronka Kure.
Środa, 20 stycznia 1982 roku.
Od samego rana są dalsze zwolnienia, wychodzą z celi nr 22-a: Rysiek Rychlik,
Jacenty Dobrowolski, Maciek Rosiak, Bogdan Rosa, Ryszard Łukowski i Ryszard
Kołodziejczyk, wszyscy są z Turku. Ale grają na nerwach, Józef mimo, że podpisał
oświadczenie 13 grudnia, siedzi. Dzień pełen niespodzianek, odwiedził nas Polski Czerwony
Krzyż, interesowało ich nasze zdrowie, zostawili paczki od czerwonego Krzyża ze Szwecji,
były częściowo obszabrowane.
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Czwartek, 21 stycznia 1982 roku.

Dziś dzień „czterdziestu męczenników”, to już minęło czterdzieści dni osadzenia i
wypowiedzenia wojny.
W stałem w złym humorze, w nocy było bardzo zimno, śpię w tym w czym chodzę, psy
nocami przeraźliwie wyją.
Nastrój zmienił się szybko, przyjechała: Ninka, Hanka, Janusza i Mariana nie wpuścili
na teren więzienia.
Znów czuje się podbudowany, wytrzymam do następnego widzenia. Odwiedziny trwały
godzinę w obecności klawisza mimo to udało mi się przekazać zapiski.
Przybył na moją cele nawy internowany jest nim Grzegorz Musidlak, mieszkaniec
Witkowa. Został włączony do rejestru internowanych, jesteśmy ostrożni i nieufni do nowo
przybywających internowanych do momentu wyjaśnienia, przecież po czterdziestu dniach
stanu wojennego wzbudza to podejrzenie w nas, mam przeczucie , że to swój człowiek.
Wiemy już, że studiuje na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zatrzymali go 19
stycznia 1982 roku.
Mówi, że powodem aresztowania było posiadanie znaczka „Solidarność” na komeżce,
podczas służenia do Mszy św. na Pasterce.
Cela znów się zapełniła, doszedł Irek Sępolski z Konina, jest podpadnięty, źle mówi
się o nim w obozie.
Piątek, 22 stycznia 1982 roku.
Całą noc gawędziliśmy, jestem nie wyspany .
Ze spaceru został zabrany Irek Sępolski, nosił na rękawie opaskę żałobną, zaciągnęli go do
Naczelnika Zakładu Karnego.
Wyczuwa się nerwową atmosferę wśród internowanych.
Jutro wychodzimy na spacery z czarnymi opaskami i znaczkami /więzień polityczny,
Internowany, „Solidarność”/ na znak pogrzebania demokracji. Trwają przygotowania,
czernimy pastą do obuwia materiał na opaski.
Sobota, 23 stycznia 1982 roku.
Spacer nie odbył się. Uwarunkowany był zdjęciem opasek i znaczków. Pierwsza grupa
wyszła w liczbie sześciu osób w opaskach lecz krótki był to spacer.
Nasza cela 16-cie z góry zastrzegła, że wychodzimy w opaskach, nie pozwolili.
Wyszli na krotko bez opasek z celi nr 9-ć i 10-ć, gdyż nie wiedzieli o tej akcji, brak z tymi
celami łączności.
Klawisze przekupywali ludzi, nie założycie opasek i znaczków to dostaniecie
dodatkowe widzenia, widzenie jest jedno w miesiącu.
Zażądałem od klawisza neseser który jest w depozycie, powiedział, że neseser jest mi
nie potrzebny, że odeślą go do domu.
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Niedziela, 24 stycznia 1982 roku.
Drugi dzień bez spacerów z powodu opasek, skorzystały tylko cele: 9-ć i 10-ć i
jednostki z innych cel.
Zamiast spaceru wysłuchałem Mszę św. w „kołchoźniku”, Homilia Prymasa była
wzruszająca, przedstawił stanowisko Kościoła katolickiego w Polsce i na świecie.
W celi zbudowaliśmy ołtarz na którym cały dzień i noc pali się kaganek. Został
napisany list z podziękowaniem do Prymasa za wsparcie nas w kazaniu i ze słowami
podziękowania o nieustanną troskę o losy Ojczyzny do Ojca Świętego Jana Pawła II.
Na Mszy św. więziennej odczytany był list Episkopatu, akumulatory zostały
naładowane, przybyło nowych sił.
Cały czas kombinują, internowani mieli do wyboru: wysłuchać w radiu transmisję
Mszy św. albo obejrzeć film p.t. „Tysiąc Talarów”
Poniedziałek, 1 lutego 1982 roku.
Pięćdziesiąty dzień osadzenia „ekstremy” za kratami.
Od samego rana wzmocnione patrole, obstawa wokół Pawilonu V, strażnicy z psami chodzą
pod oknami. Spacery są wstrzymane, wody brak, coś się dzieje ale co?
Dokonują przemieszczeń nas do innych cel, w tym czasie w zamieszkałych celach
dokonywany jest kipisz.
W między czasie chowamy co można, ale pytanie gdzie?, gdy za oknami klawisze.
Staramy ukryć to co może być zatrzymane; w koszach na śmieci, w siennikach, między
żywnością.
W celach w czasie rewizji, pod naszą nieobecność robili zdjęcia , filmowali to co
znaleźli i nie tylko, nagrywali na magnetofon całą akcję.
W dalszej kolejności przeprowadzili rewizję osobistą bardzo szczegółową. Zatrzymali
plakietki „Solidarność”, teksty piosenek, wierszy i modlitw.
Straciłem notatki do pamiętnika z ostatnich pięciu dni, trudno będzie mi te wydarzenia
odtworzyć.
Przede wszystkim konfiskowali pieśni i modlitwy, odebrali mi „Pieśń Pątników O
Matce Bożej Licheńskiej” śpiewaną na melodię Zdrowaś Mario Bogurodzico, oraz fragment z
testamentu Prymasa Wyszyńskiego.
,... Po latach cierpień, męk i udręki,
Ledwie zabłyśnie wolności jutrzenka,
Szatan na nowo wojnę roznieci,
I krew popłynie po całym świecie.
A potem przyjdzie wielka pokusa,
Aby porzucić wiarę w Chrystusa,
Lecz nie dam zginąć ludowi memu,
Ratunku Łaskę rozdam każdemu.
Walka się toczyć będzie zażarta,
Naród pokona strasznego czarta,
Powstanie trzeźwy, liczny, wspaniały,
Przy mej pomocy dla Bożej chwały.
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Z TESTAMENTU PRYMASA POLSKI
Kościołowi w Polsce służyłem według najlepszego mojego zrozumienia, Jego
sytuacji i potrzeb.
W stosunku do mojej Ojczyzny zachowuję pełną cześć i miłość.
Przekonany o doniosłości przemian społecznych służyłem bezinteresownie przez
wiele lat warstwom robotniczym.
W duchu społecznych Encyklik Papieży, uważam, że pomimo przemian ustrojowopolitycznych dzieło to nie zostało jeszcze dokonane.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
3.08.1901 PRYMAS POLSKI 28.05.1981

Porucznik – klawisz oświadczył, że po zapoznaniu się z materiałami zwrócą to co
uznają za stosowne. Notatki na pewno nie, bo trzeba mieć pozwolenie od Naczelnika na
pisanie pamiętnika, no cóż będzie biała karta w pamiętniku.
Nastąpiły przemieszczenia, w naszej celi kazali spakować się Zenkowi Zajdzińskiemu
z Płocka, po chwili przeprowadzkę odwołano.
Internowani z celi nr 9-ć zostali przeniesieni do celi nr 14-cie. Rewizji towarzyszyły
jak przy innych akcjach psy.
W notatkach skonfiskowanych przypominam sobie, że odnotowałem:
- SB-ecja proponowała współpracę lub deportację,
- że przybył Irek – konfident , internowany 5.01.1982 r.,
- że dotarł do nas list księdza Tadeusza Stycznia, /szczęście, że było brak nazwiska/ który
był skierowany do Jaruzelskiego, dotyczył wymuszania podpisywania oświadczeń,
- że wyświetlali film produkcji sowieckiej o działalności NKWD,
- w niedzielę 31 stycznia 1982 roku na Mszy św. doszło do incydentu, wychowawca
więzienny wszedł na salę gdzie odprawiana była Msza św. w czapce, skomentowałem to z
odpowiednim komentarzem. Do obozu dochodzą wieści, że mają nas przewieść do
więzienia w Bydgoszczy.
Spacer ze względu na kipisz odbył się o godzinie 15,40-ci. Grupy spacerowe
zmienione, pilnują deptak klawisze z pałami i psami.
Mimo tego dzień sympatycznie kończy się, dostałem od dawna oczekiwany list z
domu, a co najważniejsze, to parę słów napisane przez moje córki Agnieszkę i Monikę.
Ninka pisze: „Monika i Agnieszka chcą koniecznie Ciebie zobaczyć, ale wiesz, że nie chcę
dzieciom pokazywać tego co ja widziałam, dla mnie jest to okropne więc nie wiem jak by
One zniosły”.
Wieczorem odbywają się koncerty.
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Wtorek, 2 lutego 1982 roku.
Gdzieś słyszałem takie stwierdzenie, że jesteśmy Ambasadorami Demontażu Ustroju
Socjalistycznego w Europie i słusznie.
Dni mijają, ale jak długo tak może być ?
Siedzenie to jeszcze nie największe zło jeżeli wiadomo za co i jak długo, nie liczymy na
rychłe uwolnienie, przynajmniej trzy lata.
Z niepotwierdzonych źródeł jest nas z Regionu konińskiego 21-den osób. Ogarnia
mnie tęsknota za domem, a przede wszystkim za córkami, za przyjaciółmi.
Żarcie okropne, obrzydliwe, przede wszystkim obiady, mimo zamkniętych cel
śmierdzi gdy tylko wniosą na pawilon.
Znów zmienili grupy spacerowe, jestem ze swoim Regionem. Wśród internowanych
panuje przygnębienie, większa nerwowość, śpiewy jakby były rzadsze.
Przyświeca nam Hasło !
JEŻELI BÓG Z NAMI KTÓŻ PRZECIWKO NAM, ON JEST NAJWIĘKSZĄ SIŁĄ!

***

Z dawna u Lechitów
Znakiem – Orzeł Biały
Orła tego bardzo
Rusy nie cierpiały
Wilki z nim walczyły
Skradły mu koronę
Nie mogąc go przemóc
Nasłały mu Wronę
Wiele zła zrobiło
To ptaszysko ciemne
Zamknęło Polaków
Za mury więzienne
Panoszy się, kracze
Lecz ja wiem, mój Boże,
Że przenigdy Wrona
Orła nie przemoże!

50

Środa, 3 lutego 1982 roku.
Zaczynają odzwyczajać nas od jedzenia.
Śniadanie: zupa mleczna – kwaśna, śmierdząca - poszła do zlewu.
W ramach rozrywki wyświetlany był dziś film, część II o NKWD p.t. „Na Tropach
Szpiega”.
W celach atmosfera lepsza, wesoło. Dyskutujemy o przyszłości naszego Związku,
który po doświadczeniach stanu wojennego zapewne będzie dojrzalszy, największym
dyskutantem jest Zenek z Płocka, jemu dnia nie starcza. Dyskutujemy długo po północy.
Spać tak nie można, zimno i psy wyją.
Nowym zajęciem w śród internowanych jest dłubanie w drewnie, surowiec to deski z
łóżek. Wykonałem krzyżyki dla przyjaciół na wolności, zostały poświęcone na Mszy św.
Z ostatniej chwili.
Dotarł do nas nekrolog zawiadamiający, że umarł na atak serca budowniczy domków
jednorodzinnych tow. Zdzisław Grudzień.
Z niepotwierdzonych źródeł krąży wiadomość, że z więzienia w Potulicach zbiegło
około trzystu internowanych, wśród których był Jan Rulewski.
Pomoc charytatywna trwa z kościoła w Płocku.
Nowym tematem do dyskusji są deportacje, które SB-cja proponuje w zamian
lojalek. Jest paru którzy już się zdecydowali, ich sprawa.
Zdaję sobie sprawę z tego co czeka moją rodzinę przede wszystkim moje córki, widzę
to wszystko w szarych kolorach.
Z ostatniego kipiszu oddali niektóre przedmioty, moje notatki zatrzymali..
Czwartek, 4 lutego 1982 roku.
Dzień widzeń.
Z widzeń docierają wiadomości, że miasta są oplakatowane i rozrzucane są ulotki. Jak
zawsze po widzeniach jest co jeść.
Dzień w kryminale podobny do spędzonych, czynności powtarzają się.
Od trzech tygodni nikogo nie zwolnili.
Regulamin jest łamany.
Piątek, 5 lutego 1982 roku.
Śpię długo o jedzeniu już nie będę wspominał.
Z uwagi na piękną pogodę byłem na spacerze, jeszcze bardziej wzmocnili ochronę, dbają o
nasze „bezpieczeństwo”. Wyciągają palaczy i tych co zmieniają kierunek w czasie spaceru,
zaciągają do cel.
A jednak w śród nas są pachołki, znaleźli się chętni do roznoszenia „jedzenia” i sprzątania
korytarza , przyszli po rozum do głowy po rewizji, odmówili dalszych usług.
Czyżby dzisiejsze słoneczko oznaczało bliską wolność?
W dniu dzisiejszym za mury więzienne wyszły trzy osoby, wszyscy z Włocławka, wyrazili
zgodę na deportację.
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Są pewne zastrzeżenia i wątpliwości co do ich uwolnienia, może to podstęp ażeby
wsadzić do kryminału już z wyroku?
Stan internowanych około 95 osób.
Dużo czasu poświęcam na czytanie , obecnie czytam Pismo Święte.
„Telex” donosi, że na wskutek głodówki umarł w Białołęce internowany o nazwisku
Sikora.
Sobota, 6 lutego 1982 roku.
Aż żal, za kratami piękna pogoda, a my w pierdlu.
Dziś łaźnia, teraz chodzimy kąpać się na pawilon VI /śledczy/. Nawet do łaźni nie chodzi się
bez obstawy.
Kto poszedł nie żałuje, jak na warunki więzienne można było porządnie się wykąpać.
Wracając z łaźni myślałem sobie, że były takie w przeszłości z których się nie
wracało, /o dziwo, że myśleliśmy podobnie o czym dowiadywaliśmy się po czasie, przy
okazji toczących się długich, nocnych dyskusji./, jeden z klawiszy bardzo się rozgadał,
mówił, że darzy nas sympatią, powiedział, że nigdy by nie wykonał rozkazu niezgodnego z
jego sumieniem, pomyślałem czy on wobec tego w ogóle odróżnia zło od dobra i co to jest
według niego sumienie, spytałem się , co tu robi wobec tego?
Niedziela, 7 lutego 1982 roku.
Mszę św. klawisze nazywają spotkaniem z księdzem.
Na takim to spotkaniu byliśmy, to jeden dzień w tygodniu, który dodaje sił, podtrzymuje na
duchu. W ogłoszeniach ksiądz zakomunikował, że 13 lutego 1982 roku w Aleksandrowie
Kujawskim odbędzie się Msza św. w intencji internowanych, powiedział, że z uwagi na
audycję o obozie w Mielęcinie, które nadało w radio zagraniczne miał nieprzyjemności, był
przesłuchiwany około 40 minut.
Z uwagi na tą audycję podawane są rewizji nasze rodziny przybywające na widzenia.
Sprawa wyjaśniła się, na jaką to okoliczność był przeprowadzony kipisz.
Może ich wychowamy, był na Mszy św. „anioł stróż” w cywilu, brał czynny udział w
nabożeństwie.
Wieczorne koncerty nadal trwają, są za to surowe kary. W czasie wczorajszego
koncertu była interwencja w celi nr 17-cie, mimo, że było po 22-giej wkroczyli wbrew
regulaminowi, natomiast w przypadku udzielenia pomocy lekarskiej ile to trzeba czasu zanim
odpowiedni klawisz da zezwolenie na wejście do celi.
To już dziewięć tygodni bezprawnego więzienia, co przyniesie nadchodzący tydzień?
Powstała Rada Internowanych.
Poniedziałek, 8 lutego 1982 roku.
Spałem twardo, obudził mnie brzęk talerzy, Irek w ten sposób oznajmił, że rozpoczął
głodówkę. Ciekawe co ten konfident ma na celu.
Nastroje się zmieniają, to przecież już tyle dni w napięciu, w niepewności co jutro
wydarzyć się może. Jednak telewizja nie kłamie gdy się pomyli, spiker w mundurze
powiedział Polsza zamiast Polska. Ciekawe jak potoczą się rozmowy na KBWE, które
rozpoczynają się we wtorek.
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Wtorek, 9 lutego 1982 roku.
Prowokator drugi dzień głoduje.
Naczelnik ZK Tretyl wizytował cele, zmienił się od ostatniej wizyty, kazał nawet siedzieć na
łóżkach. Powiedział, że oddychną pełną piersią gdy nas wypuszczą.
W ramach higieny osobistej zabrałem się do prania bielizny, tej więziennej nie
ubieram, gdyż jest zawszawiona.
Ze wszystkich Regionów, Włocławek przoduje w wypuszczaniu internowanych, no
cóż gospodarz, ma pierwszeństwo, wyszedł na „wolność” ich kolejny człowiek.
Środa, 10 lutego 1982 roku.
To już sześćdziesiąt dni , dzień wypiski, można będzie kupić: 6-ć paczek papierosów
popularnych o ile będą, herbatę sprzedają luzem- raczej zmiotki magazynowe.
Komunikat w radiowęźle ostrzegł internowanych ażeby nie spożywali puszek rybnych
które dał kościół, gdyż są zepsute.
Do czego się dopuszczają, Karwowskiemu SB-ecja zaproponowała podpisanie
oświadczenia w zamian za to będzie przewodniczącym Związku, ale jakiego?.
W celach modny stał się pasjans, każdy czymś się łudzi.
Czwartek, 11 lutego 1982 roku.
Irek czwartą dobę już głoduje, nikogo to nie obchodzi. Na naszą interwencję poszedł
na izbę chorych, widać było po nim osłabienie, miał trudności z mową.
Oczekiwany dzień widzeń, myślimy kto przyjedzie i czy wpuszczą. Z widzeń
dochodzą wiadomości, że przed trzynastym lutym 1982 r. planuje się w Gdańsku
demonstracje.
Siedzą tu , bo zawsze zapomnę: wojskowi w stanie spoczynku, milicjanci, członkowie
związków branżowych, redaktorzy, studenci, rolnicy, uczniowie szkół ponad podstawowych.
Solidarność jest wspaniała, jedzenie, papierosy wspólne.
Nasz głodujący jest na izbie chorych.
Informacja z ostatniej chwili, „telex” donosi, że Irek wyszedł za bramę, są to na pewno
chwyty SB-ecji, wyjaśni się niebawem.
Piątek, 12 lutego 1982 roku.
Budzi nas od paru dni słońce.
Od rana wprowadzili do cel murarzy, zalepiają wszystkie otwory, prócz okna i drzwi,
mówią, że przeciągi, dbają o nasze zdrowie.
Mimo tego „telex’ sprawnie działa, murarze dostali papierosy , zamurowując otwory
włożyli rurki.
Pomoc z Kościoła płockiego trwa: mamy kawę, herbatę, jabłka, cebule, witaminy i
wiele innych wspaniałości.
Za 2 godziny i 45-ć minut, minie drugi miesiąc uwięzienia bez wyroku, uczcimy
modlitwą i śpiewem.
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Sobota, 13 lutego 1982 roku.
Drugi miesiąc prysnął próby zniewalania nas i Narodu, próby, bo póki co nie udało im
się jak na razie tego dokonać. W tą noc z 12 na 13 lutego odmówiliśmy w celach głośno
pacierz, o godzinie 22-giej przy otwartych oknach śpiewaliśmy: „Jeszcze Polska Nie
Zginęła”, pieśni kościelne, deklamowaliśmy wiersze o aktualnej tematyce.
W tą noc nasz głos niósł protest daleko, podejrzewamy, że pod mury więzienne
przyszli ludzie, było słychać z drugiej strony odgłosy.

