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Powołanie do wojska rozumiemy dosłownie – jako powołanie do służby woj-
skowej, do służby ojczyźnie. Każdy żołnierz podczas przysięgi wypowiada 
słowa roty: „Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczy-
pospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytu-
cji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za spra-
wę mojej Ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi 
dopomóż Bóg”. Dziś nikomu nie przyjdzie do głowy traktować tej służby ina-
czej. Nawet w komunistycznej Polsce Anno Domini 1982 nie wszyscy powo-
łani domyślali się, co ich naprawdę czeka podczas zapowiedzianych ćwiczeń. 
Jechali do jednostek wojskowych jak na zwykłe przeszkolenie. Niektórzy byli 
zaskoczeni i zdziwieni, że zostali powołani mimo ich trudnej sytuacji rodzinnej 
lub stanu zdrowia wykluczającego aktywność wojskową. Być może uspokaja-
ły ich wyjaśnienia wojskowej administracji, zapewniającej, że pomyłka wyja-
śni się w jednostce wojskowej, do której zostali skierowani. I rzeczywiście, na 

miejscu wszystko się wyjaśniało – powołanie na ćwiczenia wojskowe to był tylko pretekst, żeby ich wyizolować i wykluczyć 
z działalności związkowej, aby wybić im z głowy Solidarność. Tak naprawdę to zamknięto ich w jednostkach wojskowych, 
aby fizycznie i psychicznie prześladować. 

Władza wpadła na pomysł, że w wojsku pozbawi ich marzeń o wolności, a niektórych przeciągnie na swoją stronę, doko-
na przemiany tych ludzi z aktywnych działaczy związkowych w potulnych zwolenników systemu komunistycznego. Zaplano-
wano zrobić to tak, żeby nikt o tym się nie dowiedział, aby niczego nie podejrzewał, a powołanie na ćwiczenia wojskowe –  
jak podczas przesłuchania zeznał dyktator wojskowy generał Jaruzelski – „stwarzało pozory legalności”. Jego zdaniem te 
„miejsca odosobnienia w wojsku” były formą inteligentnego internowania. Do realizacji wyznaczonych celów władza odde-
legowała wyselekcjonowaną kadrę wojskową, z odpowiednim nastawieniem do stanu wojennego i Solidarności. Niektórzy 
oficerowie i podoficerowie, którzy zostali przełożonymi powołanych, znani byli ze swej brutalności i bezwzględności. Byli to 
często fanatyczni i mściwi ludzie, którzy wykorzystywali swoje stopnie wojskowe do prześladowania żołnierzy. 

Skala nadużyć była ogromna, nie sposób przywołać tu wszystkich, ale wystarczy wspomnieć o niektórych, żeby poczuć 
grozę tego, przez co musieli przejść powołani na tak zwane ćwiczenia. Przystawiano im pistolet do głowy, grożono uto-
pieniem w Wiśle, straszono wywózką na Sybir, odmową podania leków, kazano kopać grób, zmuszano do pracy ponad 
siły, wywożono w nieznanym kierunku i przetrzymywano w niewiadomym miejscu. Do tego dodajmy ekstremalne warunki 
zakwaterowania, inwigilacje, przesłuchania, nakłanianie do współpracy lub emigracji, szkolenia ideologiczne. Jak dotkli-
we to były represje, świadczy fakt, że niektórzy z powołanych wówczas na ćwiczenia opowiedzieli o tym, co ich spotkało, 
dopiero po wielu latach. Przekroczono wówczas wszelkie cywilizowane normy współżycia. Zniszczono zdrowie, a niektó-
rym nawet życie, w imię obłąkańczej ideologii. Za wszelką cenę władza pragnęła wbrew woli narodu pozostać władzą na 
zawsze, i nie wahała się użyć do tego wszelkich dostępnych środków. Dziś oddajemy hołd tym, którzy w tamtych trudnych 
czasach stawili czoła tyranii, przyczynili się do jej pokonania i zdemaskowali jej prawdziwe oblicze. Dzięki nim zwyciężyła 
prawda i wolna Polska.

Jarosław Sellin
Sekretarz Stanu w Ministerstwie  

Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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Powołanie na ćwiczenia rezerwy oraz do zasadniczej służby wojskowej jesie-
nią 1982 roku członków Solidarności, z których wielu było wcześniej zwol-
nionych z internowania, to w istocie przedłużenie opresji wobec tych działa-
czy Związku, których komunistyczna władza szczególnie się obawiała. Blisko 
1500 rezerwistów, którzy pod pozorem szkolenia trafili do jednostek wojsko-
wych na rzekome ćwiczenia, i blisko 250 powołanych do zasadniczej służby 
wojskowej w rzeczywistości doświadczyło dalszego zniewolenia. Wielu z nich 
umieszczono w warunkach zimowego poligonu, pod niedogrzanymi namio-
tami, w barakach z wagonów kolejowych, w warunkach urągających wszelkim 
standardom cywilizowanego świata. Wielu z nich zapłaciło za te swoiste „ćwi-
czenia” zdrowiem, a nawet – w konsekwencji degradacji zdrowia – życiem.

Wykorzystanie furtki, jaką były formalnie zgodne z prawem ćwiczenia dla 
rezerwistów, okazało się wyjątkowo perfidnym przedsięwzięciem komuni-
stycznych władz. Pod pozorem legalności pozwalano na dalszą opresję, a tak 

naprawdę niszczenie ludzi, którym komuniści, ze względu na zapowiedziane akcje protestacyjne po ogłoszeniu nowej 
ustawy o związkach zawodowych, obawiali się zwrócić wolność. Pozwalano także na maskowanie okrucieństwa, bowiem 
wojsko hermetycznie strzegło tego, co działo się z „żołnierzami” z Solidarności.

Trudno opisać to, czego związkowcy doświadczyli 40 lat temu. „Szkolenie”, któremu zostali poddani, bardziej przypo-
minało odbywanie kary w kompanii karnej niż poligonowe ćwiczenia. Ciągła inwigilacja, izolacja, alarmy, ćwiczenia w te-
renie bardziej przypominały katorżniczą pracę wykonywaną bez sensu i znaczenia. Dopuszczano się nawet tak okrutnych 
praktyk, wręcz tortur psychicznych, jak polecenie kopania grobu i przystawianie pistoletu do skroni. To była codzienność 
mająca na celu złamanie tych odważnych ludzi. Czasami, niestety, skuteczna.

Wcielanie do wojska i powoływanie na ćwiczenia rezerwy działaczy Solidarności zimą 1982–1983 roku nie znalazły 
należytego miejsca w powszechnej świadomości. Niewiele się o tym mówi, niewiele osób ma wiedzę, jak okrutna to była 
opresja. Wystawą „Solidarność do wojska!” staramy się nadrobić te zaległości. W 40 rocznicę wydarzeń przypominamy, 
wspólnie z Instytutem Dziedzictwa Solidarności, czym były i jakie miały znaczenie. Przypominamy ludzi, którym Solidar-
ność i Polska tak wiele zawdzięczają.