DO GENERAŁA
Za słowo kłamstwem splugawione
Za mundur bratnią krwią splamione
Za ręce siłą rozłączone
Za Naród głodem umęczony
Za oczy dziecka przerażone
Odnoś swój tryumf w partyjnej chwale
Naród dziękuje ci, Generale.
Za pogrom braci bez litości
Za honor wojska zbezczeszczony
Za mękę strasznej bezsilności
Za ból rozłąki z mężem żony
Za łzy i rozpacz samotności
Ciesz się, żeś z działał tak wspaniale
Naród dziękuje ci, Generale.
Za połamane pałką kości
Za koszmar walki brata z bratem
Za siew nienawiści i złości,
Za to, że żołnierz stał się katem
Że znów zdławiony świat wolności
Pomnik twych zasług wzniosłeś trwale
Naród dziękuje ci, Generale.
Za założone znów kajdany
Za zbrodnie łagrów w polskiej ziemi
Za fałsz przemówień wyświechtany
Za podłość zdrajców między swoimi
Za język prawdy zakazany
Wypnij na Kremlu swą pierś po medale
Naród dziękuje ci, Generale.
Naród śle swe pozdrowienia
Żeby ci legło jak kamienie
Przyjmij je spiesznie, bez wzdrygnięcia,
Może obudzą twe sumienie.
Bo, Generale, nie znasz godziny
Gdy przed Najwyższym Dowódcą Świata
Złożysz ostatni raport za czyny
Z piętnem Kaina, krwią swego brata
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Otoczenie obozu ożywiło się , zapalili reflektory na wieżyczkach, stali w pogotowiu z bronią.

Na Pawilonie V była cisza, klawisze którzy mieli w tą noc służbę pogwizdywali sobie.
Na koniec waliliśmy w kraty łyżkami punktualnie o północy. We wszystkich oknach paliły
się kaganki, taki pali się w mojej celi przy ołtarzyku już miesiąc.
Włocławek wypuścił kolejnego więźnia, żegnaliśmy go śpiewem. Stan internowanych
91 osób. Grzegorz Musidlak, student KULU przygotowuje się do rozmowy z SB-ekiem,
studiując „Filozofię Próby Życia”, niespotykane, prawda?
We wtorek, ma przybyć Biskup z Diecezji Płockiej.
Z wiadomości jakie docierają do nas dowiadujemy się, że w kraju jest sytuacja bardzo
napięta, łączność pomiędzy Lublinem a Gdańskiem jest przerwana.
Najpierw zdjęto Mu z głowy koronę białą
Twierdząc że lżej będzie Mu rządzić
Potem pokroić ziemię czarną kazano
Twierdząc że lepiej będzie rodzić
Potem rogatywki zdeformowano
Twierdząc że ładniejsze okrągłe
Potem krzyże zdjąć kazano
Twierdząc że to zabobon
Potem na powrót ziemię przerabiano
Twierdząc że kupą raźniej
Potem pracować, pracować, pracować kazano
Twierdząc że zbudujemy
I teraz po latach
Kiedy to wszystko stało się niczym
Koronę chciano by założyć
Rogatywki zielone włożyć
Zagrać patriotyczną nutę
I – zaciągnąć ciężką zasłonę.
Niedziela, 14 lutego 1982 roku.
Pisanie pamiętnika to również pisanie na bieżąco kalendarza, wiadomo wówczas, że
nie zgubi się jakiegoś dnia tygodnia bądź miesiąca.
Dziesiąty tydzień w obozie, tym gorzej dla nich. Wstałem późno, jestem jak inni
internowani trochę przygnębiony, nasuwają się wspomnienia.
Mimo koncertu spacery są, mają gest.
O godzinie 10,30-ci w Katedrze Włocławskiej odbyła się Msza św. za internowanych i ich
rodziny. Jak się okazało był to blef , nasz głodujący leży na izbie chorych.
Internowani postanowili, że od dziś nie oglądają dzienników TV w tym czasie palą się we
wszystkich oknach kaganki. Komunikat w „kołchoźniku doniósł:
- W poniedziałki i piątki spacery skrócone będą o 30-ci minut,
- widzenia są tylko w soboty,
- umożliwili dodatkowo w poniedziałki łaźnię,
- internowani mogą biegać na spacerze wokół deptaka. Stwierdza się w komunikacie, że
zachowanie internowanych nie zakrawa na optymistyczne, mimo tego zezwala się np.
biegać, to jest gest,
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Poniedziałek, 15 lutego 1982 roku.
Czuję się jak bym był po największym pijaństwie, całą noc bolała mnie głowa. Już
ten okres odosobnienia można odczuć na swoim organizmie, dostałem obrzęki wokół
paznokci, zachodzą krwią, puchną, nachodzi ropa.
Zarządzenie weszło w życie, spacer trwał pół godziny, odbywa się pod oknami tak jak
na początku naszego internowania, jest możliwość kontaktów z innymi grupami
spacerowymi. Spacery są nadal pod nadzorem z psami, dozorcą w dniu dzisiejszym był
klawisz w stopniu majora.
Był znów kipisz, straciłem notatki z dwóch ostatnich dni.
Czwartek, 18 luty 1982 roku .
Spotkała mnie wielka niespodzianka, miałem odwiedziny.
Przyjechała Ninka, Wojtek Balewski, szkoda, że nie było Moniki i Agnieszki.
Transporty nadal trwają, w godzinach popołudniowych przybyli nowi internowani,
prawdopodobnie są z Płocka, „telex” donosi, że jest ich siedmiu i osadzeni są w celi 10-tej.
Co się dzieje!, zabraknie miejsc w więzieniach, grozi wszystkim Polakom
odosobnienie, kto tu jest wrogiem?
„ WŁADZA NIE MOŻE BYĆ TYRANEM,
A PAŃSTWO NIE MOŻE BYĆ ZORGANIZOWANYM WIĘZIENIEM „
Powiedział:
Stefan Wyszyński, Warszawa 6.01.1981 roku
Pełen jestem uznania dla mojej żony dla całej rodziny, że Oni tak dzielnie to wszystko znoszą.
Piątek, 19 lutego 1982 roku.
Sprawa nowo przybyłych wyjaśniła się, nie są to ludzie związani ze „Solidarnością”,
każdy z nich ma przeszłość kryminalna, jeden już odsiadywał wyrok 10-ciu lat. Najmłodszy z
nich ma 16-cie lat to jeden chyba bez przeszłości kryminalnej, jest uczniem szkoły
zawodowej. Mamy obawy co do ich przybycia.
Na skutek protestu spacer trwał godzinę.
Jestem dobrej myśli, nie tracę nadziei, liczę się, że święta wielkanocne spędzę wśród
najbliższych.
Mija dziesiąty tydzień.
Sobota, 20 lutego 1982 roku.
Apel ranny wywołał w naszej celi awanturę z klawiszem z powodu nie meldowania z
naszej strony. Trudno im zrozumieć, że nie sposób meldować kiedy się śpi, a na dodatek
doczepili się do napisu, który jest na drzwiach – OFLAG V, kazali zmazać, widząc, że nie
mogą na nas liczyć zrobili to sami.
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Dochodzą do nas wiadomości, że WRONA przeprowadza referendum w zakładach
pracy: „jakie związki”, wymusza się podpisywanie oświadczeń o treści:
„że nie będę w związku „Solidarność”, straszą, że kto nie podpisze będzie pozbawiony pracy.
Na wniosek lekarza „weterynarza” Zenek dostał dodatkowy spacer w ciągu dnia
Dziś mam natchnienie ,co z tego wyniknie okaże się.

WŁADZA WIE
Dzień dziesiąty grudnia
Miał być dniem zwycięstwa
Chcieliśmy dom kaźni
Dać dla społeczeństwa.
Lecz co jest społeczne
władza wie najlepiej,
Wykazała dobrą wolę,
i to się pamięta.
Za zło wyrządzone,
Odpłacili dobrem
Osadzili nas w kurorcie,
W mielęcińskim obozie.
Skąd ten humanitaryzm?
Wszystko dla człowieka
Czyżby zapożyczony?
Kto wie, niech odpowie sobie.
R . K.

Mimo tego kim są Ci z pod 10-tki wszystkie cele z dołu zorganizowały pomoc w
postaci papierosów i artykułów żywnościowych. Z ich relacji wynika, że w Płocku takich jak
oni w tym dniu aresztowano sto osób.
Dni stają się coraz dłuższe, pełne napięć. Ciekawy jestem jak tam na „wolności” jak
wygląda stan wojenny.
Co w pracy, co robi Janusz, jakie ma zadania.
Kończy się tydzień, nadchodzi oczekiwana niedziela.
Niedziela, 21 lutego 1982 roku.
Jednak daje dowody , że jest prowokatorem, dotyczy tego głodującego, przyszedł na
Mszę św. z izby chorych i poinformował księdza w obecności tych z pod 10-tki, że osadzili
kryminalistów z nami, dużo nie brakowało a doszłoby do awantury i to gdzie, przecież po
takich typkach można wszystkiego się spodziewać, są bardzo agresywni.
Z uwagi, że mamy konfidenta w celi jesteśmy i my izolowani od informacji.
Układanie pasjansa ostatnio stało się modne, wychodzi na to, że Jaruzelski i Albin
Siwak wylecą na najbliższym Plenum KC PZPR.
Z relacji księdza dowiedzieliśmy się, że WRONA prowadzi nagonkę na Kościół.
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Powołując się na wystąpienie telewizyjne sędziego Lewandowskiego, że internowani
korzystają z praktyk religijnych, wystąpiliśmy do Naczelnika Zakładu Karnego żeby 24
lutego 1982 roku tj. w Popielec odbyła się Msza św.
Zgodnie z regulaminem pisma muszą być kierowane indywidualnie, gdyż pismo
zbiorowe traktowane jest jako bunt.
Dziennika telewizyjnego nie oglądamy, płoną w tym czasie znicze w oknach.
Poniedziałek, 22 lutego 1982 roku.
Czas szybko pędzi, to już siedemdziesiąt dni.
Trwa nadal próba zniewalania, więzienia ludzi bez wyroku, trzymania w niepewności co się
jutro wydarzyć może.
Pisma nasze o dziwo zostały od ręki rozpatrzone pozytywnie, będzie Msza św. w
Popielec.
Czas uwięzienia robi swoje, niektórzy mówią, że słyszeli jak w nocy w celach kusi, mimo to
nastroje są dobre, choć życie tu w pierdlu podłe.
Żeby tylko te psy zamilkły w nocy.
Wtorek, 23 lutego 1982 roku.
Ranny komunikat w „kołchoźniku” poinformował internowanych, że mogą z dniem 1
marca 1982 roku prenumerować następujące tytuły gazet: „Trybuna Ludu”, „Prawdę” itp., na
pewno nie idą na wolności.
Inaczej by człowiek znosił ten stan, żeby nie rodziny, z tego powodu panuje duża
nerwowość są to złe objawy, gdyż SB-ecja czeka na taką chwilę załamania, a wówczas grają
na uczuciach, liczą, że w ten sposób kogoś z nas do czegoś namówią. Zdajemy sobie z tego
sprawę. Dopuszczają się do tego stopnia, że informują o śmierci członka rodziny lub, że
dziecko w padło pod samochód, a nawet, że żona zdradza i mogą umożliwić przyłapanie jej w
odpowiednim momencie, w zamian żądają lojalki. Różne były reakcje na takie wiadomości, w
pierwszej chwili mało kto pomyślał, że to podstęp.
Przychodzą również listy niby od żon, które piszą że mają dosyć tego wszystkiego i że
odchodzą.
Okres internowania uodpornił nas psychicznie ale są takie sytuacje, że człowiek nie
wie co sądzić, obawiam się, że mogą nas załatwić fizycznie.
Bojkot regulaminu więziennego nadal trwa, nie wystawiamy odzieży po apelu za cele,
nie meldujemy na apelach i przy innych okazjach, leżymy w łóżkach, palimy papierosy na
spacerach itp. W czasie trwania dziennika TV palą się kaganki w oknach.
Środa, 24 lutego 1982 roku – Popielec
Tak jak powiedział sędzia Lewandowski, że władza szanuje nasze przekonania, będzie
Msza św.
Na obiad co rzadko się zdarza dali mięso i to bardzo tłuste, poszło za okno, ale wrony
rozrywały.
Msza św. rozpoczęła się odmówieniem „Litanii Narodu Polskiego”. W tych
warunkach nabożeństwo to wielkie przeżycie duchowe, trzeba być więźniem to się zrozumie.
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Nabożeństwa odbywają się pod czujną kontrolą klawiszy, jeden z nich podszedł żeby
ksiądz posypał mu głowę „Popiołem”.
Dzień kończy się , zadaje sobie pytanie, co jutro?, najgorsza jest noc.
Czwartek, 25 lutego 1982 roku.
Lepszy duch w śród „ekstremy”.
Z widzeń mało dotarło wiadomości, prognozy są optymistyczne, internowani liczą, że w
nadchodzącym tygodniu a zapewne do 8 marca br. dużo ludzi opuści te mury, na co się nie
liczy, osobiście przygotowany jestem na dłuższe siedzenie.
Często myślimy o naszych rodzinach o ludziach z pracy. W głowie robi się pustka,
zapomniałem niektóre nazwiska i imiona znajomych i kolegów, a co będzie później?.
Wiadomo, że dodają brom do żarcia ale na pewno jeszcze inne trucizny, to czuje się.
Dziś jedzenie bardzo postne mimo czwartku.
Piątek, 26 lutego 1982 roku
Źle się dzieje przynajmniej na 16-sce, atmosfera piekielna, wyczuwa się duże
zmęczenie, byle co denerwuje, dochodzi do małych sprzeczek, a może to spowodowane jest z
brakiem papierosów. Mimo, że dziś jest dzień wypiski, papierosów było brak.
„Telex” dziś również pracuje na wolnych obrotach.
Próbuję jak najlepiej wykorzystać ten czas internowania.