Piotr Duda
Przewodniczący Komisji Krajowej  

NSZZ „Solidarność”
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Doświadczenie brutalności stanu wojennego wobec ponad 1700 w  więk-
szości młodych mężczyzn, członków i  sympatyków Solidarności, którzy 
w październiku 1982 roku zostali skierowani na tzw. szkolenie wojskowe do 
wojskowych obozów internowania (WOI), to współcześnie fragment histo-
rii wyłamujący się z powszechnej wiedzy i świadomości w Polsce. Pamiętają 
o nim przede wszystkim ci, którzy doświadczyli tzw. gościnności w Wojsko-
wym Obozie Internowania, a  dziś są świadkami historii, a  także ci, którzy 
w  imię Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej takowej „gościny” udzielali, oraz 
historycy i publicyści historyczni. Naszą ambicją jest, aby ta ekspozycja i to-
warzyszący jej katalog stały się zbiorem podstawowych faktów na ten temat.

W  moim odczuciu wojskowe obozy internowania są rezultatem brutal-
nych, bolesnych i machiawelicznych decyzji, które zapadały na najwyższych 
szczeblach władzy podczas stanu wojennego. To jeden z wielu przykładów, 
który świadczy o tym, że władza komunistyczna nigdy nie szukała porozumie-

nia z Solidarnością, ze społeczeństwem pragnącym w większości i w wielu aspektach zmian, reform czy po prostu poprawy 
codziennego życia. Komunistyczni decydenci, wprowadzając stan wojenny 13 grudnia 1981 roku, z czasem modyfikowali 
go w taki sposób, aby represje stawały się bardziej wyszukane, bolesne i w ostateczności absurdalne. Suma realnych 
doświadczeń wszystkich i każdego internowanego z osobna potwierdza, że w umysłach odpowiedzialnych aparatczyków 
nie było żadnej refleksji nad stanem kraju staczającego się w odmęty coraz głębszego kryzysu społecznego, gospodarcze-
go, politycznego, a w istocie cywilizacyjnego. Kryzys wartości humanitarnych jest indykatywny i tożsamy z naturą władzy 
w państwie przez nich rządzonym. Przejawiał się zupełnym brakiem poszanowania godności jednostki, zatem wojskowe 
obozy internowania były kolejnym epizodem w czasie dramatu stanu wojennego, który należy zdefiniować jako klasyczny 
przejaw upadku państwa, norm i wartości.

Celem wystawy o WOI jest przypomnienie historii ludzi, miejsc i zdarzeń. Jest też lekcją o tym, jakie losy spotykały 
tych, którzy płacili wysoką cenę za to, że mieli odwagę odwoływać się do podstawowych wartości, walczyli o nie w imie-
niu swoim i całego społeczeństwa. Walczyli o wartości fundamentalne, o godność jednostki, praworządność, solidarność 
obywatelską, wspólnotowość, wolność i niepodległość.

Dziękuję wszystkim autorom wystawy. Kuratorce przede wszystkim za pomysł na tę ekspozycję, za inspiracje i skutecz-
ne kwerendy, autorom tekstów za prawdę i emocje oraz autorowi nietuzinkowej, profesjonalnej i pełnej wyrazu grafiki, któ-
ra znakomicie ilustruje ekspozycję i katalog. Żywię nadzieję, że wystawa ta będzie znaczącym akcentem i przypomnieniem 
minionego, ale bardzo ważnego epizodu stanu wojennego w Polsce.

Mateusz Smolana
Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Solidarności
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Wystawa „Solidarność do wojska! Obozy wojskowe jako forma dotkliwej 
represji przeciw członkom Solidarności” powstała w 40 rocznicę organiza-
cji obozów. Wykorzystanie wojska do izolacji działaczy Solidarności jest te-
matem mało znanym. Gdy mówimy o internowaniu, najczęściej stają nam 
przed oczyma ośrodki przygotowane na wprowadzenie stanu wojennego, 
które w grudniu 1982 r. przestały istnieć. Mamy też dość powszechną świa-
domość, że działacze związkowi byli zamykani w aresztach lub więzieniach. 
Rzadko natomiast słyszymy o wojskowych obozach internowania. Skąd ten 
brak powszechnej wiedzy? Być może stąd, że tą formą represji zostało ob-
jętych nieco ponad 1700 osób – to niewiele w porównaniu z 10 tys. interno-
wanych. Być może dlatego, że pobór trwał krótko – od 5 listopada 1982 r.  
do 3 lutego 1983 r. A może w końcu dlatego, że było to wojsko, a jak wia-
domo – powoływanie do wojska na ćwiczenia rezerwy to nic wyjątkowego. 
Ten ostatni argument miał, niestety, odzwierciedlenie w  ustawodawstwie 

już wolnej Polski w kontekście uznania „rezerwistów” za osoby represjonowane. Musiały one czekać ponad 20 lat, aby 
do tego doszło. To było niezwykle bolesne i krzywdzące dla osób odbywających „ćwiczenia wojskowe”, które władza 
traktowała jako karę za przynależność do Solidarności. Ćwiczenia te nie miały bowiem podnieść zdolności bojowej 
„żołnierza”, miały go złamać i upodlić. Wiele osób straciło zdrowie, jedna osoba straciła życie, wielu już nigdy nie było 
tymi samymi ludźmi co wcześniej. Trauma przebyta w wojsku odbiła się na życiu większości tak bardzo, że gdy rozma-
wialiśmy z bohaterami wystawy, nie potrafili mówić o tych wydarzeniach spokojnie, bez emocji, jeszcze dzisiaj pojawiały 
się łzy. Dlatego naszym obowiązkiem jest propagowanie wiedzy o perfidii władzy PRL, o niecofaniu się przed niczym, 
aby złamać i zniszczyć Solidarność.

Prezentujemy Państwu wystawę „Solidarność do wojska! Obozy wojskowe jako forma dotkliwej represji przeciw człon-
kom Solidarności”, która wyszła spod ręki uznanego rysownika Andrzeja Graniaka. Na ekspozycję składa się 10 plansz 
opowiadających o organizacji i funkcjonowaniu wojskowych obozów internowania. Prezentacji towarzyszy katalog, który 
oprócz warstwy ilustracyjnej zawiera tekst historyczny pomysłodawczyni i jednocześnie kuratorki wystawy, opisujący ope-
rację izolacji działaczy Solidarności, tekst pióra Marii Giedz o batalii prawnej, jaką musieli przeprowadzić „żołnierze”, aby 
uznano ich za osoby represjonowane, i na koniec wspomnienia Stanisława Alota, uczestnika jednego z obozów.

Za relacje i udostępnione dokumenty dziękujemy Stanisławowi Alotowi, Leszkowi Jaranowskiemu, Stanisławowi 
Szukale i prokuratorowi Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku Mieczy-
sławowi Górze.

Joanna Lewandowska
kuratorka wystawy
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solidarność do wojska! 
Obozy wojskowe jako forma dotkliwej represji  

przeciw członkom Solidarności

8 października 1982 r. Sejm PRL uchwalił nową usta-
wę o  związkach zawodowych. Delegalizowała ona 
ostatecznie NSZZ „Solidarność”. Przeciw tej usta-
wie zaprotestowali zorganizowani w  podziemnych 
strukturach członkowie związku. Doszło do strajków 
i  demonstracji brutalnie tłumionych przez ZOMO 
i  wojsko. Tymczasowa Komisja Koordynacyjna – 
podziemna struktura krajowa Solidarności, aby wy-
razić sprzeciw wobec nowego stanu rzeczy, wezwała 
wszystkich do zorganizowania 10 listopada 1982 r. 
masowych protestów w zakładach pracy.

Jesień 1982 r. w PRL to był trudny czas, ponieważ 
demokratyczne kraje europejskie, a także USA ciągle 
wywierały presję (również gospodarczą, ogranicza-
jącą dostęp Polski do kredytów zagranicznych) na 
rząd PRL za pozbawienie wolności ok. 10 tys. osób 
osadzonych bez wyroku sądowego w obozach inter-
nowania. Dlatego władze PRL większość internowa-
nych już zwolniły z tych obozów, a ostatecznie zlikwi-
dowano je w końcu grudnia 1982 r. Nie zamierzano 

też ponownie zapełniać „internatów” i aby zneutra-
lizować osoby mogące stanowić zagrożenie dla po-
rządku publicznego i ówczesnego porządku praw-
nego, postanowiono wykorzystać do tego wojsko. 
Nie był to pomysł nowy, ponieważ już od końca 
lat 40. wielokrotnie wykorzystywano Ludowe Woj-
sko Polskie do izolowania „niepewnego elementu”. 
Z poborowych, którzy ze względów politycznych nie 
nadawali się do noszenia broni, formowano batalio-
ny pracy, aby eksploatować je w kopalniach. Do woj-
ska powoływano także kleryków, studentów najbar-
dziej wyróżniających się w zamieszkach w 1968 r. Od 
czasu do czasu formowano także specjalne oddziały 
wojskowe dla kryminalistów i osób z przestępczego 
półświatka. Nie widziano zatem żadnych przeszkód, 
aby i  tym razem za pomocą Ministerstwa Obrony 
Narodowej rozprawić się z Solidarnością.

Decyzja zapadła na najwyższym szczeblu rządo-
wym. Potwierdzili to w swoich zeznaniach w 2011 r.  
przed Oddziałową Komisją Ścigania Zbrodni 
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przeciw Narodowi Polskiemu w Gdańsku gen. Woj-
ciech Jaruzelski i gen. Czesław Kiszczak. Realizację 
pomysłu rozpoczął dyrektor Departamentu V MSW 
płk Józef Sasin 21 października 1982 r., wysyłając 
szyfrogram do wszystkich zastępców komendan-
tów wojewódzkich Milicji Obywatelskiej ds. Służby 
Bezpieczeństwa (SB). Napisano w nim, że do 23 paź-
dziernika należy „wytypować osoby rekrutujące się 
głównie z dużych zagrożonych zakładów pracy, po-
dejrzane o  inspirowanie i  organizowanie ostatnich 
strajków [po uchwaleniu nowej ustawy o związkach 
zawodowych – przyp. autora] i  zajść ulicznych, ne-
gatywne występowanie przeciw tworzeniu nowych 
związków zawodowych, czynną wrogą działalność 
(np. druk, kolportaż, łącznikowanie itp.), a  niena-
dające się z  różnych powodów do internowania 
lub zatrzymania”. Na podstawie tego szyfrogramu 
właściwe miejscowo komórki SB przygotowały listy 
osób wskazanych do powołania i przekazały do wła-
ściwych jednostek wojskowych komend uzupełnień 
(WKU). Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 
gen. Florian Siwicki 26 października 1982 r. wydał 

Zarządzenie nr 0141 o  poborze 1370 rezerwistów 
+ 15 proc. nadwyżki „na zabezpieczenie stawiennic-
twa i na ewentualne wykruszenia”.

Karty powołania przygotowywały miejscowe jed-
nostki WKU, ale nie wszystkie osoby przeznaczone 
do poboru na ćwiczenia były wzywane do stawienia 
się w  siedzibach WKU. Ze względu na krótki czas 
od podjęcia decyzji do realizacji poboru dość czę-
sto karty powołania roznoszono do mieszkań osób 
wytypowanych, zdarzało się też, że „bilet do woj-
ska” wręczali funkcjonariusze SB w zakładzie pracy 
czy na ulicy. W taki sposób powołanie otrzymał np. 
Leszek Jaranowski z Krakowa, który został zwolnio-
ny z aresztu (po 48 godzinach), a krótko po wyjściu 
z  niego na przystanku komunikacji miejskiej pod-
szedł do niego esbek i wręczył mu kartę powołania 
do Czerwonego Boru. 

Wątpliwości co do organizacji poboru mieli sami 
pracownicy WKU, zarówno w kontekście prawidło-
wego sposobu, jak i  zasadności przeprowadzenia 
„branki”. W  wojsku obowiązywał 14-dniowy termin 
powołania, a  karty powołań tym razem wręczane 
były bez zachowania tego okresu. Wojskowe ćwi-
czenia rezerwy zawsze były planowane na cały rok, 
a te ćwiczenia nie widniały w żadnym harmonogra-
mie. Powołanych kwalifikowano do specjalności 
saper-pontonier, mimo że wielu z nich po odbyciu 
zasadniczej służby wojskowej miało w  książeczce 
wojskowej wpisany inny przydział, często wysoko-
specjalistyczny. Pod względem logistycznym akcja 
poboru odbyła się sprawnie. Nikt wprost nie odmó-
wił przyjazdu do jednostki, nikt nie skierował sprawy 

Wątpliwości co do organizacji 
poboru mieli sami pracownicy 
WKU, zarówno w kontekście 
prawidłowego sposobu, jak 
i zasadności przeprowadzenia 
„branki” 
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do sądu wojskowego. Zdarzały się natomiast przyję-
cia do szpitala w celu uniknięcia poboru.

Dla rezerwistów przygotowano jednostki woj-
skowe w: Brzegu, Budowie, Chełmnie nad Wisłą, 
Czarnem, Czerwonym Borze, Głogowie, Gorzowie 
Wlkp., Rawiczu, Trzebiatowie i  Unieściu. Poborowi 
zostali skierowani na tzw. unitarkę (przygotowanie 
do przysięgi wojskowej) do: Chełma, Jarosławia 
i Węgorzewa. Po przysiędze rozlokowano ich w róż-
nych jednostkach wojskowych. Najliczniejszym obo-
zem był obóz w Czerwonym Borze – ok. 450 osób, 
mniej osób liczyły obozy w  Chełmnie – 305, Rawi-
czu – 180 i pozostałe: od 60 do 100 osób. Łącznie 
powołano ponad 1700 osób z największych zakła-
dów pracy w Polsce. Wielu z powołanych rzekomo 
na ćwiczenia rezerwy wcześniej w wojsku nie było. 
To dla nich po mniej więcej miesiącu „służby” orga-
nizowano przysięgi wojskowe.