PRZEKLĘTA

ROZŁĄKA

Nasz najdroższy, jedyny,
Tatusiu kochany,
Czemu już tak długo,
Nie ma Ciebie z nami?
Coś uczynił złego,
Ciebie się pytamy,
Że przez milicjantów,
Zostałeś zabrany?
Wiemy żeś jest dobry,
Ludziom pomagałeś,
W związku „Solidarność”,
Uczciwie działałeś.
Wiemy też, że walczysz,
O dobro ludzi pracy,
Ale jest nam przykro,
Bo uwięzili Cię rodacy.
Łzy się ulewają,
Mamusia się smuci,
Kiedy nasz tatulek,
Do nas wreszcie wróci?
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Lecz honor Polaka,
Nie jest taki tani,
Nie dam się załamać,
I też będę z Wami.
Agusiu najdroższa,
Ucz się dobrze w szkole,
Bo na tym polega,
Twoja walka z wrogiem.
Ty zaś Monisiu,
Słuchaj się mamusi,
Pocieszaj Ją często,
Niechaj się nie smuci.
Ja za krat więziennych,
Ślę Wam me życzenia,
Niech o Wolnej Polsce,
Spełni się marzenie.
Sobota, 27 lutego 1982 roku.
Jak tak dalej będzie postępował proces zwolnień to lada moment, a sam będę
rezydował w tym „apartamencie”.
Około godziny 12-tej wyszedł za bramę Heniek Robaczyński, już wyszło z mojej celi
8-miu internowanych, mają przy mnie szczęście, a ja nadal kibluję.
Cieszę się, gorzej jak by nikt nie wychodził.
W obozie obecnie osadzonych jest 84 internowanych i 7-miu, trudno określić kim są
nazywamy ich „niebieskie ptaki.”
Spacery, powiem szczerze denerwują mnie, to krążenie dookoła i te zakazane mordy z
ujadającymi psami są tego powodem, że często z nich rezygnuję.
Niedziela, 28 lutego 1982 roku.
Oczekiwany dzień, każdy stara się jak najświąteczniej ubrać, a potem idziemy w
asyście klawiszy na Mszę św.
Cele opustoszały, w mojej jest nas 5-ęć osób.
Nastroje różne, można powiedzieć dobre, trzeba się pocieszać i w wielu przypadkach sobie
pomagać. Dużo sobie niektórzy obiecują od najbliższego tygodnia, pasjans też im to wróży.
Poniedziałek, 1 marca 1982 roku.
Rozpoczął się czwarty miesiąc, 79-ć dni naszego uwięzienia.
Noce spędzamy na dyskusjach, Irek od paru dni, punktualnie o północy układa pasjansa przy
kaganku. Może te zarywane noce mają wpływ na nasze złe samopoczucie, doszło do
awantury między Irkiem a Zenkiem, przyczyną była kurtka dla której miejsca nie mogli
znaleźć, w końcu znalazła się pod łóżkiem.
Ostatnio Zenek stał się bardzo podejrzliwy, widzi we wszystkich konfidentów.
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Wiadomości DTV nie oglądamy, ale w „kołchoźniku” trzeba, nie sposób wyłączyć, stąd
wiemy, że WRONA pojechała na wschód, może nie wrócą?
Minister Spraw Wewnętrznych – Czesław Kiszczak wypowiedział się co do naszego
wyżywienia, mówił jak to nas rozpieszczają, zaprotestowaliśmy na piśmie do Tretyla.
Wtorek, 2 marca 1982 roku
W ramach „towarzyskich rozmów” przybyli do więzienia SB-eki z Płocka, w wyniku
czego wychodzi na zewnątrz Roman Weber z Płocka, to już 9-ty z mojej celi.
Niektórzy mają za sobą po parę takich rozmów.
Zenek dziś był po raz pierwszy, denerwował się, czemu Jego do tej pory pomijali.
Szczerze mówiąc nikt z nas ich nie oczekuje, jak tylko można to unikamy z nimi
rozmów.
Odzew na protest natychmiastowy, doszło do spotkania z Naczelnikiem ZK, tłumaczył
się co do wyżywienia. Żarcie z dnia na dzień gorsze, ledwo wniosą obiad na blok to śmierdzi.
Naczelnik Zakładu Karnego , Pan Tretyl dał możliwość wysłania kartki z życzeniami z
okazji Dnia Kobiet.
Jednak spędzone tu dni dają po sobie znać, mózg mam „wylasowany”, zapomniałem
jak sąsiadka ma na imię.
Gromadzimy wszystkie pamiątki, dziś przybyła mi do kolekcji więzienna koszula
opatrzona w różne hasła oraz w autografy, elementy graficzne wykonał Grzesiek Musidlak,
będzie kapitalna pamiątka dla potomnych.
I tu można odczuć znoszenie restrykcji stanu wojennego, zezwolili na oglądanie filmu
po DTV, chcą w ten sposób zwiększyć widownię podczas Dziennika TV.
Z filmu z korzystałem gdyż była okazja zdobyć jak najwięcej podpisów na koszuli.
Środa, 3 marca 1982 roku.
Łączność między celami sprawnie działa, dłużej trochę trwa połączenie z górą.
Dotarła wiadomość, że jest kipisz, było trochę czasu żeby co trzeba lepiej ukryć, co znaczy
szybka i sprawna łączność.
Byłem na spotkaniu Starszych Cel, z Naczelnikiem ZK , który zaproponował otwarcie
cel po południu warunkując, że będziemy sprzątali korytarz i roznosili jedzenie. Zastrzegł
jednak, że nie dopuści żebyśmy mogli kontaktować się z pierwszym piętrem, na moje pytanie
i Krzysztofa Dobreckiego czemu, niech uzasadni, powiedział, że nie będzie dyskutował, w tej
sytuacji wyszliśmy z odbywającego się spotkania, postanowiliśmy więcej razy nie chodzić na
takie spotkania.
Tym razem przyjechała SB-cja z Konina, postanowiliśmy nie chodzić na rozmowy,
mimo tego Irek poszedł.
Mają pomysły, klawisz wywołuje do Naczelnika ZK u którego oczekuje SB, w ten
sposób na rozmowie znaleźli się Buszko i Skoczylas, poinformowali ich , że w najbliższym
czasie zostaną przewiezieni do innego więzienia.
Z uwagi na mecz piłki nożnej Polska – ZSRR otworzyli cele, są to dalsze kroki w
„łagodzeniu restrykcji stanu wojennego”.
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Czwartek, 4 marca 1982 roku.
SB-cja chwyta się różnych sposobów na zmiękczenie, tym razem ja jeden z Regionu
nie byłem wzywany na przesłuchanie.
Listy docierają ale z dużym opóźnieniem, są pocięte lub wykreślane całe zdania.
Tym razem dostałem cztery listy w których Ninka pisze: ,... Najgorzej to, że nie wiadomo
kiedy wyjdziecie. Niekiedy to sobie myślę, że już chyba lepiej być złodziejem czy
jakimkolwiek zbirem, przynajmniej ci wiedzą , że źle zrobili i muszą ponieść karę,
Ale co do Ciebie i do innych co się w takim jak Ty położeniu znajdują, to jest coś
okropnego, Wy możecie siedzieć w nieskończoność, to tak samo jak byście dostali karę
dożywotniego więzienia.
Ale niestety, taka jest sprawiedliwość. Tylu różnych przestępców łazi po ulicy i im
wolno kraść, gwałcić, mordować.
Was zamknięto bez jakichkolwiek
dowodów..., mimo wszystko myślę, że
sprawiedliwość zwycięży i niedługo będziemy razem. Trzymaj się.
Ninka
***
,... Widok obozu i tych ludzi siedzących tam nie wiadomo za co przyprawił mnie o niejedną
refleksję ..., Nie raz w naszej historii trzeba było cierpieć. Ja też nerwowo chwilami nie
wytrzymuje, ale wytrzymać trzeba ...,
Mama
Tego było mi potrzeba, listy podniosły mnie na duchu, to właśnie to, ładuje
„akumulatory” w człowieku na kolejne dni.
Dziś odbyło się spotkanie z Naczelnikiem ZK, który powiedział, że od jutra 5-go
marca 1982 roku od godziny 14-tej będą otwarte cele, w zamian mamy sprzątać i roznosić
„jedzenie”, natomiast kontaktu z górą nie będzie, dodał, że do południa można będzie iść do
innej celi gdy poprosi się o to klawisza, wizyty dotyczą tylko i wyłącznie kondygnacji na
której jesteśmy osadzeni.
Piątek, 5 marca 1982 roku.
Zapowiedziana wizyta Biskupa z Płocka doszła do skutku, lecz tylko z internowanymi
z Jego Diecezji. Na tą okoliczność cele były otwarte od godziny 13-tej.
To ważny dzień, możemy poznać się i poznać otoczenie, w tych warunkach czujemy
się jak odkrywcy, gdyż z każdą chwilą coś nowego widzimy odkrywamy mimo, że już tyle
tygodni tu przebywamy. Z uwagi na swobodę komunikowania się „telex” straci swą
popularność, ale zapewne, to dzięki niemu cele zostały otwarte.
Atmosfera można powiedzieć dobra, lepsza by była na wolności. Co znaczy być
konsekwentnym, wygraliśmy !, od dziś możemy chodzić na film po DTV.
Te zmiany, które dokonują się
spowodowane są prawdopodobnie rychłym
przybyciem Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, to wszystko robi się na pokaz, dla
zaspokojenia opinii światowej, bo z opinią społeczną jak wykazali, nie liczą się.
Co się dzieje, niespotykane, w „kołchoźniku” podali jadłospis na jutrzejszy dzień,
szkoda, że jeszcze nie życzyli smacznego.
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Sobota, 6 marca 1982 roku.
Zastanawiam się często, co by się stało z nami gdyby nie Kościół. Był i jest z
Narodem w chwilach złych i lepszych i w tych trudnych chwilach nie opuszcza nas.
Na teren więzienia przybyła delegacja z polecenia Prymasa Polski Józefa Glempa,
między innymi jest profesor Kukułowicz, przywieźli: papierosy, gry świetlicowe i inne
rzeczy. Zapoznali się z naszą sytuacją , powiedzieli, że Kościół jest bardzo dobrze
zorientowany o sytuacji w kraju, że swoje stanowisko Episkopat przedstawił w ostatnim
komunikacie.
Z odwiedzin, które dzisiaj były dowiedzieliśmy się, że nasz kolega Zenek został
pozbawiony stopnia wojskowego /chorąży/.
Cieszy nas fakt, że społeczeństwo modli się za nas i wspiera nasze rodziny.
Atmosfera w obozie polepszyła się na wiadomość w DTV, że z Dani zostały wypuszczone
balony z ulotkami i szczęśliwie wylądowały na polskim Wybrzeżu, te ostanie stwierdzenie to
moje, gdyż WRONIE to nie w nos.
W śród internowanych panuje surowa dyscyplina, a przede wszystkim w celi nr 14cie, za każde nie odpowiednie słowo dostaje się „łapę” ze skręconego ręcznika, również i
mnie się dostało, karę wymierza dyżurny, który w tym dniu jest gospodarzem na celi.
Jutro niedziela, święto w obozie.
Są i tu czasami powody, które cieszą, Kaziu Brzeziński przyniósł mi z widzenia książkę pt.
„Kazimierzóka” autor Gołubiew, z dedykacją od koleżanek i kolegów, jaka to radość gdy
dostaje się takie dowody pamięci, jestem Wam bardzo wdzięczny, że pamiętacie, że
wspieracie, dziękuję za podładowanie „akumulatorów” na dalsze dni, to wielki dla mnie
prezent.
Dostałem neseser, jednak go nie odesłali, brakuje w nim kluczy od domu.
Niedziela , 7 marca 1982 roku.
Upływają kolejne dni próby zniewalania, upodlania.
Na Mszy św. czytany był komunikat z ostatniego posiedzenia Episkopatu Polski.
I tu konspirujemy, odbyło się dziś 7 marca 1982 roku tajne spotkanie starszych cel, w
celu wybrania Rady Internowanych, otwarcie cel po południu już owocuje.
Przyzwyczaiłem się być pod kluczem, gubię się, za dużo przestrzeni, lepiej
organizowałem sobie dzień w celi.
Poniedziałek, 8 marca 1982 roku.
Śpię długo w dzień choć jest to zabronione, gdyż w nocy sen przerywają psy, na
spacery chodzę rzadko.
Dziś Dzień Kobiet, ciekawe czy życzenia dotarły na czas.
Ostatecznie władze więzienne ustaliły, że cele będą otwarte w godzinach 14,30 – 20,00-ta.
Dziś nie wychodziłem poza celę, uczestniczyłem tylko w naradzie Starszych Cel, jest to już
nielegalna Rada Internowanych, jestem jej członkiem.
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Jak ma się dużo czasu to i na świecy ugotuje się, smażona była cebula z kiełbasą,
długo to trwało, tylko dwie godziny ale jaka wyżerka, coś pysznego, zapach roznosił się po
całym pawilonie .
Znów krążą wiadomości, że na dniach około 40-tu internowanych ma wyjść, reszta
będzie przewieziona do innego więzienia. Poza tym jakoś leci, jak minie połowa to reszta
zleci.
Wtorek, 9 marca 1982 roku.
Już pachnie wiosną, spać trudno gdyż słońce wcześnie zagląda do celi.
Internowani dzielą się na tych co deportują się i tych co zostają, co się sprawdzili.
Wczoraj puścili trzy osoby z Płocka, teraz nieliczna grupa internowanych jest
„gospodarzem” na pawilonie, moja cela w układ „coś za coś” nie weszła.
Dzień już długi, aż strach pomyśleć, że przyjdzie w pierdlu spędzić lato, już
przesiedziałem jesień, zimę, a za pasem wiosna.
Atmosfera lepsza wśród internowanych, mniej napięć, na pewno spowodowało to
otwarcie cel, gdyż nie trzeba przebywać teraz przez cały dzień z tymi samymi osobami,
których się nie lubi, po prostu nie ma obowiązku oglądania tych samych twarzy.
Środa, 10 marca 1982 roku.
Ta sama kołomyja, długie spanie, spacer, jedzenie od dwóch dni jakby się polepszyło,
obiady są mięsne, a to wszystko spowodowane jest zapowiedzianą wizytą Międzynarodowego
Czerwonego Krzyża.
Potrzeba jest matką wynalazków, z uwagi, że mamy kawę prawdziwą i herbatę
zmuszeni byliśmy wykonać w prymitywny sposób ale dobrze zdający egzamin grzałkę
elektryczną, która w mig wodę gotuje, aż dudni.
Po południu odbyło się spotkanie Rady Internowanych, omówiliśmy program
uroczystości z okazji trzeciego miesiąca internowania.
Nadal nie zwalniają, natomiast telewizja robi szum, że gdzieś tam zwolniono 110-ciu
internowanych, co się nie robi dla propagandy.
Czwartek, 11 marca 1982 roku.
Leniłem się do godziny 12-tej, na spacerze nie byłem. Już wszyscy przyzwyczaili się
do otwartych cel, najlepiej jednak w swojej, mimo to osiągnęliśmy nasz cel z wyjątkiem
dalszego izolowania nas z internowanymi na pierwszym piętrze.
Dziś dzień wypiski, nie było co kupić.
Pasjans się nie sprawdza, nikną nadzieje na wyjście przed Wielkanocą.
Piątek, 12 marca 1982 roku.
Imieniny Grzegorza, w celi mamy solenizanta.
Po dniach ładnych zwiastujących nadejście wiosny znów za oknami zapanowała zima, pada
śnieg, na spacer nie poszedłem.
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Dary, które przywiozła delegacja od Prymasa są zatrzymane, coś kombinują.
Na kolejnym spotkaniu Rady Internowanych omówiliśmy jutrzejszą uroczystość oraz sprawy
dotyczące ewentualnego przyjazdu Międzynarodowego Czerwonego Krzyża.
Mam przeczucie, że jutro będę miał odwiedziny z domu.
Mimo, że telewizja informuje społeczeństwo, że zwalniani są internowani, to u nas jest
zastój.
Sobota, 13 marca 1982 roku.
Dzisiaj mija trzeci miesiąc naszego uwięzienia, panuje w całym obozie duże
skupienie, dzień na refleksje , z TV, radia i innych rozrywek np. /pingpong/ nikt nie korzysta.
A jednak przeczułem, miałem odwiedziny, czekałem cały kwartał na moje córki ale
zrobiły mi niespodziankę. Jestem po tym widzeniu bardzo rozbity, to wielki dzień.
Zbliża się godzina 17-ta, z godnie z ustaleniami wychodzimy wszyscy z cel, zbieramy
się na korytarzu, na kracie wisi krzyż i napis „SOLIDARNOŚĆ”, pali się siedem kaganków
ułożonych w kształcie krzyża - symbolizujących siedmiu górników z kopalni „Wujek”,
uroczystość rozpoczęliśmy modlitwą:

MODLITWA INTERNOWANYCH
Pochyl się Boże, proszę nad nami,
Nad labiryntem więziennych murów,
Nad całym krajem co krwią się plami,
Nad nieba barwy munduru.
Pochyl się, proszę, Boże nad nami,
Pomóż w noc mroźną, w tą noc tak czarną,
Która rozjaśnić tylko oczami,
Twemu, ludowi chce „Solidarność”.
My wiemy, czym jest twa Boska Wola,
Zdzierżymy nawet, gdy będzie gorzej,
Rzeki wylały na nasze pola,
Pochyl się, proszę, nad nami Boże.
Prawem natury, która się złości,
Już nawet Wisła musi strajkować,
Rzeki są Polskie z „Solidarności”,
Rzek nie udało się internować.
Pochyl się Boże proszę, nad nami,
Górników z „Wujka” przyprowadź,
Zamordowanych braci ustami,
Przekaż nam Swoje słowa.
Że Polak klęczy tylko przed Bogiem,
A z innych klęczek powstanie,
Bo nie zwykł nigdy klęczeć przed wrogiem,
- I słowo Ciałem się stało!
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Deklamowane były wiersze o tematyce aktualnej, uroczystość zakończyliśmy
odśpiewaniem „Boże Coś Polskę”.
Są jednak donosiciele, mimo pełnej konspiracji, punktualnie o godzinie 17-tej
przybył Naczelnik ZK oraz klawisze z psami, jak na warunki więzienne uroczystości
zakończyły się spokojnie.
Liczymy, jesteśmy przekonani, że znaczna część społeczeństwa w tym dniu
solidaryzuje się z nami, dużo nam daje właśnie wsparcie duchowe ze strony Was z drugiej
strony więziennych murów, więcej niż materialne.
Są zadrażnienia między internowanymi, a siódemką z Płocka o których już
wspominałem, jest to robota SB-ecji, żeby doprowadzić do poważnej awantury.

BLUZG
Przebrzydła szumowino, pachołku moskiewski,
Ty farbowano świnio, marszałku kurewski,
Chamie zblazowany, zatęchła sklerozo,
Gnoju zasmarkany, ty zdrajco Zomozo,
Gnido zarzygana, jadowita mendo,
Ty kukło gówniana, kacapski przybłędo,
Tchórzu zafajdany, ropiejący strupie,
Padalcu rozdeptany, ty wrzodzie na dupie,
Ty diabelskie łajno, ty głupi żołdaku,
Ty kurwo sprzedajna, ty ruski żupaku,
Wypierdku Breżniewa, ty ślepy pedale,
Kurduplu tępogłowy, plugawy bęcwale,
Ty skunksie śmierdzący, pluskwo zasuszona,
Wrzodzie ropiejący, ty małpo zielona,
Ty strachu na wróble, zboczony sadysto,
Judaszu za ruble, tępawy marksisto,
Ty pało gumowa, wredny okupancie,
Zakało narodowa, złamany palancie,
Cuchnący pierdzielu, pełzająca glisto,
Ponury skurwielu, czerwony faszysto,
Ty sługo kremlowy, lokaju sowiecki,
Ty zbóju wojskowy, pomiocie radziecki,
Ty mówco obłąkany, nadęty bufonie –
Za naród sprzedany piekło cię pochłonie.
Niedziela, 14 marca 1982 roku.
Spotkania Rady Internowanych są tajne, celem dzisiejszego zebrania było
przygotowanie się do uroczystości upamiętniającej mord siedmiu górników w kopalni
„Wujek” 16 grudnia 1981 roku.
W wolnych chwilach myślę co tam za murami, może bym się przydał, ale to tylko
myśli, na rychłą wolność nie liczę.
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Poniedziałek, 15 marca 1982 roku
Owoce tego osadzenia z dnia na dzień są zauważalne, zaczynają wychodzić mi zęby,
jeden jest już na wierzchu, dentysta więzienny powiedział, że tu się wyrywa, a nie leczy, a w
ogóle czuję się kiepsko, odczuwam bóle żołądka, samopoczucie ogólnie złe, zdecydowałem
się na ile będzie to możliwe przebywać jak najwięcej na powietrzu.
Otwarcie cel po południu dobre, a zarazem niebezpieczne gdyż rodzą się w większych
skupiskach konflikty, przecież na tylu osadzonych ludzi są różne charaktery, a jeszcze Ci z
pod dziewiątki.
Osobiście swój czas na ile to możliwe wykorzystuję na czytaniu książek, robiąc
notatki.
Nowym moim zajęciem od paru tygodni jest dłubanie w drewnie, obecnie robię
bryloczki: dla Moniki i Agnieszki, ze symbolem „Solidarności Polski Walczącej”.
Wtorek, 16 marca 1982 roku.
Czas upływa, czasami za szybko, zabrakło mi go, żeby dokonać notatek, robię to w
łóżku bo do jutra może z pamięć wszystko wywietrzeć.
Przed trzema miesiącami dokonano mordu w kopalni „Wujek”, tej daty nie
zapomnimy - ona wpisała się na stałe w nasze umysły jak: Czerwiec 1956, Grudzień 1970,
Ursus i Radom 1976 roku.
Od rana dzień żałoby, dzień bez radia telewizji, głośnych rozmów.
Zgodnie z ustaleniami o godzinie 17-tej odbyła się uroczystość żałobna na korytarzu, krata
więzienna przybrała barwy narodowe, wisiał Krzyż i napis „SOLIDARNOŚĆ”.
Uroczystość rozpoczęła się odmówieniem „Litanii Narodu Polskiego”,
deklamowaliśmy wiersze, między innymi „Kwiaty Polskie”, na posadce paliło się siedem
kaganków symbolizujących zamordowanych górników.
Bez obstawy się nie obyło, byli w pogotowiu z psami po drugiej stronie krat, otoczony
był również na zewnątrz Pawilon V.
Zawsze po takich uroczystościach na drugi dzień robią kipisz, którego i tą razom się
spodziewamy.
Kuria Biskupia we Włocławku przygotowuje pomoc dla rodzin internowanych w tym
celu sporządzana jest lista internowanych z adresami zamieszkania.

PAMIĘCI SIEDMIU Z „WUJKA”
Przyszli nocą w uśpiony dom,
Zabierali chyłkiem jak zbóje,
Drzwi zamknięte otwierał łom,
Idą, idą pancery na „Wujek”.
A gdy opadł i strach i gniew,
Stanął wybór: - kopalnia strajkuje!
Choć staniała bardzo nasza krew,
Idą, idą pancery na „Wujek”.
67

W tłum przy bramie do matek i żon,
Z płacht na murach klejonych zostaje,
Czarną treścią komunikat WRON,
Idą, idą pancery na „Wujek”.
Kilof, łańcuch ściska nasza dłoń,
Wózków szereg bieg czołgów wstrzymuje,
Już milicja repetuje broń,
Idą, idą pancery na „Wujek”.
Płonie znicz ku zabitych chwale,
Lecz nie zgasła nadzieja na potem,
Gdzie twe czyste ręce generale?
Zawracają pancery z powrotem.
Środa, 17 marca 1982 roku
Najgorzej jest po bezsennej nocy, niektórzy wstali lewą noga, od samego rana
awantura i Bóg wie o co?
Ale to długo nie trwa, szybko powraca równowaga, każdy przystępuje do swoich
codziennych zajęć.
Obecnie jesteśmy bardzo zajęci dłubaniem w drewnie, surowiec jest na miejscu to
deski z łóżek, nożyki też się znalazły. Inną formą zabijania czasu jest gra w pingponga ,
powstała liga.
Dla tych, którzy zdecydowali się na deportację były robione zdjęcia do paszportu,
ładnie będą się prezentować w tych koszulach więziennych.
Od czasu do czasu kogoś wypuszczą za bramę, jutro ma wyjść rolnik – przecież
najwyższy czas, nadchodzi wiosna.
Rodzi się poezja obozowa:

GDY PÓŹNĄ NOCĄ
Gdy późną nocą internowany,
Na swojej pryczy już leży,
Postaci dziwnych cały korowód,
Wnet przed oczyma mu bieży,
hej mu bieży.
Co to za postać kroczy na przedzie,
Wzrok dziki kryje za szkiełka,
To Jaruzelski ten kat czerwony,
Ten ci jest gorszy od Gierka,
Hej od Gierka.
Sztywny jak pajac, mundur zielony,
Choć krój jakby wschodni,
Ten jest szef WRONY, Generał armii,
Ten jest skurwesyn przewodni,
Hej przewodni.
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Za nim Olszowski, ten ideolog,
Opatrznościowy mąż partii,
Ten jest demagog, ten pierwszy kłamca,
Piewca komunoanarchii, hej anarchii.
Tuż za nim stąpa jego podnóżek,
Ten sternik partyjnej nawy,
To Albin Siwak, były robotnik,
I specjalista od kawy, hej od kawy.
W polskim mundurze, krwią robotniczą,
Morderca idzie splamiony,
Imię ukrywa twarz ma zakrytą
To śląski komisarz WRONY,
Ten jest z WRONY.
A za nim biegnie przedziwna postać,
W krętactwie pewnie Mistrz Polski,
Wczoraj dziennikarz, dziś wicepremier,
To Mietek F /ranca/ Rakowski.
Przy nim się turla coś okrągłego,
Malutki, łysy, ryżawy,
To Jerzy Urban, dawny satyryk,
Mietka kolega fachowy, hej fachowy.
Ryjek ma świński, kaprowe oczka,
Język do kłamstwa nawykły,
Łatwo go poznać z taką prezencją,
Jest to szubrawiec niezwykły, hej niezwykły.
W tyle się plącze postać z cennikiem,
Rysy semickie, wzrok śliski,
Ten wielki oszust, ten wielki macher,
Profesor Zdzisław Krasiński, hej Krasiński.
Na samym końcu potężnym batem,
Popędza to towarzystwo,
Jakiś skurwesyn z Czerwoną gwiazdą,
To chyba Boria Aristow, hej Aristow.
Tak się więc toczy nasza historia,
Tak skończą nasi bonzowie,
Jak im przyjaciel z nad rzeki Moskwy,
Zgodnie z swym kursem podpowie,
hej podpowie.
Czwartek, 18 marca 1982 roku.
Mimo, że postanowiłem korzystać ze spacerów często rezygnuję, denerwuje mnie to
ciągłe chodzenie w kółko.
Zaczynamy lepiej organizować się, szukamy różnych form pożytecznego spędzenia tu
czasu, organizujemy wykłady z najnowszej historii Polski, od jutro rozpoczynamy kurs
języka angielskiego, przyda się naszym emigrantom.
Żarcie pod psem.
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Dziś radość panuje w obozie, wielu internowanych dostało widokówki od osób bez
imiennych, to duża otucha dla nas, podładowaliśmy swoje „akumulatory”.
Dużymi krokami zbliżamy się do studniówki, planujemy ten dzień upamiętnić
okolicznościowym stemplem.
Naczelnik ZK oświadczył, że możemy oglądać program telewizyjny po 22-giej za
uprzednim złożeniem listy chętnych.

Karty pocztowe od nieznajomych, więzienie Mielęcin , marzec 1982 r.
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Piątek, 19 marca 1982 roku.
Raz na tydzień chodzimy do łaźni, wymiana pościeli i bielizny jest co dwa tygodnie,
dziś w łaźni była ciepła woda.
Nadchodzą nadal widokówki z pozdrowieniami od nieznajomych mam osób.
To nie ten sam obóz dla internowanych co przed trzema miesiącami, ubyło 60% „ekstremy”.
Z uwagi na otwarcie cel „telex” milczy, mało kiedy odbywają się wieczorne koncerty,
kończy się czternasty tydzień niewoli, ile jeszcze?
Sobota, 20 marca 1982 roku.
Idzie wiosna, w celach trochę cieplej.
Przystąpiłem do życiowego dzieła w drewnie, robię statuetkę tj: Krzyż, a obok niego symbol
„Solidarności Polski Walczącej”, tak się zapracowałem, że zapomniałem o spacerze.
Kolacja była wspaniała, dostaliśmy z pod piętnastki suchą kiełbasę, własnej roboty.
Staramy się pamiętać o tych, którzy o nas pamiętają, wysłaliśmy pocztą własną do Prymasa
Polski Józefa Glempa życzenia imieninowe.
Jednak mieliśmy dobre wiadomości o przyjeździe Międzynarodowego Czerwonego
Krzyża, trwają prace remontowe, co się nie robi na pokaz, żeby pokazać jak to internowani
wygodnie sobie mieszkają.
Mimo, że listy chętnych do oglądania telewizji po 22-giej nie przedstawiliśmy,
Naczelnik ZK wyraził zgodę, będziemy oglądać filmy nocne, to kolejny nasz sukces.
Niedziela, 21 marca 1982 roku.
Jak w każdą niedziele, przed rozpoczęciem Mszy św. kładziemy na ołtarzu nasze
wykonane dzieła w drewnie, są nimi Krzyżyki, została poświęcona również moja Statuetka.
Idąc na Mszę św. to również jest okazja do kontaktu z internowanymi z pierwszego piętra.
Dowiedzieliśmy się, że byłych internowanych z Regionu Konińskiego i innych
Regionów zwalnia się z pracy.
Naczelnik ZK na spotkaniu ze Starszymi Cel poinformował, że 22 marca 1982 roku ,
będzie wizyta Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, po tym spotkaniu odbyło się
spotkanie Rady Internowanych.
Zdecydowaliśmy, że 22 marca 1982 roku po uprzednim uzgodnieniu ze wszystkimi
internowanymi rozpocznie się protest głodowy, przypuszcza się, że w głodówce weźmie
udział około 40-ści osób tj. 60% wszystkich internowanych, ja również podjąłem taką
decyzję. Każdy zainteresowany protestem zawiadamia osobiście na piśmie Naczelnika ZK,
Międzynarodowy Czerwony Krzyż, Biskupa swojej Diecezji oraz a/a.
Jutro godzina 7-ma rano rozpoczęcie protestu głodowego.
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Poniedziałek, 22 marca 1982 roku.
Już prysło 100 dni próby zniewolenia nas i Narodu i co z działali? Na tą okoliczność
wyszedł okolicznościowy stempel na kopertę, listy będą wysyłane z utajonym na kopercie
stemplem. Rozpoczął się protest głodowy, podjęły go 33 osoby, z mojej celi Zenon
Zajdziński i ja. Od rana z godnie z zapowiedzią, rozpoczął wizytację Międzynarodowy
Czerwony Krzyż ze Szwajcarii , są cztery osoby, asystują im dwie Panie z PCK i
przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości. Wizytacja rozpoczęła się od spotkania ze
wszystkimi internowanymi, następnie przedstawiciele MCK wizytowali cele i teren na
zewnątrz. W czasie prowadzonych rozmów Pani z PCK doszła do przekonania, że telewizja
kłamie. Po południu odbyła się konferencja Starszych Cel z przedstawicielami
Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, byłem na tym spotkaniu, zrelacjonowaliśmy
wszystko to co wydarzyło się w Polsce od wprowadzenia stanu wojennego po dzień
dzisiejszy, mówiliśmy czego dopuszczała się WRONA przy aresztowaniach, jak wyglądają
spacery w więzieniu, co jemy, jakie sankcje czekają nas za śpiewanie.
Przy wizytowaniu cel towarzyszył Naczelnik ZK, swą obecnością chciał zastraszyć
internowanych, zagłuszał nasze wypowiedzi, na co bardzo agresywnie zareagował Zenek
Zajdziński. Delegacji MCK nic nie uszło uwadze, zażądali otwarcia karcela, jest to cela kaźni,
przypomina hermetyczną puszkę o podwójnych ścianach, stąd na zewnątrz żaden głos się nie
przedostanie. Na wyposażeniu karcela jest twarde łoże z pasami do którego przywiązuje się
więźnia, dla „wygody” podkłada mu się pod krzyż kostkę mydła, tak obezwładnionego
więźnia torturuje się, najlepiej skacząc po klatce piersiowej, to tyle z relacji przebywających
tu więźniów. Ściany karcela wyłożone są styropianem po to, żeby było łatwo usunąć ślady
krwi, przedstawiciele MCK nic ciekawego tam nie zastali, było to do przewidzenia.
Wracając do głodówki to o godzinie 7-mej rano wystawiliśmy miski za cele i
wręczyliśmy pisma zawiadamiające Naczelnika ZK, MCK i Biskupa Włocławskiego o
podjętym proteście. Jestem ciekaw jak długo wytrzymam, obawiam się dodatkowych nerw
Niny i całej rodziny gdy dowiedzą się o mojej decyzji.
Skorzystałem ze stempla, wysłałem widokówki do domu.