Do wojska powołano osoby z  roczników 1940–
1962 i  jedną osobę urodzoną w 1934 r. Wielu po-
wołanych miało wojskową kategorię B (czasowo 
odroczony z odbywania służby wojskowej z powo-
dów zdrowotnych lub uczeń/student) i  D (niezdol-
ny do czynnej służby wojskowej w  czasie pokoju). 
Przed powołaniem do wojska nie zorganizowano 
lekarskich komisji wojskowych, mimo iż wielu po-
wołanych zgłaszało, że ich stan zdrowia nie pozwala 
na służbę wojskową. Przekonywano ich, aby stawili 
się w  jednostkach wojskowych, gdzie z pewnością 
wszystkie wątpliwości zostaną rozwiane i  jeśli ktoś 
nie nadaje się do służby, to wróci do domu. „Bada-
nia lekarskie” faktycznie odbyły się w  jednostkach 

wojskowych. Jednak nie były to prawdziwe badania, 
bowiem wszyscy, którzy przybyli do jednostek, mieli 
na karcie powołania wbijaną pieczątkę: „zdolny do 
służby wojskowej”. Niektórzy z  tych „żołnierzy” byli 
krótko po operacjach chirurgicznych, z opatrunkami 
gipsowymi, czasami obejmującymi nawet całe koń-
czyny. W Chełmnie jeden mężczyzna miał w gipsie 
kręgosłup od części szyjnej do lędźwiowej, był więc 
unieruchomiony. Powołano również osoby z  zało-
żonymi kołnierzami ortopedycznymi, gorączkują-
ce, z  infekcjami, bez palców u  rąk lub nóg. Już na 
początku tej „służby” pozapełniały się izby chorych 
w  jednostkach. Wśród powołanych znalazły się też 
osoby będące jedynymi opiekunami osób chorych 
w rodzinach i rolnicy, którzy także powinni być zwol-
nieni z ćwiczeń rezerwy. Zdarzało się, że do wojska 
powołano wcześniej zwolnionych z  internowania 
lub bezpośrednio z  „internatów”. Jednej osobie 
wręczono powołanie, przekraczając okres trzech 
miesięcy w jednym roku kalendarzowym, w którym 
według przepisów żołnierz rezerwy mógł odbywać 
ćwiczenia wojskowe. 

Nie wszyscy powołani od razu zrozumieli inten-
cje, które przyświecały organizacji poboru. Jednak 
gdy docierali do pociągów, w których spotykali ko-
legów związkowców z innych zakładów pracy czy re-
gionów, wszystko stawało się jasne. Już od początku 
podróży solidarnościowcom towarzyszyli smutni pa-
nowie z SB. Na stacjach kolejowych i autobusowych 
na „żołnierzy” czekały samochody, które zawoziły 
ich do jednostek wojskowych. Specjalnie wybrano 
takie jednostki, które były oddalone od szlaków ko-
munikacyjnych, często były to tzw. zielone poligony, 
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by z  jednej strony były one jak najmniej widoczne 
dla okolicznej ludności, a z drugiej – trudno dostęp-
ne dla odwiedzających rodzin. Czerwonego Boru 
w ogóle nie było na mapie. Dopiero na miejscu oka-
zało się, że jest to poligon wojskowy położony w głę-
bi lasu pomiędzy Łomżą a Zambrowem.

Przyjmowanie do jednostek często trwało długo 
i  było uciążliwe. Powołanym wydawano stare, nie-
dopasowane umundurowanie, stare buty – niekie-
dy nie do pary i niedobrane do rozmiaru stóp, dla 
niektórych „żołnierzy” butów zabrakło, więc dostali 
trampki. Naramienniki mundurów były pozbawione 
stopni wojskowych, mimo że wiele osób miało stop-
nie nawet podoficerskie. Strzyżenie było obowiąz-
kowe – w niektórych obozach strzyżono niezgodnie 
z  regulaminem wojskowym na zero. Kompanie re-
zerwistów były kwaterowane najczęściej w budyn-
kach koszarowych należących do jednostek woj-
skowych. Panowały tam skromne warunki, zdarzało 

się, że nie było dostępu do ciepłej wody, ale za to 
w salach były pluskwy i karaluchy. Najcięższe warun-
ki panowały w obozach w Chełmnie i Czerwonym 
Borze. W Chełmnie część „służby” odbywała się na 
poligonie wodnym zwanym Kępą Panieńską, zlo-
kalizowanym pomiędzy Wisłą a wałem przeciwpo-
wodziowym. 305 „żołnierzy” było zakwaterowanych 
w namiotach, zwanych n-sami, po ok. 10 osób w jed-
nym namiocie. Były one ogrzewane piecykami, tzw. 
kozami, w których można było palić w godzinach od 
22 do 7 rano. Toaletą był rów wykopany na dworze 
i belka do siadania. Także w Brzegu część swojego 
pobytu rezerwiści odbyli na poligonie, mieszkając 
w  namiotach. W  Czerwonym Borze za miejsce za-
kwaterowania służyły towarowe wagony kolejowe 
połączone z sobą po trzy, z zewnątrz obite deskami 
brzozowymi. W ten sposób powstały domki dla ok. 
40 osób każdy. Łącznie w  tym obozie przebywało 
ok. 450 osób. Domki te także były ogrzewane ko-
zami. Ponieważ opał w  tych piecykach wypalał się 
szybko, należało pilnować ognia. Ustalano dyżury, 
aby dopilnować, żeby ogień w piecyku nie wygasł. 
W pomieszczeniach było zimno mimo ogrzewania 
przez całą noc. Ci, którzy mieli swoje łóżka oddalo-
ne od źródła ciepła, marzli tak, że ich koce przyma-
rzały do ścian baraku, natomiast śpiący w  pobliżu 
piecyków pocili się z gorąca. Węgiel bardzo szybko 
się skończył i palono drewnem. Na szczęście obóz 
zlokalizowano w  lesie. Formalnie nie można było 
ścinać drzew czy gałęzi do palenia, więc „żołnie-
rze” musieli to robić po kryjomu. Obóz oddalony 
był od innych budynków jednostki, w tym stołówki 
i gabinetu lekarza, o ok. 2,5 km. Żeby zjeść posiłek, 
należało za każdym razem pokonać tę odległość. 

Apele te często trwały 
kilkadziesiąt minut. Żołnierze 
musieli stać na mrozie, często 
w trampkach, a dowódcy 
specjalnie przedłużali te 
zgromadzenia, by wojsko 
dostatecznie zmarzło 
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Wśród rezerwistów był mężczyzna poruszający się 
o  kuli, aby zdążyć na posiłek, musiał wychodzić 
dużo wcześniej.

Osoby powołane na ćwiczenia rezerwy były od-
izolowane od żołnierzy stacjonujących w  jednost-
kach. Nie wolno im było samodzielnie się prze-
mieszczać, a  żołnierzom z  tych samych jednostek, 
jak i  okolicznej ludności przekazywano informacje, 
że przybywający tam mężczyźni to kryminaliści, de-
generaci, narkomani, alimenciarze i niebieskie ptaki. 
Takie informacje mogły być przekonujące, ponieważ 
na początku 1982 r. faktycznie powołano do wojska 
blisko 6,5 tys. osób z marginesu społecznego, ma-
jących za sobą wyroki sądowe. Kadra zajmująca się 
rezerwistami była specjalnie dobrana, najczęściej 
pochodziła z  innych jednostek. Chodziło o  to, aby 
oficerowie i  podoficerowie zarządzający rezerwi-
stami mieli właściwy stosunek do władzy ludowej 
i  stanu wojennego, a  także do Solidarności, i  bez 
oporów mogli realizować zadania zmierzające do 
złamania ducha przetrzymywanych osób. W wytycz-
nych dla kadry zalecano jej drobiazgowo przestrze-
gać regulaminów, stale przebywać z żołnierzami, ale 
z  zachowaniem odpowiedniego dystansu, a  także 
ciągle przypominać rezerwistom o  karach, które 
grożą za niewykonanie rozkazów. A  rozkazy często 
były głupie i bezsensowne. Nie służyły podniesieniu 
zdolności bojowych. W niektórych obozach realizo-
wano elementy przeszkolenia saperskiego czy dro-
gowego, jak np. budowa drogi w zamarzniętej ziemi, 
kopanie rowów, które następnie inni żołnierze zasy-
pywali. „Żołnierze” w zasadzie nie dostali broni, nie 
mieli też kontaktów z materiałami wybuchowymi. Do 

jednodniowych ćwiczeń ze strzelania doszło spora-
dycznie. Rezerwiści wykonywali prace porządkowe 
na terenach jednostek wojskowych, dla zabicia czasu 
wydzierali zamarzniętą darń, przenosili z miejsca na 
miejsce płyty chodnikowe, odbywali długie marsze 
i biegi, a także czołgali się w pełnym oporządzeniu. 
Niedopasowane obuwie i onuce stosowane zamiast 
skarpet powodowały, że wiele osób miało bardzo 
pokaleczone stopy i nie mogło chodzić. Nie zawsze 
pozwalano takim chorym na konsultację lekarską, 
a nawet jeśli udało im się z niej skorzystać, to na nie-
wiele się ona zdała, bo lekarz zalecał zmianę obuwia 
na trampki, a kadra nie zwalniała takiego „żołnierza” 
z ćwiczeń i wszelkich prac. Chorzy przebywali więc 
w cienkich trampkach na wielostopniowym mrozie. 
Ćwiczenia codziennie trwały ok. 10 godzin. Dzień po 
porannej gimnastyce, czyli tzw. zaprawie, i śniadaniu 
zaczynał się od apelu na dworze, omawiano tam 
plan dnia. Apele te często trwały kilkadziesiąt minut. 
Żołnierze musieli stać na mrozie, często w  tramp-
kach, a dowódcy specjalnie przedłużali te zgroma-
dzenia, by wojsko dostatecznie zmarzło. Wieczorem 
obowiązkowe było oglądanie „Dziennika Telewizyj-
nego”. W  dni wolne od ćwiczeń, najczęściej w  so-
botę, niedzielę lub święta, odbywały się szkolenia 
ideologiczne. Na niewiele się one zdawały, bo prze-
trzymywani rezerwiści najczęściej przeważali intelek-
tualnie nad szkolącymi, którzy bardzo szybko tracili 
argumenty i nie mieli zbyt wiele do powiedzenia. 

Szczególnie bestialsko znęcano się nad rezerwi-
stami w Chełmnie. Tamtejsza kadra była wyjątkowo 
zaangażowana w działania mające na celu psychicz-
ne złamanie „żołnierzy”. Oprócz czynności opisanych 
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wyżej zarządzano wielogodzinne stanie na mrozie, 
kopanie rowów, przenoszenie zamarzniętych kro-
wich odchodów, czołganie w  błocie. Wyśmiewano 
się z symboli religijnych, straszono aresztem wojsko-
wym, zmuszano do pracy ponad siły, np. polecono 
czterem osobom przeniesienie elementów mostu 
pontonowego o  łącznej wadze 600 kg. Po tak wy-
czerpującym zajęciu osoby te otrzymały zwolnienie 
lekarskie od pracy z użyciem kilofów i dlatego, aby 
ulżyć im w trudach, zostali skierowani do pracy z uży-
ciem łopat. Chorych straszono odmową podawania 
leków, grożono pozbawieniem życia, wywózką na 
wschód, utopieniem w  Wiśle, kazano kopać grób 
i  przystawiano pistolet do głowy. Z  głośników za-
montowanych na terenie obozu często puszczano 
rezerwistom piosenkę zespołu Perfect „Ale w  koło 
jest wesoło”. Rezerwiści musieli budować mosty pon-
tonowe, mimo że nie przeszli przeszkolenia w  tym 
zakresie. Zajęcie to było bardzo niebezpieczne ze 

względu na padający śnieg i  zamarzający deszcz 
oraz prawdopodobieństwo wpadnięcia do Wisły, co 
czasami się, niestety, zdarzało. Żołnierze mający mo-
kry mundur nie otrzymywali drugiego suchego i aż 
do czasu wyschnięcia munduru chodzili w piżamie. 
Z Kępy Panieńskiej do koszar wrócili przed Bożym 
Narodzeniem. Przed wypuszczeniem ich do cywila 
przeprowadzono wnikliwą, upokarzającą rewizję 
osobistą, łącznie z nakazem rozebrania się do naga 
i  zaglądaniem do odbytu. Trzy osoby podczas po-
bytu w Chełmnie przeszły atak serca, ale nie zostały 
zwolnione do domu.

Dość długo bądź w  ogóle zakazywano rezer-
wistom kontaktów ze światem zewnętrznym. Nie 
pozwalano wysyłać korespondencji do rodzin ani 
przyjmować odwiedzin. Gdy już na to pozwolono, 
korespondencja była cenzurowana, a  odwiedziny 
reglamentowane, krótkie, kilkunastominutowe, czę-
sto poprzedzone koniecznością długiego oczekiwa-
nia przez rodzinę przy bramie obozu. Jeśli już doszło 
do widzenia, to odbywało się ono w  towarzystwie 
przedstawiciela kadry. Wszystkie paczki były rewi-
dowane. Mimo początkowej niechęci okoliczna lud-
ność przekonywała się, że osoby z tych obozów nie 
są „niebieskimi ptakami” i organizowała nielegalną 
pomoc. Przekazywano żywność, leki, ciepłą odzież. 
W niektórych szpitalach, do których trafiali już bar-
dzo ciężko chorzy „żołnierze”, pomocy udzielali le-
karze i  pozostały personel medyczny. Szczególną 
akcję pomocową zorganizowali klerycy z Wyższego 
Seminarium Duchownego w  Pelplinie, którzy nocą 
20 grudnia kajakami dostarczyli żywność zebraną 
podczas lekcji religii. 