Setny dzień uwięzienia – stempel okolicznościowy
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Zawiadomienie o podjęciu protestu głodowego 22.03.1982 r.
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Wtorek, 23 marca 1982 roku.
Rozpoczynamy drugą setkę bezprawnego osadzenia nas w więzieniu.
Po pierwszym dniu głodówki spałem dobrze, głodu nie odczuwam.
Z uwagi na pobyt Międzynarodowego Czerwonego Krzyża cele otwarte są od
godziny 9-tej. W drugim dniu wizytacji były prowadzone rozmowy indywidualne i badania
lekarskie przez lekarza MCK.
W rozmowach indywidualnych nie korzystamy z tłumacza urzędowego, tłumaczem
przy mojej rozmowie był kolega z celi nr 15-ście.
Każdy internowany ma założoną kartotekę w MCK z danymi osobowymi i krótki opis
poruszonych spraw w czasie rozmów indywidualnych.
MCK dostał od nas listę internowanych i głodujących, na 75-ciu internowanych,
głodują 32 osoby.
Czas szybko minął, o godzinie 14-tej odbyło się spotkanie pożegnalne
przedstawicielami MCK.
Powiedzieli, że będą prowadzić rozmowy w Warszawie i dadzą „wytyczne”
Naczelnikowi ZK, wrócą za dwa miesiące. Z naszej strony zostali serdecznie pożegnani,
dostali na pamiątkę krzyżyki tu wykonane.
Pan z Ministerstwa Sprawiedliwości był tylko po to, żeby zastraszać, żeby internowani
za dużo nie mówili, zachęcał do rozmów z nim, że jest po to żeby nam niektóre sprawy
wyjaśnić, nie miał chętnych, w celi nr 14-cie padło z jego ust takie stwierdzenie, że
Ministerstwo Sprawiedliwości w czasie wojny nie ma nic do powiedzenia.
Środa, 24 marca 1982 roku.
Trzeci dzień głodówki. z Regionu konińskiego na pierwszym piętrze głoduje: Jarek
Krzywiak, Jurek Markiewicz, dwóch nazwisk brak.
Mimo, że to trzeci dzień głodówki ze strony władz więziennych żadnej reakcji.
Czuje się dobrze, żeby czas wypełnić dłubię w drewnie oraz czytam książkę „Uważaj
Agnieszko”, książki wolno nam czytać tylko z miejscowej z biblioteki więziennej.
Od dziś piję pół litra przegotowanej wody dziennie. Przebywający na terenie więzienia
przedstawiciel Prymasa Glempa, dowiedział się od jednego z internowanych lekarzy o
prowadzonym proteście głodowym, prawdopodobnie władze więzienne chcą utrzymać ten
fakt w tajemnicy jak najdłużej.
Czwartek, 25 marca 1982 roku.
Czwarty dzień głodówki, głodujących przybywa, doszły dwie osoby.
Władza zatroszczyła się o nasz stan zdrowia, była wizyta lekarska, głodujący odmówili
przeprowadzenia badań, zażądali opieki lekarskiej ze strony lekarzy internowanych , a jest ich
dwóch. Wychodzę na spacery, osłabienia ani głodu nie odczuwam.
Kościół o nas pamięta, dostaliśmy od Prymasa papierosy i środki higieny osobistej.
Dzień kończy się szczęśliwie dla mnie i innych , oby tak dalej.
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Piątek, 26 marca 1982 roku.
Piąty dzień głodówki, ilość głodujących zmalała o trzy osoby, wiem, że jest wśród
nich Jurek Markiweicz z Konina.
Od momentu wyjazdu Międzynarodowego Czerwonego Krzyża cele ponownie
zostały zamknięte z uwagi na głodówkę, chcą skłócić nas z tymi co nie głodują, w mojej celi
dwie osoby prowadzą protest.
W między czasie do grupy głodujących doszła jedna osoba, obecnie w proteście
głodowym udział bierze 30-ci osób.
Więzienna służba zdrowi troszczy się o nasze zdrowie, dzisiaj była wizytacja lekarza
więziennego wraz z lekarzem internowanym, po wizycie byliśmy na wadze, okazało się, że
waga jest zepsuta, prawdziwe piekło komunistyczne.
Dla internowanych nie głodujących
została udostępniona telewizja i stół
pingpongowy, koledzy zrezygnowali z tych przywilej.
Jutro dzień widzeń, głodujący zdecydowali się na 5-cio minutowe spotkanie z
rodzinami w celu uspokojenia.
W tych trudnych dniach została wstrzymana korespondencja.
Na pamiątkę protestu głodowego dostałem od Grzegorza Musidlaka: Krzyż wykonany
własnoręcznie przez Niego z dedykacją: „Romkowi na czas szczególnej Jego odwagi i
poświęcenia, - Grzegorz Musidlak.
Więzienie Mielęcin, 26.03.1982 roku.”
Sobota, 27 marca 1982 roku.
Dzień widzeń, już trudno liczyć dni i tygodnie, teraz liczy się miesiące.
Czuję się dobrze, byłem na spacerze.
Waga nareszcie jest naprawiona, ważę 57,700 kg.
Lekarz więzienny chodził w asyście naszych dwóch lekarzy po celach, ciśnienie mam
dobre, ograniczyłem palenie papierosów.
Cele nadal są zamknięte, dla nas głodujących to dobrze bo mamy spokój, tylko
pytanie jak długo wytrzymają przy nas Ci, którzy nie protestują, czy w końcu nie będą
przeciwko nam, korespondencja i wypiski są wstrzymane.
Niedziela, 28 marca 1982 roku.
Dzień na który czekamy to niedziela, siódmy dzień głodówki. Skierowaliśmy pisma
do Naczelnika ZK żeby umożliwił przeprowadzenie Rekolekcji Wielkanocnych w dniach
5.04 – 6.04. 1982 roku przez naszego Duszpasterza.
Na Mszy św. zostały poświęcone krzyżyki, nasze rękodzieło.
Czuję się jak na tak długi „post” dobrze, zresztą przez tyle tygodni sami nas pomału
przyzwyczaili.
Kaziu Brzeziński – lekarz, badał mi ciśnienie i ważył, od wczoraj straciłem na wadze 800g. ,
radzi mi przerwać z uwagi na bardzo niską wagę, obecnie ważę 56,900 kg.
Mimo, że to niedziela dostałem listy, tak długo na nie czekałem, ale radość tym
bardziej, że w czasie głodówki, czytałem parę razy.
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Dostałem list poza cenzurą od Mariana Stadnika, który pisz między innymi: ,...Jeszcze
raz życie przekonuje nas, jak trudno przewidzieć kolejne losy..., pamiętaj, że jesteś potrzebny
tylu ludziom, jesteś potrzebny w pracy, w domu, w tym kraju, przecież to wszystko Twoje i
tutaj jesteś potrzebny..., Tutaj Twoje miejsce...,
Po południu odpisałem na listy, to nie lada wysiłek żeby napisać trzy listy w
głodówce.
Z informacji jakie dotarły do nas drogą „telexową” jutro przystępuje paru ludzi do
głodówki, „telex” po tylu dniach milczenia wrócił do łask.
Jak się dowiedzieliśmy cele musieli zamknąć z uwagi na to, że internowani głodujący
mogliby dożywiać się w innych celach.
Poniedziałek, 29 marca 1982 roku.
Ósmy dzień głodówki.
Doczekałem się, dziś przypada moja dwunasta rocznica małżeństwa.
Czuję się dobrze, od momentu głodówki przestała boleć mnie głowa co przedtem
zdarzało się często.
Do grupy protestujących przybyło 6-ść osób, ze spaceru zrezygnowałem, bardzo długo
spałem, byłem na wadze, ważę 55,800 kg., spadłem od wczoraj 1,100 kg.
Kaziu radzi zakończyć, w innym przypadku wystąpi ażeby skierowali mnie na izbę
chorych. Irek – konfident rano głodował, po południu już jadł, tłumaczy tym, że Naczelnik
ZK powiedział mu, że jest nakaz jego zwolnienia na wtorek lub środę, wiemy na kogo
usługach jest i jaki Jego jest cel.
Zbliżają się święta Wielkanocne, najwyższy czas wysłać kartki świąteczne, wysłałem
do domu, mamy, znajomych i zakładu pracy.
Mimo głodówki była wypiska, chcą na różny sposób nas zachęcić do jedzenia,
przerwania protestu.
Cele są nadal zamknięte, „telex” ma dużo pracy.
Wyszedł za mury Zbyszek Bernard z Radziejowa.
Wtorek, 30 marca 1982 roku.
Dziewiąty dzień głodówki, ilość głodujących nie zmniejsza się ewentualnie ludzie
wymieniają się.
Noc miałem ciężką, bezsenną.
Od rana mieliśmy wizytację z Centralnego Więziennictwa z Bydgoszczy, najwyższy
stopniem był pułkownik, odwiedzili również moją celę, zdarli ze ściany karykaturę
Jaruzelskiego oraz napis: „Gdzie jest Generał 1.03.1982 roku ,”uznali to za dowód
szkodliwej działalności, a może wzięli sobie to na pamiątkę?, straszył Pan pułkownik
wyrokiem z dekretu. Innych haseł, fraszek nie zdołali zabrać, bo są wypisane na ścianach,
wszędzie, nawet na podłodze:
Zaglądali do kufrów,
Zaglądali do waliz,
Szkoda, że nie zaglądali do dupy!,
Bo tam mamy socjalizm.
76

Nie spodobało im się również hasło w kiblu:
„My komuniści Polscy”
Jeden z nich powiedział, że można to dwojako rozumieć.
Dochodzą do nas informacje, że ma przybyć większa ilość internowanych osadzonych
obecnie w Fordonie w Bydgoszczy.
Czuć wiosną, wystawili na wybieg dwie ławki, są wkopane. Na spacery nie chodzę,
opieki lekarskiej żadnej, zapomnieli dziś o ważeniu.
Cele nadal zamknięte, Ci co nie głodują mają otwarte.
Z Włocławka znów jedna osoba wyszła na wolność, Włocławek jest podpadniętyjeszcze trochę, a gospodarzy zabraknie.
Środa, 31 marca 1982 roku.
Dziesiąty dzień głodówki.
Kolejna noc nie przespana, jestem słaby, ogólnie czuję się dobrze, ważę 54.700 kg. Z Konina
na parterze tylko ja ciągnę, byłem przez chwilę na spacerze.
Nasz konfident w celi przyszedł ze spaceru i oznajmił, że jest SB-cja z Konina, że był
na przesłuchaniu, okazało się później, że kłamał.
To nie pierwsza prowokacja z Jego strony żeby doprowadzić do przerwania głodówki,
doszło do awantury, Zenek powiedział mu wprost kim jest, że od dawna jest nam znany.
Mimo, że przerwał głodówkę z powodu jak mówił, że jest na liście do zwolnienia,
nadal siedzi. Chcemy go wydalić z celi, tylko gdzie, chyba na karcel.
Więzienna służba zdrowia przypomniała sobie o nas, jutro mają być badania
morfologiczne.
Czwartek, 1 kwietnia 1982 roku.
Prima Aprilis. O godzinie 7.20-cia przerwałem głodówkę po dziesięciu dniach. W ciągu tych
dni przyjmowałem tylko niewielkie ilości napojów.
O przerwaniu głodówki poinformowałem oficera dyżurnego na apelu rannym , w
pierwszej chwili myślał, że to żart . Na parterze Konin już zakończył protest głodowy, do
góry jeszcze ciągnie Jarek Krzywiak.
Na dzień dzisiejszy głodują jeszcze 22-wie osoby, w mojej celi głoduje Zenek
Zajdziński z Płocka.
Obecnie uczę się jeść, opiekują się mną koledzy z celi nr 14-cie. Pisma nasze w
sprawie przeprowadzenia Rekolekcji Wielkanocnych zostały pozytywnie załatwione.
Konfident przebywa obecnie na celi nr 13-cie z przyszłą emigracją, też wiedzą kim jest.
W ramach pomocy z Kościoła dostałem wycirusy nawet są w dobrym stanie.
Piątek, 2 kwietnia 1982 roku.
Tej nocy spało mi się dobrze, samopoczucie dobre, dochodzę do sił.
Jarek Krzywiak 2 kwietnia 1982 roku zakończył głodówkę, protest nadal trwa, kontynuuje
w mojej celi Zenek Zajdziński.
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Jak na kwiecień pogoda wspaniała, byłem na spacerze, całą godzinę wylegiwałem się
na słońcu, potem byłem w łaźni, która trochę mnie osłabiła.
Nasz internowany lekarz zabronił wszystkim głodującym na parterze kontynuowania
głodówki. Z Kościoła dostaliśmy odżywki i mleko w proszku.
Ciekawe czy moja rodzina wiedziała, że głodowałem, jeżeli tak ,to jutro mogę
spodziewać się odwiedzin.
Sobota, 3 kwietnia 1982 roku.
Dzień widzeń.
Noc była koszmarna, zasnąć nie mogłem.
Po godzinie drugiej w nocy kolega z Płocka Jurek Grynkiewicz, który nadal
prowadzi głodówkę zasłabł, długo nadchodziła pomoc medyczna mimo, że za ścianą był
lekarz. Nie pomagała głośna interwencja wszystkich cel, waliliśmy czym popadło w drzwi i
kraty. W tym przypadku mówią, że „działali zgodnie z regulaminem”, gdyż nie wolno
otwierać cel i zapalać światła po godzinie 22-giej bez specjalnej zgody kogoś z góry, w
innych przypadkach np. gdy śpiewamy, przepisy ich nie obowiązują.
Coraz gorzej dzieje się z moimi zębami, jeden jest już na wierzchu, bardzo boli, chyba
brak witamin w organizmie powoduje tą chorobę, dostałem również na skórze coś
podobnego do „łuski rybiej”.
Co oni nam dodają do „żarcia” to jeden Bóg wie.
Ale wygłodniałem na tym proteście, apetyt dopisuje, ale trzeba stopniowo zwiększać ilość
pokarmu po tylu dniach odmawiania sobie od ust.
Protest pomału dobiega końca, na piętrze głoduje jedenaście osób na parterze Zenek.
Niespodzianka, to dla tego nie mogłem spać, przyjechała w odwiedziny rodzina: Ninka,
Agnieszka i Monika oraz Hania i Marian, ale władza ma gest , miałem dwie godziny
widzenia.
Moje dziewczynki tą razom były więcej opanowane, mogliśmy sobie więcej
porozmawiać. Czas widzeń szybko zleciał, najgorsze są pożegnania.
Dowiedziałem się od Ninki, że ma iść do szpitala, a co będzie z dziećmi, to banda
łobuzów , co oni zrobili z naszymi rodzinami, tego się im nie zapomni, zapłacą kiedyś za
wyrządzone krzywdy.
Niedziela, 4 kwietnia 1982 roku.
Imieniny obchodzi Ryszard.
Jak zwykle po odwiedzinach jest co jeść.
Solenizantem w obozie jest Rysiek Skoczylas, byłem na imieninach na których trochę
się popiło /trzy zakrętki od butelki/ koniaku, ale się spało, rano kac.
Planujemy gdy tylko emigranci z 13-tki wyjdą to utworzymy obok 14-tki drugą celę z
ludźmi z Regionu konińskiego, jeszcze trochę, a ilościowo będziemy dominować.
Msza św. odbyła się po południu, ksiądz wspomniał, że źle mówią o internowanych z
Włocławka.
Protest głodowy nadal trwa w tym samym składzie, brak czasami zrozumienia,
porozumienia pomiędzy internowanymi, czas uwięzienia robi swoje.
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Poniedziałek, 5 kwietnia 1982 roku.
Nadszedł czas Rekolekcji, będą od 5.04 – 6.04.1982 r., do południa i po południu,
zakończą się Mszą św. we wtorek.
Byłem u spowiedzi, a potem na przesłuchaniu z SB-ekiem, nazywa się Lasek,
powiedział, że jest moim opiekunem oraz Zakładu w którym pracuję.
Mówił, że jest dobrej myśli, że wyjdę do końca kwietnia, ale nic za darmo nie ma.
Proponuje już trzeci z SB-ków - współpracę, powiedziałem, jeżeli coś za coś to mam trochę
oszczędności, rozmowa się urwała.
Dowiedziałem się, że liczą ilu internowanych idzie w każdą niedzielę do spowiedzi, a
ilu do Komunii św.
Mówił, że skazani proszą się żeby wsadzać ich do naszych cel, to zrobią z nami
porządek. Wiem, że jest to kłamstwo, poznaliśmy ich przez ten okres i wiemy jakim
szacunkiem nas darzą.
Od dzisiaj są dwie grupy spacerowe, spacery trwają cztery godziny.
Dorobiliśmy się własnej konstrukcji maszynki elektrycznej, na kagankach smażenie trwa
zbyt długo. Wykonaliśmy ją z miski aluminiowej i spirali, która została przemycona z
wolności, urządzenie to podłączamy bezpośrednio pod żarówkę. Próba wypadła doskonale,
smażyliśmy cebulę, ale była uczta, coś wspaniałego.