Dość długo bądź w ogóle 
zakazywano rezerwistom 
kontaktów ze światem 
zewnętrznym. Nie pozwalano 
wysyłać korespondencji 
do rodzin ani przyjmować 
odwiedzin
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Rezerwiści byli poddani stałej inwigilacji. W miej-
scach, w których spali, w izbach chorych, w świetli-
cach zainstalowano podsłuchy. Podczas nieobec-
ności „żołnierzy” rewidowano sale, szukając listów, 
ulotek i  gazetek solidarnościowych. Wszyscy byli 
wzywani na przesłuchania przez oficerów WSW 
(Wojskowa Służba Wewnętrzna – kontrwywiad) 
i funkcjonariuszy SB, którzy dla niepoznaki poprze-
bierali się w mundury wojskowe, ale nieznajomość 
regulaminów wojskowych i  tak ich demaskowała. 
Dzięki informacjom zgromadzonym przez SB prze-
słuchujący mieli bardzo dużą wiedzę o konkretnych 
osobach. Wykorzystywano ją do wywierania presji 
na przesłuchiwanych, żeby podjęli współpracę ze 
służbami, donosili na kolegów i zrezygnowali z dzia-
łalności wywrotowej. Często szantażowano ich wy-
rzuceniem z pracy – represje te miały dotknąć także 
członków ich rodzin, grożono spowodowaniem wy-
padku samochodowego dzieci lub żony, wywiezie-
niem na Sybir. W zamian za współpracę oferowano 
przepustki na święta Bożego Narodzenia lub z po-
wodu choroby członka rodziny, na pogrzeb rodzica. 
W  zdecydowanej większości przesłuchania te nie 
przynosiły oczekiwanych rezultatów, ale czasem do-
chodziło do złamania niektórych osób. 

Choć rezerwiści byli poddawani wielu represjom, 
nie ulegali marazmowi. W wielu obozach, na wzór 
obozów internowania, rozwinęła się tzw. poczta 
podziemna z produkcją znaczków, pieczątek obozo-
wych, kopert, wykonywano wpinane znaczki – plastik 
do nich pozyskiwano np. z osłon lamp świetlówek. 
W  Czerwonym Borze do produkcji znaczków i  ko-
pert wykorzystywano korę brzozową, na pieczątki 

pozyskiwano linoleum sprzed gabinetu lekarskie-
go. Za pomocą nożyków czy pilników wykonywa-
no z monet znaczki do ubrań – z orłem w koronie, 
literą V, krzyżem. Wykonywano także krzyżyki i krzy-
że z  drewna. Na ścianach zawieszano też flagi ze 
znakiem Solidarności, własnoręcznie wykonywane 
z onuc. Wieczorami głośno się modlono, śpiewano 
pieśni patriotyczne i satyryczne, układano obozowe 
wiersze. Prowadzono także zajęcia samokształcenio-
we, głównie dotyczące prawdziwej historii Polski. 
W obozie w Chełmnie zawieszone na ścianach święte 
obrazki i krzyżyki z drewna kadra zdejmowała przez 
gazetę. Tam też zorganizowano najgłośniejszą akcję 
„wywrotową”, do której doszło w  grudniu 1982 r.,  
gdy na placu obozowym ustawiono kilkumetrowy 
krzyż z drewna. Wzbudziło to wściekłość kadry, ale nie 
udało się ustalić prowodyrów tego przedsięwzięcia, 

Często szantażowano ich 
wyrzuceniem z pracy – 
represje te miały dotknąć 
także członków ich rodzin, 
grożono spowodowaniem 
wypadku samochodowego 
dzieci lub żony, wywiezieniem 
na Sybir 
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a krzyż natychmiast zdemontowano. Częstym aktem 
oporu było siadanie tyłem do telewizora podczas 
obowiązkowego oglądania „Dziennika Telewizyj-
nego”. Aplauzem za to spotkała się informacja po-
dana w telewizyjnym dzienniku o śmierci Leonida 
Breżniewa. 

Prowadzono także strajki głodowe, w kilku jed-
nostkach odmówiono spożywania posiłków. Po-
wodem tego było katastrofalnej jakości jedzenie, 
często przeterminowane i  śmierdzące, nienada-
jące się do spożycia. Innym razem w ten sposób 
uczczono ważną rocznicę, np. wprowadzenia stanu 
wojennego czy tragedii w kopalni Wujek. Za nie-
spożycie posiłków w  Czerwonym Borze czterech 

rezerwistów zostało postawionych przed sądem 
wojskowym, bowiem – jak napisano w akcie oskar-
żenia – „będąc żołnierzem czynnej służby wojsko-
wej […] nie wykonał obowiązku wynikającego z tej 
służby, odmawiając przyjęcia posiłku, tj. czyn z art. 
305 KK”. Prokuratura starała się dowieść, że nie-
zjedzenie śniadania znacznie obniżyło obronność 
kraju. Sąd wojskowy jednak uniewinnił oskarżo-
nych. 

Przeciwko trzem rezerwistom z  Budowa pro-
kuratura wojskowa przedstawiła zarzuty o  to, że 
„sporządzali, przechowywali i  przewozili w  celu 
rozpowszechnienia tabliczki z  drewna brzozowe-
go z naniesionymi na nie fałszywymi wiadomościa-
mi, takimi jak: »Wojskowy Ośrodek Odosobnienia 
Budowo 1982/83« czy też napisem »Solidarność« 
okolonym drutem kolczastym, mogącymi wyrzą-
dzić poważną szkodę interesom PRL”.

Rezerwiści nie wiedzieli, na jak długo zostali 
powołani. Choć prawo dopuszczało do maksymal-
nie trzech miesięcy ćwiczeń rezerwy w roku, to nie 
było pewności, czy lata 1982 i  1983 nie zostaną 
przez władze potraktowane osobno i „służba” bę-
dzie trwała łącznie dłużej niż trzy miesiące. Osta-
tecznie większość osób zwolniono 3 lutego 1983 r.  
Informację o zwolnieniu przekazywano na krótko 
przed zakończeniem „służby”. Zwolnienie nie do-
tyczyło osób, które w trakcie służby otrzymały kar-
ne areszty, bowiem dni pobytu w areszcie nie zali-
czały się do ćwiczeń rezerwy i musieli oni dosłużyć 
do pełnych trzech miesięcy. Józef Pintera jako 
jedyny żołnierz powołany w  listopadzie 1982 r.  
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miał w swojej książeczce wojskowej wpisane „in-
ternowanie”.

Zdarzały się przedterminowe zwolnienia, naj-
częściej z  powodu bardzo złego stanu zdrowia 
lub konieczności opieki nad chorym członkiem 
rodziny. Najtragiczniejszym w  skutkach pobytem 
w  obozie wojskowym okazał się pobyt Andrzeja 
Kosiewicza w  obozie w  Chełmnie. Kosiewicz za-
chorował na depresję, został najpierw umieszczo-
ny w szpitalu psychiatrycznym, a po zwolnieniu go 
do domu 13 marca 1983 r. popełnił samobójstwo.