Wtorek, 6 kwietnia 1982 roku.
Tak oczekiwane Rekolekcje dobiegły końca, zakończyły się Mszą św.
Rekolekcją przez dwa dni towarzyszyła SB-ecja.
Konińska SB-cja oraz wojskowy w stopniu pułkownika nie wiadomo co to za
osobistość, gdyż się nie przedstawił, zorganizowała spotkanie z internowanymi z
województwa konińskiego, spotkanie było bardzo burzliwe, poruszyłem sprawę
podpisywania lojalek i lojalności wobec władzy, zapytałem : „jakbym dziś wyglądał,
jakbym był spostrzegany przez obecną władzę, gdybym podobne oświadczenie podpisał
poprzedniej ekipie Edwarda Gierka”. – zamilkli, pytanie pozostało bez odpowiedzi.
Zapowiedzieli, w niedługim czasie zwolnienia i przepustki.
Szkoda było poświęcać czas na te bezpłciowe rozmowy, teraz żałuję ,że poszedłem.
Podobne spotkanie mieli również internowani z Włocławka, natomiast SB-ecja z
Płocka postawiła warunek cytuję: „jeżeli internowani z Płocka mają życzenie z nimi się
spotkać to musza na piśmie o takie spotkanie ich poprosić”.
To są już szczyty, a komu są oni potrzebni.
Głodówka nadal jest prowadzona, protestuje siedem osób.
Czuję się dobrze, dochodzę do sił.
Dziś dostałem od nieznanego mi nadawcy kartkę świąteczną, jest z Płocka.
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Karta z życzeniami od nieznajomego

Środa, 7 kwietnia 1982 roku.
Na pierwszym piętrze głodują jeszcze trzy osoby.
Zapowiedź SB-eków sprawdza się, wypuścili jedną osobę, dwóch internowanych dostało
przepustki, lekarz Sosnowski dostał sześć dni, wszyscy są z Płocka.
Ciekawe czy na święta puszczą większą ilość ludzi?
Trudno dopuszczać myśl, że te święta spędzę tutaj, dreszczyk emocji przechodzi przez
człowieka gdy wraca pamięcią do świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
To już 116 dni próby zniewalania, które nie przyniosły zamierzonego skutku przez
WRONE i to się czerwonej zarazie nie uda, bliski kres jej władzy.
Dochodzą do nas wiadomości, że w jednym obozów internowania zamiast
Międzynarodowego Czerwonego Krzyża byli SB-eki, dużo dowiedzieli się po rozmowach
indywidualnych.
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Czwartek, 8 kwietnia 1982 roku.
Zenek ostatni z parteru zakończył głodówkę, na piętrze głodują trzy osoby.
Następują dalsze zwolnienia, od rana paru internowanych nie znam nazwisk, wiem, że są z
Włocławka i Płocka poszło na przepustki, dwóch wyszło na „wolność”.
Spodziewany jest kipisz przez SB-cję, przypuszczają, że stąd wychodzą materiały za
mury dla redakcji „Azylu Konińskiego”.
Jesteśmy dobrze do tej akcji przygotowani, materiały i inne rzeczy są dobrze zabezpieczone.
Rzeźba w drewnie rozwija się, mistrzem jest Krzysiek Buszko, który wykonuje
Pastorał Papieski dla Kościoła pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbe w Koninie, jako
wotum od internowanych.
Dzień mija spokojnie.
Wielki Piątek, 9 kwietnia 1982 roku.
Noc i znów dzień, który przynosi nowe zwolnienia i przepustki.
Wychodzi na „wolność” najmłodszy wiekiem uczeń szkoły zawodowej, ma 17-cie lat
Przepustkę dostał Józek Wojtalik , który mimo podpisania lojalki w dniu 13 grudnia
1981 roku, kibluje.
Martwimy się o Ryśka Skoczylasa, który po rozmowie z SB-ekiem został zabrany za
bramę , nie wiemy co o tym sądzić, kiedyś SB-ek zapowiedział mu przeniesienie do innego
więzienia. Są inne informacje, że puścili go na przepustkę, tylko dla czego nie pozwolili mu
przed wyjściem wrócić na celę, czekamy do jutra, po widzeniach sprawa się wyjaśni.
Dochodzą do nas wieści, że do 25.04.1982 roku dużo internowanych wyjdzie na
„wolność”.
Osobiście sprzeciwiam się dobrowolnemu wychodzeniu na przepustki, trudno mi
siebie wyobrazić powracającego dobrowolnie z przepustki.
To już wielki piątek, trwają przygotowania do świąt, Kaziu Brzeziński robi przepiękne
pisanki o tematyce związanej ze stanem wojennym.
Z osadzonych z nami „niebieskich ptaków” zostało tylko trzech.
Po głodówce dochodzę szybko do siebie, ważę 60,100 kg.
Wielka Sobota, 10 kwietnia 1982 roku.
Od rana wychodzą internowani na przepustki.
Z naszego Regionu na przepustkę poszli: Krzysztof Dobrecki i Jurek Markiewicz, Władek
Jamrozik wychodzi na „wolność”.
Jak w każdą sobotę odbywają się widzenia, dziś powiem bez przesady jest najazd
rodzin. Przyszło mi spędzić następne święta w odosobnieniu.
W pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych odbędzie się Msza św. /suma/, którą odprawi
Biskup Włocławski ks. Lewandowski.
Głodówka trwa , władze więzienne robią sobie żarty, odpowiedzą za to kiedyś.
Spróbowałem również swych talentów w sztuce ludowej, wykonałem dwie pisanki na
pamiątkę świąt w tym specyficznym miejscu. Jaja farbujemy w łupinach po cebuli.
Z momentem otwarcia cel o godzinie 14,30-ści rozpoczęliśmy świętowanie.
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Jutro na celi nr 14-ście Region Koniński organizuje wspólne śniadanie, z resztą
będziemy starali się spędzić te dwa dni świąt wszyscy razem.
Stało się tak jak przewidywaliśmy na strajku, że święta spędzimy razem, ale nikt nie
pomyślał, że to będzie za kratami.
O Ryśku mamy wiadomość, że jest w areszcie śledczym w Koninie również Władek
zamiast być na „wolności” znalazł się w KW MO w Koninie, rodzina nie wiedząc, że
wyszedł na wolność przyjechała w odwiedziny, tu dowiedzieli się, że po rozmowie na
komisariacie w Koninie zostanie zwolniony.
Humory kiepskie, każdy jest myślą przy swoich najbliższych
Niedziela, 11 kwietnia 1982 roku.
Pierwszy dzień świąt.
Trudno opisać co się czuje w odosobnieniu. Łzy w oczach wszystkim stoją, brak
uśmiechu, jakiegokolwiek zadowolenia, łączymy się w tym dniu z Wami na wolności. Dziś
jest mój dyżur na celi, wstałem bardzo wcześnie, mimo, że poszedłem późno spać. Zadaniem
moim jest przygotować świąteczne śniadanie.
Mimo bardzo dobrze zastawionego stołu, obfitującego w pyszności, było bardzo
smutno, straciliśmy ochotę do jedzenia.
Jedno pocieszenie to Msza święta, była bardzo uroczysta, celebrował Biskup
Lewandowski. Na tą Mszę św. poszliśmy wyjątkowo jedną grupą, połączyliśmy się z
pierwszym piętrem. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to co Kościół dla nas robi.
Po długiej głodówce nastąpiły dni obżarstwa, stół cały dzień zastawiony, niczego nam
na nim nie brakuje, nie tak jak to było na Boże Narodzenie. Rodziny nasze chyba wszystkie
kartki żywnościowe przeznaczyły dla nas.
Doszła do nas wiadomość, brak potwierdzenia, że Rysiek został przywieziony do
Mielęcina na Blok VI-ty – śledczy.
Czuję, że to próba zastraszania, co ta czerwona zaraza wyczynia? i oni budują
porozumienie, z kim?
Otrzymujemy masowo kartki świąteczne od osób nam obcych.
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Poniedziałek, 12 kwietnia 1982 roku.
Drugi dzień świąt, Śmigus - dyngus
Tradycji stało się zadość, zostałem obficie zlany wodą.
Protest głodowy został przerwany.
Wszyscy razem byliśmy na Mszy św., przed rozpoczęciem Naczelnik ZK
zaproponował żebyśmy obchodzili czwarty miesiąc uwięzienia na dzisiejszej Mszy św, w
przeciwnym razie cele jutro będą zamknięte przez cały dzień.
Wyśmialiśmy tą propozycję, dodał, że zgromadzenia na korytarzu pawilonu są
zabronione.
Miejsce odprawiania Mszy św. również zmienione, a jest nim sekretariat Naczelnika ZK,
zapewne przystosowany do dokonywania nagrań..
Jeżeli dotrzyma słowa jutro może dużo się zdarzyć, w ostateczności będziemy
koncertować przy otwartych oknach, każdy w swojej celi.
Niechaj z nami będzie Pan, alleluja,
Niech obroną będzie nam, alleluja.
Jego słowo zawsze trwa, alleluja,
Wieczną prawdę w sobie ma, alleluja.
Chcemy zgłębiać słowa treść, alleluja
Braciom Je radośnie nieść, alleluja.
Chcemy z Nim na co dzień żyć, alleluja,
I w przyjaźni z Bogiem być, alleluja.
Źródło życia Panie Nasz, alleluja,
Ty nam wieczne życie dasz, alleluja.
Prowadź wśród zawiłych dróg, alleluja,
W Trójcy Świętej Jeden Bóg, alleluja.
Wielkanoc A.D. 1982 roku Mielęcin
Dochodzą do nas wiadomości, że internowani w innych więzieniach przechodzą
grozę, np. w Iławie przechodzą „ścieżkę zdrowia”, karcel, mieszkają ze szczurami.
Rysiek jest na przepustce, tak przypuszczałem, że to robota SB-e, próba zastraszania.
Wtorek, 13 kwietnia 1982 roku.
Dobrze , że święta się skończyły. Czas świąt w więzieniu to wielkie przeżycie,
wystarczy tych wzruszeń, tym bardziej , że to już drugie święta w tych warunkach.
Wyobrażamy sobie jak te święta przeżywają nasze rodziny.
Korespondencję przetrzymują, mało kto dostał karty świąteczne, są wstanie zniszczyć
nas fizycznie bo psychicznie na pewno już nie.
To już mija czwarty miesiąc uwięzienia.
Jest bardzo zimno, w celach i na dworze.
83

Dziś ze spaceru zrezygnowałem, miałem lepsze zajęcie, kończyłem rozpoczęte przed
świętami pisanki, nawet udały się.
Wracając do przepustek to zainteresowany musi pisać podanie w tej sprawie, o dziwo
poszli Ci, którzy podań nie pisali, nowa zagrywka SB-ecji, rzucanie podejrzeń, skłócania
ludzi. Z przepustek jeszcze nikt nie wrócił, oczekujemy z niecierpliwością na wiadomości z
drugiej strony więziennych murów.
W dniu dzisiejszym mijają cztery miesiące od dnia wprowadzenia stanu wojennego,
osadzenia tysięcy ludzi w obozach dla internowanych, panuje dziś dzień powagi, czas na
refleksje, wspomnienia, ten dzień uczcimy specjalnie przygotowaną na tą okoliczność
akademią. Mimo zapowiedzi zamknięcia cel tak się nie stało, uroczystość odbyła się po
kolacji, najpierw na piętrze, a potem na parterze. Służba więzienna była w pełnym pogotowiu,
oczywiście bez psów by się nie obyło.
Słuchałem radia „Wolna Europa” nie jestem aż tak wielkim optymistą jak rozgłośnia,
zobaczymy. Dla naszego „bezpieczeństwa” wykonali jeszcze jedno ogrodzenie ze siatki
bardzo blisko okien, jest to wybieg dla psów, a są dorodne, jednemu nadaliśmy imię „Albin”,
który dzisiaj przez cały dzień wyje, czyżby miał złe przeczucia, a może w ten sposób chce
upamiętnić dzisiejszy dzień. Czuje się źle, jestem słaby.
Środa, 14 kwietnia 1982 roku.
Obóz w którym przebywamy ma tradycje, był w czasie drugiej wojny światowej pod
administracją III Rzeszy, są jeszcze z tego okresu ślady w postaci drutu kolczastego, jak się
uda to ucinamy po kawałku na pamiątkę. Jest jeszcze jeden barak z tego okresu nie
wykorzystany.
Powstają nowe wiersze i piosenki :

HYMN INTERNOWANYCH EKSTREMISTÓW
Gdy się junta wystrzela,
Trafi szlag Jaruzela,
Orła WRONA-a nie zdoła pokonać,
Wtedy wolni związkowcy,
Ekstremiści, KOR-owcy,
Na premiera wybiorą Kuronia!
Będą tańczyć wśród zgliszczy,
Jurczyk, Gwiazda i Michnik,
Wokół trumny Siwaka Albina,
Na wieść o tym sam Breżniew,
Tak potężnie się zerżnie,
Aż rozpadnie się mumia Lenina!
I gdy Polska odrodzi się znowu,
Wtedy wszystkich czerwonych,
Gdzieś za Ural się zgoni,
Chińczyk gorszy od Berii,
Każe gdzieś na Syberii,
Aż do śmierci komunizm budować.
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HYMN UBEKISTANU
Jeszcze WRON-a nie zginęła
Póki my kraczemy
Co nam „Solidarność” wzięła
Czołgiem odbierzemy
Marsz, marsz Jaruzelski
Od klęski do klęski
Za twoim przewodem
Zrywamy z Narodem

ŻÓŁW
Żółw jest to małe zwierzątko
W twardą skorupkę odziane
Niegroźne, małe, powolne
I ciągle niedoceniane.
A przecież uczy nas żółwik
Nie trzeba się spieszyć do pracy
Odpocznij zanim coś zrobisz
Kochajcie żółwika - Polacy !
Są pierwsi z przepustek, wrócił Rysiek Skoczylas nasza zguba i Józef Wojtalik, trudno
mi siebie wyobrazić powracającego dobrowolnie do więzienia.
Dzisiaj miałem zły dzień, poczułem tęsknotę za domem i przyjaciółmi, ale co człowiek nie
przetrzyma, a co przetrzymać trzeba będzie to jeszcze przed nami.
Martwi mnie zdrowie Ninki, ma wyznaczony termin wyjazdu do sanatorium, a co z
dziećmi?
Listy i życzenia świąteczne wstrzymane.
Atmosfera w celi lepsza, jest więcej optymizmu, mówi się, że do 25.04.1982 roku większa
część internowanych wyjdzie.
Już teraz oświadczenia o lojalności od nikogo nie dostaną, został już sam „kwiat”,
który im tej przyjemności nie sprawi.
Czwartek, 15 kwietnia 1982 roku.
Wracają dalsi urlopowicze, wrócił Krzysztof Dobrecki i Jurek Markiewicz, przywieźli
ciekawe plakaty produkcji czerwonych, jeden z Reganem trzymającym pistolet wymierzony
przeciwko Polsce – mówi o restrykcjach.
W obawie, że urlopowani mogli przemycić broń lub inne środki wybuchowe po obiedzie
przeprowadzili kipisz, tym razem miałem wszystko w swoim miejscu, natomiast wpadła im
w ręce proca to też broń przeznaczona dla „Albina” oraz krzyżyki i dwie deski – surowiec do
ich produkcji i inne mniej znaczące drobiazgi. Na innych celach dorwali radia.
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Szukali przede wszystkim bibuły, która ich zdaniem dotarła do obozu i chyba się nie
pomylili. Korespondencja została odblokowana, dostałem dwie kartki świąteczne od
nieznajomych mi przyjaciół, bardzo mnie ucieszyły.
Pogoda lepsza, w celach cieplej. Byłem po południ na spacerze.
Czekam z niecierpliwością na wiadomości z domu.

Wielkanoc 1982- więzienie Mielęcin, do obozu internowanych napływały liczne
życzenia świąteczne od nieznajomych.
Piątek, 16 kwietnia 1982 roku.
Mija czwarty miesiąc od dokonania mordu w kopalni „Wujek”.
Od rana spacer, łaźnia, a potem odwiedziny Pani z PCK, która przyjechała wyjaśnić nam
problemy jakie poruszyliśmy w czasie wizytacji Międzynarodowego Czerwonego Krzyża.
Śmieszne, poruszyłem wówczas stan zdrowia mojej żony i związaną z tym sytuację
rodzinną, przedstawicielka PCK oznajmiła, że PCK chciał udzielić pomocy materialnej lecz
żona odmówiła, powiedziałem bardzo dobrze bo o to nie prosiłem, dodałem, żeby nie
przypisywali sobie tego czego nie załatwili między innymi, że żona nie ma dyżurów w
zakładzie pracy po godzinach.
Mord w Kopalni „Wujek” upamiętniliśmy
na korytarzu Pawilonu V przy
prowizorycznie zbudowanym ołtarzu.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 17-tej odśpiewaniem „Roty” po której
odmówiliśmy „Litanię Narodu Polskiego”, deklamowane były wiersze.
W celi atmosfera zła, co chwilę zmienia się, czas uwięzienia robi swoje, w różny
sposób odbija się na nas.
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ŚLEPIEC
Dokąd ty ślepcze prowadzisz
Każąc iść w równym szeregu
Przecież tam mróz jest nieludzki
I tylko kruki na śniegu.
Tam, kiedy burzę posiejesz
Nie ma od wichru osłony
I jeśli wicher zawieje
Rozdziobią nas kruki i wrony.
Rozdziobią nas kruki i wrony
Już niepotrzebnych nikomu
I nikt już szukać nie będzie
By znaleźć drogę do domu.
Kostur swój dzierżysz na przedzie
Jak marszałkowską buławę
Dokąd cię ślepcze zawiedzie
Na jaką jeszcze niesławę?
To wszystko kiedyś już było
Jak sen koszmarny powraca
Znów się historia stoczyła
I znów kraj w kazamatach.
Tędy, co ślepcze prowadzisz
Kibitki wiozły Polaków
Potem transporty prowadził
Żołnierz sowiecki na Katyń.
Ślepiec, a za nim w szeregu
Pomniejszych ślepców gromada
I jeszcze wrony na śniegu
Żałosna to defilada.
Dokąd nas ślepcze prowadzisz...?
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Sobota, 17 kwietnia 1982 roku.
Nareszcie odblokowali korespondencję, dostałem list z domu i kartę świąteczna.
Napływają masowo karty świąteczne od nieznajomych, dostałem dziś takie dwie.
W obozie panuje duży optymizm mówi się, że do końca kwietnia dużo z nas wyjdzie,
oby się te przepowiednie spełniły, lecz co to za wolność w państwie policyjnym.
Niedziela, 18 kwietnia 1982 roku.
Ksiądz który odprawiał dotychczas Mszę św. też im nie odpowiadał, jest inny, miał
piękne kazanie – mówił o przetrwaniu ażeby się nie załamać.
W celi w kółko to samo, czytam dużo książek, a mam co, są ciekawe.
Powstają nowe wiersze, piosenki i modlitwy.
Jutro rozpoczynamy nowy tydzień, już nie liczę który z kolei. To co przeżyliśmy w
ciągu tych miesięcy to trudno opisać oraz opowiedzieć.

MATKA BOSKA
CZĘSTOCHOWSKA
Z dawna Polski Tyś Królowa,
Pani Częstochowska!
Zielna, Siewna i Gromniczna –
Pani – Matko Boska.
Z Twym imieniem pod Grunwaldem,
Dziadowie stawali,
Białe Orły na sztandarach,
Przed Tobą schylili.
Byłaś z nami w chwilach trwogi,
Byłaś w chwilach męstwa,
Matko Boska Częstochowska –
Prowadź do zwycięstwa.
Byłaś z nami w chwilach powstań,
W tragedii rozbiorów,
Nie znikałaś z wiejskiej chaty,
I szlacheckich dworów.
I w poezji naszych wieszczów,
I modlitwie dzieci,
Imię Twoje – Pani Nasza -,
Nadzieją wciąż nieci.
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W Imię Twego Panowania,
Sławim Twą koronę,
Matko Boska Częstochowska,
Pod Twoją Obronę...
Pod Twą Obronę,
Dziś się uciekamy –
Matko Boska Częstochowska -,
Zmiłuj się nad nami!
Daj nam wytrwać w naszej walce,
Dodawaj nam siły,
Wypędź z serca nienawiści,
I daj pokój miły.
Jesteś z nami w naszym trudzie,
I codziennym znoju,
Jesteś z nami w czasach wojny,
I w czasie pokoju.
Jesteś z nami dziś w kopalni,
W stoczni za drutami...
Matko Boska Częstochowska –
Przyczyń się za nami !
Mielęcin, 18.04.1982 r.
Poniedziałek, 19 kwietnia 1982 roku.
To już 120-ścia dni uwięzienia. Jestem chory, mam katar, czuję, że mam gorączkę.
Dni upływają na długich dyskusjach, które czasami mnie denerwują. Zenkowi nigdy nie
brakuje tematu, przoduje w gadulstwie, dnia mu nie starcza to się potwierdza, że gadulstwo
jest wadą Polaków. „Żarcie” które serwuje kuchnia więzienna okropne.
120-sty dzień w niewoli został upamiętniony stemplem pocztowym.
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Wtorek, 20 kwietnia 1982 roku.
Myślałem, że gorączka przejdzie, że panujące tu temperatury uodporniły mnie na
przeziębienia, a jednak nie, leżę w łóżku mam dużą gorączkę, dobrze, że są różne leki i
witaminy które dostajemy w darach z Kościoła.
W godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie Starszych Cel z Naczelnikiem
Zakładu Karnego, nie byłem z powodu choroby, był Grzegorz Musidlak, z relacjonował nam
przebieg spotkania z którego wynika, że spodziewana jest jakaś wizytacja i zwolnienia,
pozostało nam tylko pocieszać się.
Znoszę to wszystko jak na razie dobrze, jednostką nerwy czasami puszczają, powstają
konflikty z byle powodu.
Nie ma co się dziwić, to już piąty miesiąc prania mózgów, tyle za nami przejść i
wielka niewiadoma jeszcze nas czeka.
Najlepsza na uspokojenie jest „ślumpka”, jest to napój z herbaty, parzony według
ścisłej receptury oraz określonych czynności przy jej parzeniu.
Trwają dyskusje, spekulacje na temat zapowiadanych zwolnień. Wraz z przebywaniem
internowanych na przepustkach dociera do nas bibuła z wolności.
Internowani już lepiej wyglądają, brody im wyrosły, czupryny również.
Środa, 21 kwietnia 1982 roku.
Na śniadanie co dzień jest zupa mleczna, przeważnie kwaśna.
Mało kiedy korzystamy z tego „jedzenia”, dobrze, że ma kto o nas dbać i paczki słać.
Ale grypa mnie rozłożyła, gorączka od dwóch dni nie ustępuje, oczy mam
podpuchnięte, ledwo widzę, mimo to z notatkami jestem na bieżąco.
Od rana kilku internowanych poszło na przepustki, na wolność puścili jednego z
„niebieskich ptaków”.
Te przepustki to nowy podstęp, gra nerwów, rzucanie podejrzeń na internowanych.
Jeden z internowanych z Włocławka nie zdążył wrócić z przepustki świątecznej , a już
poszedł na kolejną, wybuchała awantura, Zenek nie może ścierpieć, że jedni chodzą co
chwilę, a on mimo, że pisał podanie nie może przepustki uzyskać.
Czego się te czerwone pająki po nas spodziewają, wiemy bardzo dobrze jaki mają w
tym cel, dlatego nie uda im się nas podzielić.
Dużo internowanych nie chodzi na rozmowy z SB-ecją, wyjeżdżają z kwitkiem, na
tym prawdopodobnie zakończą swoją działalność.
W obozie najgorsze są noce, zimno i psy wyją, a przede wszystkim „Albin”, trzeba
postarać się o procę, jedną straciliśmy w czasie kipiszu, zakwalifikowali posiadanie procy
do„broni”.
Czwartek, 22 kwietnia 1982 roku.
Gorączka opada, czuję się lepiej, po południu wstałem.
Zapasy żywnościowe z domu kończą się. Od paru dni na kolację dają plasterek sera,
do smarowania nic. Obiady i śniadania wędrują do kubła, są nie do przełknięcia.
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Spacery obecnie trwają cztery godziny, podczas których gramy w siatkówkę, mamy
zabawę z tymi z wieżyczek, w momencie kiedy piłka przeleci za jedno z ogrodzeń,
pozorujemy, że chcemy przejść, wówczas są w pełnej gotowości.
Cele są otwarte po południu. Naczelnik ZK o nazwisku Tretyl zamierza połączyć w
końcu parter z piętrem.
Psy już puścili na wybieg, można spać „spokojnie”.
Piątek, 23 kwietnia 1982 roku.
Mamy dwóch solenizantów: Wojtka i Jurka.
U niektórych nerwy już wysiadają, o mało co, a doszłoby do tragedii, Zenek jest pod
wrażeniem Naczelnika ZK który obiecał mu, że wyjdzie do 25 kwietnia 1982 roku, jestem
przekonany, że wyjdzie tak jak Irek /konfident/.
Dostałem od nieznanego mi Przyjaciela bo tak się podpisał widokówkę i od Janusza
krótki list, którym jestem zawiedziony.
Czekamy na widzenia, chciałbym żeby ktoś przyjechał.
Rozluźnienie dyscypliny, która jest nieporównywalna z 13 grudnia 1981 roku, nazywamy
„upadkiem więziennictwa w PRL-u”. Polepszyło się nie tylko na bloku gdzie przebywają
internowani, ale również gdzie przebywają skazani, którzy przy różnych okazjach ten fakt
potwierdzają.
Z powodu tego, Naczelnik za wszelką cenę stara się przenieść nas do innego
więzienia, gdyż sam stwierdził, że to nie jest więzienie tylko ochronka. Nam wystarczą te
kraty, szczęk kluczy w zamkach, psy, a przede wszystkim jedzenie.
Tęsknię za rodziną i wolnością, jeżeli tak można nazwać ten świat z drugiej strony
więziennych murów.
Więzienie nauczyło nas życia w wolności i przekonania się jeszcze raz czym jest
prawo i kto to prawo reprezentuje. Już teraz nikt z nas nie ma złudzeń co do sprawiedliwości
socjalistycznej.
Sobota, 24 kwietnia 1982 roku.
Dzień widzeń.
Jak mogą tak nas „zabawiają”, wyświetlany był film pt. „Ogniomistrz Kaleń”, wybrałem
dłuższe spanie. Przynajmniej w pierdlu polubiłem czytanie książek, a mamy co czytać .
Zenek mimo obietnic Tretyla siedzi nadal, był na rozmowie z SB-ekiem, miał również
widzenie z żoną, która została powiadomiona przez SB-e w Płocku, że został zwolniony,
zaniepokojona co mogło się stać przyjechała do Mielęcina i wszystko jasne.
Na teren więzienia przybyła delegacja Episkopatu Polski z Panem Czartoryskim na
czele, celem wizyty było omówienie dziesięciopunktowego Porozumienia Narodowego, które
przedstawia Kościół katolicki, o spotkaniu dowiedziałem się jak wielu innych po czasie,
Tretyl według swego uznania wytypował internowanych na to spotkanie.
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Niedziela, 25 kwietnia 1982 roku.
Jak na złość, gdy jest transmisja Mszy św. z Warszawy, „kołchoźnik” się zapowietrza.
Śniadanie mieliśmy królewskie, wiadomo były odwiedziny.
O godzinie 11-tej poszliśmy na Mszę św. w tym czasie kołchoźnik sprawny, płynie
bardzo głośna muzyka z miejscowej rozgłośni, trudno było uczestniczyć w nabożeństwie w
takich warunkach, po naszej interwencji radiowęzeł został wyciszony.
Z niepotwierdzonych źródeł dowiadujemy się, że Jaruzelski w prezencie imieninowym
dostał spalone kioski „RUCH” w Poznaniu.
Zapoznałem się z propozycją „Ugody Narodowej” jaką proponuje Kościół.
Nastroje dobre, nawet optymistyczne, osobiście jestem ostrożny i daleki od entuzjazmu.
W celach spokój, każdy żyje swoimi sprawami, tak najlepiej gdy są plotkarze,
panikarze no i co najgorsze konfidenci.
Jutro nowy tydzień, który z kolei?
Powstają nowe wiersze i piosenki.