O zamknięciu „ekstremy” w wojsku opinia pu-
bliczna dowiedziała się za pośrednictwem Radia 
Wolna Europa, do którego udało się przekazać 
informacje najpierw o obozie nr 6 w Czerwonym 
Borze, a  później o  obozach w  innych miejscach. 
Informacje te zostały powielone przez gazetki 
podziemne, drukujące relacje i grypsy, które uda-
ło się przemycić z obozów wojskowych przez ro-
dziny, księży czy osoby wspomagające „żołnierzy”, 
a zamieszkałe w okolicach stacjonowania rezerwy.

Obozy wojskowe były niezwykle dotkliwą re-
presją dla działaczy NSZZ „Solidarność”. Część 
rezerwistów nabawiła się w nich trwałych proble-
mów zdrowotnych, jedna osoba popełniła samo-
bójstwo. Po wyjściu do cywila rezerwiści nadal byli 
represjonowali: tracili pracę lub byli w  niej szy-
kanowani, często wzywano ich na przesłuchania 
do SB. Adam Nowak, przebywający w  latach 80. 
w  obozie w  Chełmnie, powiedział: „Prawie nikt 
nie opowiadał w domu o zajściach, jakie mieliśmy 

w  obozie, na pewno miały one wielki wpływ na 
naszą psychikę, rozwój osobowości, zamknięcie 
się w sobie i każdy z nas kilka razy oglądał się za 
siebie, idąc ulicą albo rozmawiając z kimkolwiek, 
bardzo uważał, co i do kogo mówi. Mojej rodzinie 
dopowiedziałem więcej dopiero po 15 latach”. 

Za to kadra obozowa była nagradzana za „wzo-
rowe wywiązywanie się z  obowiązków, za duży 
wkład pracy w  utrzymaniu wysokiego poziomu 
dyscypliny oraz wzorową organizację szkolenia 
żołnierzy rezerwy”.

Podczas śledztwa prowadzonego przez Od-
działową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu w  Gdańsku przesłuchiwany 
w lipcu 2011 r. gen. Wojciech Jaruzelski potwier-
dził słowa gen. Czesława Kiszczaka, że: „Ćwicze-
nia wojskowe wykorzystano jako pretekst do tego, 
aby odizolować element ekstremalny i  wichrzy-
cielski od środowisk w  dużych aglomeracjach 
miejskich, w ten sposób władza chciała zachować 
spokój w państwie, nie doprowadzić do strajków, 
rozlewu krwi, zakłóceń w produkcji”.

joanna lewandowska
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obozy InternowanIa 
wojskowe 

dla działaczy Solidarności  
białą plamą historii Polski i tylko dwóch winnych

Powszechnie znana jest wiedza na temat internowa-
nia, aresztowania, a nawet osadzenia w więzieniach 
sporej grupy działaczy opozycji antykomunistycznej 
tuż po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 
1981 r. – uwięziono około 10 tys. osób, głównie zwią-
zanych z  nowo powstałym Niezależnym Samorząd-
nym Związkiem Zawodowym „Solidarność”. Zdaniem 
prokuratora Mieczysława Góry z Oddziałowej Komi-
sji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
w Gdańsku ów „stan wojenny” był po prostu zama-
chem stanu, gdyż wprowadzono go siłą i wbrew ów-
czesnej konstytucji, na mocy decyzji samozwańczej 
Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Inaczej mó-
wiąc, było to przejęcie władzy politycznej w państwie 
przez grupę osób, która doprowadziła do pogwałce-
nia normalnego toku życia politycznego i porządku 
instytucjonalnego. Aresztowanych działaczy opozycji 
umieszczono w ośrodkach odosobnienia, a zjawisko 
to nazwano internowaniem. Ważny jest fakt, że ci 
działacze zostali wypuszczeni w 1982 r. – ostatni wy-
szli tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Wobec 

opinii publicznej, również tej międzynarodowej, a tak-
że z powodu zbliżającej się pielgrzymki Jana Pawła II 
do ojczyzny sprawa internowanych została więc roz-
wiązana z końcem 1982 r. Czy rzeczywiście tak było?

Okazuje się – o  czym do niedawna w  ogóle nie 
mówiono, a i do dzisiaj wiedza na ten temat jest nie-
wielka – że po wypuszczeniu internowanych na wol-
ność nadal istniała spora grupa osób niewygodnych 
politycznie dla ówczesnej władzy i  ta władza zamie-
rzała coś z  tymi ludźmi zrobić. Byli to pozostający 
w konspiracji działacze Solidarności, jak i część tych 
dopiero zwolnionych z „internatów”. Dłuższe przetrzy-
mywanie ich w obozach internowania było niemożli-
we. W kręgach Służby Bezpieczeństwa (SB) powstał 
więc perfidny plan. Do jego zrealizowania użyto woj-
ska, tak aby nikt o niczym się nie dowiedział, niczego 
nie podejrzewał i  żeby wszystko działo się zgodnie 
z prawem. W dniach 5–6 listopada 1982 r. działaczy 
tych powołano do służby wojskowej, tworząc na te-
renie Polski 13 wojskowych obozów „szkoleniowych”, 
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a raczej „obozów ćwiczeń” albo „wojskowych obozów 
specjalnych”, zarówno dla rezerwistów, jak i poboro-
wych, w rzeczywistości wojskowych obozów interno-
wania (WOI), jak nazwał je oficjalnie prokurator Góra.

Rezerwistami i  poborowymi były osoby wytypo-
wane przez SB – razem 1711 osób zaangażowanych 
w  ruch związkowy NSZZ „Solidarność”, negatywnie 
nastawionych do ówczesnego systemu polityczno-
-gospodarczego, a  także działaczy opozycji antyko-
munistycznej. Zgodnie z prawem rezerwistów można 
było powołać maksymalnie na trzy miesiące, czyli do 
lutego 1983 r. I  to dla nich utworzono 10 obozów 
w Brzegu, Budowie, Chełmnie nad Wisłą, Czarnem, 
Czerwonym Borze, Głogowie, Gorzowie Wielkopol-
skim, Rawiczu, Trzebiatowie, Unieściu/Koszalinie. 
Natomiast „młodszych”, a  więc poborowych, któ-
rzy nigdy w wojsku nie służyli, powołano do służby 

zasadniczej na dwa lata, czyli do października 1984 r.,  
i umieszczono ich w 3 obozach, w Chełmie, Jarosła-
wiu i Węgorzewie. Dlatego okres, w którym funkcjo-
nowały WOI, to lata 1982–1984.