HYMN INTERNOWANYCH
Choć przeżyliśmy tu trudnych dni wiele,
Nigdy przez wroga nie będziem złamani,
Bo przyświecają nam szczytne idee
INTERNOWANI
Prawda i przyjaźń są nam bardzo drogie,
„Solidarnością” jesteśmy zbratani,
A swoje dzieło rozliczym przed Bogiem
INTERNOWANI
Dziś Bóg jest z nami, każdy z nas to przyzna,
Więc choć przez wroga jesteśmy opluwani,
Zwycięstwo nasze i Wolna Ojczyzna
INTERNOWANI
Więc razem bracia wytrwać dziś musimy,
Już wkrótce zerwiemy kajdany,
Przyjdzie zwycięstwo, do domów wrócimy
INTERNOWANI
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Poniedziałek, 26 kwietnia 1982 roku.
Tydzień zaczął się zimny, pogoda barowa.
Po długich oczekiwaniach, /bo musieli mieć czas na szaber/ dostaliśmy do podziału między
sobą ,dary dostarczone z Episkopatu, mimo, że „Solidarność”, to podział nastąpił podobnie
jak dzieli komuna.
Są tacy wśród nas, którzy podziałem nie objęli celi nr 22-wa gdyż to „niebieskie
ptaki”, skierowali ich do naszej celi bo uważają, że Irek i Grzegorz są ich kolegami, tyle
niektórzy nauczyli się tu przez cztery miesiące. Stan wojenny i to internowanie przynajmniej
ukazało oblicze niektórych z nas.
W nocy psy z „Albinem” na czele dają koncert.
Wtorek, 27 kwietnia 1982 roku.
Noc była koszmarna, długo „Albin” zawodził.
Śniło mi się między innymi, że byłem z całą rodziną internowany do Gorki.
Wypiska już o dwa dni opóźniona. Otwarcie cele spowodowało, że każdy siedzi u
siebie. Z wiadomości jakie docierają do nas dowiadujemy się, że w innych obozach jest o
wiele gorzej, aż się w głowie nie mieści.
Zapasy żywnościowe kończą się, byle do soboty. To co oni dają do jedzenia przerasta
wyobrażenie.
W chwilach przygnębienia śpiewamy, to pomaga, najważniejsze żeby nie opuściła nas
nadzieja.

DZIŚ DO CIEBIE
PRZYJŚĆ NIE MOGĘ
Dziś do Ciebie przyjść nie mogę,
Jaszczur zabrał wolność mą,
Zapanował nad Narodem,
Szlak swój znacząc ludzką krwią.
Za kratami społeczeństwo,
Wolne związki widzi w śnie,
W dzień szaleje „bezpieczeństwo”,
Bo przesłuchać wszystkich chce.
Święta sprawa „Solidarność”,
Dla całego kraju dziś,
Nie zdusi jej bezkarność,
WRON, jaszczurów – biada im.
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Dobrej sprawie Bóg pomaga,
Więc nie straszne kraty nam,
Z nami, siostro jest odwaga,
Nie opuszcza więzień bram.
Ojców naszych powstań boje,
Uczą nas jak w męstwie trwać,
Znosić dzielnie trudy, znoje,
„Solidarność” Boża brać.

Środa, 28 kwietnia 1982 roku.
Było dużo dodatkowych widzeń, przeważnie z Włocławka, rodziny zaniepokojone są
wiadomościami, które dotarły do nich o rzekomym przeniesieniu nas do innych obozów,
zapewne to robota SB-eków, gra na nerwach, wieści krążą już od paru dni.
Można spodziewać się, że coś wydarzy się gdyż 1/.4 „Pawilonu V” jest zamieszkała,
wstrzymane wypiski to też coś oznaczają.
Nastroje różne, trochę się poprawiły ale na krótko.
Po komunikacie dotyczącym zwalniania internowanych od 2 maja 1982 roku myślę ,
co tam w domu się dzieje, zapewne myślą, że wracam jak tysiące innych rodzin, oby to nie
było złudne.
Jesteśmy dobrej myśli, natomiast wiemy, że ktoś z nas zostanie i to na długie
miesiące, dlatego entuzjazmu nie ma, wiadomość tą pozostawiliśmy bez komentarza w celi.
Cztery miesiące nauczyły nas cierpliwości i nie wiary w ich słowa. Wieczory są
wesołe, o godzinie 22-giej po ciszy nocnej, przy otwartych oknach śpiewamy piosenki
kompozycji własnej, zapewne słyszalni jesteśmy hen za murami.
Czwartek, 29 kwietnia 1982 roku.
138 dzień niewoli.
Około godziny 11-tej zamieszanie, każą między innymi i mnie spakować się,
pomyślałem, że będę przeniesiony do innego więzienia gdyż od dawna takie pogłoski krążyły,
nikt nie pomyślał, że to dziś będą wypuszczać, komunikat w radiu mówił o 2 maja 1982 roku.
Po krótkiej chwili dowiaduję się, że wychodzimy za bramę, nogi mi się ugięły,
osłupiałem, po prostu szok.
Myślę, czemu to ja, a nie kto inny, przecież są dużo młodsi ode mnie i nie byli tak
zaangażowani w działalność w Związku.
Przy pomocy kolegów zostałem spakowany i wydalony z celi. Długo, bardzo długo
trwało pożegnanie z pozostającymi tu kolegami.

94

UWOLNIENIE
O godzinie 12.20-cia opuściłem w raz z innymi kolegami Blok V. Zostaliśmy
przeprowadzeni na salę budynku administracyjnego do której po chwili weszli SB-eki z
trzech województw: Włocłwka, Płocka i Konina, powitaliśmy ich na wejściu marszem
żałobnym, marsz wykonał na pianinie jeden z internowanych kolegów.
Po oficjalnym powitaniu, SB-ecja udzieliła nam instrukcji jak mamy postępować na
„wolności”.
W między czasie dostałem list od mamy, która, pisze między innymi:
„Za co Ciebie i innych trzymają to jeden nonsens obawiać się bezbronnych. A może chęć
wykończenia psychicznie. Romku żyj nadzieją, że to musi się nareszcie skończyć – „Niech
żywi nie tracą nadziei”. Nie jesteś sam, dolę podzielasz z tysiącami innych. Grunt nie
poddawać się rezygnacji, czy depresji”.
Zostaliśmy poddani szczegółowej rewizji, przyczepili się do moich pisanek i Krzyża.
W dalszej kolejności każdego z osobna wypuszczali za bramę za którą oczekiwaliśmy na
ostatniego zwolnionego w dniu dzisiejszym kolegę.
W między czasie myślę sobie, co dalej, co czeka tam nas za murami, źle, że to nie ja
ostatni, że los pozostających jest w rękach tych czerwonych pająków.
Z Regionu konińskiego wychodzą w dniu dzisiejszym: Rysiek Skoczylas, Krzysztof
Dobrecki, Jurek Markiewicz, Henryk Olejniczak, Józef Wojtalik, Mateusz Szmyt, Irek
Sępolski.
Przepustki 10-cio dniowe dostali: Ireneusz Niewiarowski i Andrzej Radke. Dziś za
mury wyszło 30-tu internowanych i trzech na przepustki. Co dalej! To już za bramą, to drugi
etap pseudo wolności.
PS.
Wrota więzienne z hukiem za nami zamknęły się, po chwili dwóch internowanych
zapłaciło mandat za rzucenie zapałki na chodnik. Byliśmy bacznie obserwowani, do chwili
odjazdu pociągu.
Od momentu przyjazdu do domu jestem „otoczony szczególną opieką”. Spotykam się
z dużą życzliwością ludzi, którzy dają mi dowody uznania do tego co robię oraz sympatii do
NSZZ „Solidarność”.
I Wam, dedykuję wspomnienia. Viktoria!
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Świadectwo zwolnienia z internowania.
96

LISTA INTERNOWANYCH
GRUDZIEŃ 1981

1. Kazimierz Brzeziński -Konin
2. Tadeusz Bozacki
-Konin
3. Krzysztof Buszko
-Konin
4. Adam Cieluch
-Konin
5. Krzysztof Dobrecki
-Konin
6. Jacenty Dobrowolski -Turek,
7. Zbigniew Jachimski - Konin
8. Władysław Jamrozik -Koło
9. Jarosław Krzywiak
-Konin
10. Roman Kotwa
-Słupca
11. Bronisław Kura
-Turek
12. Ryszard Kołodziejczak -Turek
13. Ryszard Łukowski
-Turek
14. Małgorzata Modelska -Konin
15. Leszek Miller
-Konin
16. Zbigniew Malida
-Konin
17. Jerzy Markiewicz
-Konin
18. Grzegorz Musidlak
-Witkowo
19. Ireneusz Niewiarowski -Kłodawa
20. Zbigniew Okoński
-Konin
21. Henryk Olejniczak
-Poznań
22. Krzysztof Płoszewski -Konin
23. Paweł Pluta
-Konin
24. Marek Popielarski
-Konin
25. Wojciech Plutowski
-Konin
26. Stefan Piotrowski
-Turek
27. Franciszek Romaszko -Konin
28. Miron Rogacki
-Konin
29. Andrzej Radke
-Gosławice
30. Bogumił Rosa
-Turek
31. Maciej Rosiak
-Turek
32. Ryszard Rychlik
-Turek
33. Ryszard Stachowiak
-Konin
34. Ryszard Skoczylas
-Konin
35. Mateusz Szmyt
-Konin
36. Ireneusz Sempolski
-Konin
37. Zofia Sochacka
-Koło
38. Wiesław Wysocki
-Konin

39. Jacek Wańczura -Konin
40. Józef Wojtalik
-Konin
41. Jan Włodarzewski -Koło
42. Ewa Zaleska
-Konin
43. Wojciech Zaleski -Konin

97

„Trybuna Ludu” 13 grudnia 1981
98

Ulice polskich miast po 13 grudnia 1981 r./fot. Włodzimierz Wasyluk/
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Doniesienia prasowe po 13 grudnia 1981 r.
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Zmobilizowani spikerzy TV (fot. Włodzimierz Wasyluk)

Wiesław Górnicki, wówczas kapitan, doradca premiera ( fot. „Dei Spiegel”)
101

Doniesienia prasowe – konsekwencje stanu wojennego
102

Rękopis Wojtka Zaleskiego
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Powitanie w pracy 3 maja 1982 r.
I. fot. od lewej: Janusz Góranowski, Roman Kotwa, Maryla Sabacińska, Wojciech Balewski
II. Fot. od lewej: Janusz Góranowski, Roman Kotwa
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Pamiątki z obozu internowanych

Wezwanie na Komendę KW MO w Koninie
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Prezentacja koszuli więziennej
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Gryps
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INDEKS NAZWISK

INDEKS NAZWISK
A
Albin 93,

B
Balewski Wojciech 30,56,104,
Balcerowski Leszek 20,
Bernard Zbigniew 76,
BUJAK Zbigniew 40,
BOZACKI Tadeusz 13,34,46,97,
BRZEZIŃSKI Kazimierz 13,22,34,46,63,75,76,81,97,
BUSZKO Krzysztof 13,14,34,61,81,97,

C
Profesor Czartoryski / Przedstawiciel Episkopatu/ 91,
CIELUCH Adam 97,

D
DOBRECKI Krzysztof 14,30,34,61,81,85,95,97,
DOBROWOLSKI Jacenty 34,46,97,
Drewniacka Maria 36,

F
Fronczak (ks.) 23,

G
GLEMP Józef (Prymas) 15,40,48,63,71,74,
Gierek Edward 79,
Grudzień Zdzisław 51,
Grynkiewicz Jerzy 78,
Góranowski Jan 30,46,47,57,91,104,
Górnicki Wiesław 101,
Grabiak Maria 19,
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J
JAMROZIK Władysław 34,81,97,
JAN PAWEŁ II PAPIEŻ 48,
JACHIMSKI Zbigniew 47,
Janicki /oficer SB/ 28,38,
Jaruzelski Wojciech /WRON/ 8,14,41,46,49,54,57,76,92,
JARZYŃSKI Jerzy 22,
JURCZYK Marian 38,

K
Kanuszyc Jan 20,
Karpiński /oficer SB/ 46,
Karwowski Zbigniew 9,10,12,53,
Kiszczak Czesław /Minister Spraw Wewnętrznych/ 61,
Kaszuba Tadeusz 9,13,17,
KOŁODZIEJCZYK Ryszard 46, 97,
KOTWA Roman 6,16,17,27,34,57,61,70,72,75,77,79,97,95/97,104/107,
Kotwa Janina 19,25,30,32,36,47,49,56,62,65,78,89,
Kotwa Agnieszka 19,49,65,67,72,78,
Kotwa Monika 19,49,65,67,78,
Kotwa Stefania 19,62,95,
Kotwa Anna 30,47,78,
Kowalski Krzysztof 18,22,
KRZYWIAK Jarosław 28,35,74,77,97,
Książczak Wiesław 40,
Kukułowicz 63,
KURA Bronisław 23,34,44,46,97,
KUROŃ Jacek 40,
Kwiatkowski Przemysław 40,

L
Lasek /oficer SB/ 79,
Lasocki Stanisław 40,46,
Lewandowski 37,58,
LEWANDOWSKI – /Biskup Włocławski/ 81,82,
Lewandowski Ryszard 20,

Ł
ŁADOSZ Zbigniew 22,
ŁASA Antoni (ks.) 6,
ŁUKOWSKI Ryszard 35,46,97,
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M
Majewski Jan 28,
MALIDA Zbigniew 7,34,41,97,
MARKIEWICZ Jerzy 34,74,75,81,85,91,95,97,
MICHNIK Adam 40,
MILLER Lech 6,7,9,35,46,97,
MODELSKA Małgorzata 97,
Morawski Krzysztof 40,46,
MUSIDLAK Grzegorz 47,55,61,64,75,90,93,97,

N
NIEWIAROWSKI Ireneusz 34,95,97,
Noga Marek 40,46,
Nowakowski Roman 9,11,12,15,38,

O
OKOŃSKI Zbigniew 97,
OLEJNICZAK Henryk 9,12,28,34,95,97,
ONYSZKIEWICZ Janusz 40,

P
Pietryga Erazm /lekarz wojewódzki/ 7,
Pietrzak Jan 43,
PIOTROWSKI Stefan 35,97,
Piotrowski Janusz 20,
PLUTA Paweł 97,

PLUTOWSKI Wojciech 34,38,97,
PŁOSZEWSKI Krzysztof 97,
POPIELARSKI Marek 14,34,97,
Przystawowski 28,

R
RADKE Andrzej 35,97,
Rakowski /junior/ 40,
REGAN Ronald 85,
Robaczyński Henryk 46,60,
ROGACKI Miron 7,34,46,97,
ROMASZKO Franciszek 97,
ROSA Bogumił 23,34,46,97,
ROSIAK Maciek 34,46,95,97,
RULEWSKI Jan 38,40,51,
RYCHLIK Ryszard 34,46,97,
113

S
SABACIŃSKA Maria 104,
SĘPOLSKI Ireneusz 47,49,52/53,57,60/61,76,93,95,97,
Sieraczkiewicz 30,32,
Sikora 52,
Siwak Albin 57,
SKOCZYLAS Ryszard 7,9,11,13,34,61,78,81,82,85,95,87,
Sobieraj (ks.) 23,
SOCHACKA Zofia 47,
Sosnowski /lekarz z Płocka/ 80,
Spasowski 15,
STACHOWIAK Ryszard 9,11,28,76,97,
Stadnik Marian 30,47,78,
Styczeń Tadeusz (ks.) 49,
SZMYT Mateusz 35,95,97,

Ś
Śmigielski Zenon 30,
Ściuk K. 25,

T
Tretyl /Naczelnik ZK/ 17,29,53,61,91,

W
WAŁĘSA Lech 15,40,
WAŃCZURA Jacek 14,34,97,
Wasyluk Włodzimierz 99,101,
Wawrzyniec Leon 12,17,18,
Weber Roman 46,61,
Włodarczyk Marian 20,
WŁODARZEWSKI Jan 9,12,28,30,34,97,
WOJTALIK Józef 14,34,41,46,81,85,95,97,
WYSOCKI Wiesław 97,
WYSZYŃSKI STEFAN Prymas 1000 –lecia 21,48,49,56,

Z
ZAJDZIŃSKI Zenon 32,46,49,51,57,60,61,63,72,77,78,81,89,90,91,
ZALESKA Ewa 22,29,46,97,
ZALESKI Wojciech 7,22,35,91,97,103,
ZARĘBBA Jan /Biskup Włocławski/ 44,
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