„Internat” w porównaniu z WOI był niemal hote-
lem pięciogwiazdkowym, przynajmniej dla niektó-
rych. Tak mówili ci, którzy wcześniej byli internowani, 
wrócili na kilka dni do domów, a następnie trafili do 
obozu w  Chełmnie, gdzie ich wypowiedzi usłyszał 
Stanisław Szukała, wieloletni przewodniczący Zarzą-
du Regionu NSZZ „Solidarność” w Słupsku. WOI nie 
były typowymi jednostkami wojskowymi, w  których 
żołnierze przechodzą szkolenia i ćwiczenia wojskowe 
związane z obronnością państwa czy podnoszeniem 
umiejętności żołnierskich. Wojsko zostało wykorzy-
stane do innych celów niż te, do których jest prze-
znaczone. Poza nazwą i funkcjonowaniem pod przy-
krywką wojska nie miały z wojskiem nic wspólnego. 
Służyły zwalczaniu opozycji. Były to bowiem obozy 
represji, tortur, i to zarówno fizycznych, jak i psychicz-
nych. O  szczegółach i  tragediach, jakie rozgrywały 
się w WOI, trochę już napisano, więc skupmy się na 
pociągnięciu do odpowiedzialności ich twórców oraz 
zadośćuczynieniu tym, którzy w owych obozach byli 
przetrzymywani.

Stanisław Szukała, podobnie jak ponad 300 
rezerwistów, trafił do najtrudniejszego WOI, usy-
tuowanego na terenach zalewowych pomiędzy 
Wisłą a wałem przeciwpowodziowym na Kępie Pa-
nieńskiej w  okolicach Chełmna. Przez prawie dwa 
zimowe miesiące mieszkał w  namiocie z  demobi-
lu, bez podpinki i podłogi, ogrzewanym niedużym 
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jednostki. Były osoby w  opatrunkach gipso-
wych, z  unieruchomioną całą kończyną dolną, 
kołnierzami ortopedycznymi szyi, z  infekcjami, 
gorączkujące, z  zapaleniem dróg oddecho-
wych, z dyskopatią. Ci rezerwiści ewidentnie nie 
nadawali się do wcielenia do wojska, w związku 
z tym zostali położeni na izbie chorych.

Teoretycznie zostali zwolnieni ze służby. Po 10 
dniach powinni opuścić obóz, jednak na orzecze-
nie lekarskie czekali trzy miesiące. Chodziło prze-
cież o to, aby ich odizolować. Wojsko tych ludzi nie 
potrzebowało. Jednak w  swoich zakładach pracy, 
z powodu zbliżającego się ogólnopolskiego strajku 
protestacyjnego, zaplanowanego na 10 listopada 
(w  drugą rocznicę zarejestrowania Solidarności), 
podczas którego zamierzano sprzeciwić się wpro-
wadzeniu ustawy o związkach zawodowych (ustawa 
z dnia 8 października 1982 r.), ci ludzie byli niebez-
pieczni. Ustawa oznaczała bowiem formalną dele-
galizację NSZZ „Solidarność”.

Perfidność restrykcji wobec związkowców wy-
rażana była w różny sposób. Na przykład Stanisław 
Szukała w  tajemniczy sposób zaginął na prawie 
dwa tygodnie. W dniu wyjścia na wolność, a było to  
2 lutego 1983 r. o godz. 7.15, zaprowadzono go do 
dowództwa. Ubliżano mu tam, po czym zapropo-
nowano wyjazd z kraju, oczywiście bez możliwości 
powrotu. Na bocznym stoliku leżały przygotowane 
już dokumenty. Wystarczyło je podpisać. Gdy Szu-
kała na taką propozycję odpowiedział, że jest Pola-
kiem, że nie wyjedzie, że Polska jest jego krajem, 

piecykiem na węgiel, którego stale brakowało. Spał 
na polowym łóżku, przykrywał się jedynie kocem 
oraz zazwyczaj mokrą panterką. Trudno w  takich 
warunkach nie chorować. Niechętnie opowiada 
o szczegółach pobytu w obozie, bo nie są to miłe 
wspomnienia. Podkreśla jedynie, że starał się jakoś 
to przeżyć. Był jednym z młodszych, ale też bardzo 
zdeterminowany, aby nie dać się złamać. W  dużo 
gorszej sytuacji znajdowali się starsi koledzy, zwłasz-
cza ci schorowani, noszący gipsowe gorsety na szyi 
i  plecach, z  wrzodami żołądka, z  chorobami serca, 
po zawałach… Nie nadawali się do służby wojsko-
wej, a jednak byli zmuszeni, aby tam przebywać.

W  normalnych warunkach każda osoba przed 
wcieleniem do wojska powinna przejść badania le-
karskie. W sytuacjach nadzwyczajnych zdarzało się, że 
komisja lekarska sprawdzała stan zdrowia po wciele-
niu. Lekarz rzeczywiście przebadał ludzi powołanych 
do WOI i – jak twierdzi prokurator Góra – niektórych 
z nich położył w  izbie chorych, gdzie przeleżeli całe 
trzy miesiące. Andrzej Władysław Ługowski, starszy le-
karz badający obozowiczów, w trakcie procesu zeznał: 

Badanie wcielanych rezerwistów zakończyło 
się zapełnieniem izby chorych. Pamiętam, że kil-
kanaście osób trafiło do izby chorych, albowiem 
ich stan zdrowia budził niepokój. W tej grupie 
były osoby krótko po przebytych zabiegach 
operacyjnych, jeszcze w  opatrunkach gipso-
wych. Była osoba, która miała gips od kręgo-
słupa szyjnego do lędźwiowego – praktycznie 
unieruchomiona. Nie wiem, jak dostała się do 
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wyprowadzono go, wsadzono do żuka z plandeką 
(samochód dostawczy polskiej produkcji) i wywie-
ziono w nieznane. Po ponad godzinnej jeździe po 
ośnieżonych drogach zawieziono go do jakiegoś 
budynku, wprowadzono do pomieszczenia z  łóż-
kiem (była nim deska składana na dzień) i małym 
taborecikiem. Pokój, a  raczej pomieszczenie przy-
pominające celę zamknięto na klucz. Nikt nie chciał 
panu Stanisławowi powiedzieć, gdzie jest. Po ja-
kimś czasie dowiedział się, że przebywa w więzie-
niu w  Grudziądzu. W  celi nie było toalety, więc 
jedynym „spacerem” było wyprowadzenie go do 
toalety i przyprowadzenie do celi. Szukałę wypusz-
czono dopiero 14 lutego.

Wszyscy obozowi koledzy wrócili wcześniej do 
domów. Nikt nic nie wiedział, co stało się z  Szu-
kałą, nawet jego żona. A on siedział na taborecie 
w  jednoosobowej celi przez 12 dni. Jak twierdzi, 
najgorszy był dzień pierwszy, bo tego dnia był już 
nastawiony na to, że wraca do domu. Jego żona 
bardzo to przeżywała. Została sama z dwójką ma-
łych dzieci. Bezskutecznie dopytywała się o męża 
w najróżniejszych instytucjach, nawet w SB, której, 
jak się okazało, wojsko nie zdążyło poinformo-
wać o  zatrzymaniu Szukały. W  pracy też nikt nic 
nie wiedział. Szczęśliwym trafem jeden z kolegów 
Szukały z  zakładu pracy, również solidarnościo-
wiec, poprosił szefa produkcji o  urlop dla pana 
Staszka. Dzięki temu nie został on dyscyplinarnie 
wyrzucony z pracy. Koledzy, domyślając się, że zo-
stał perfidnie zatrzymany, wypisali kartę urlopową, 
którą Szukała podpisał już po powrocie do pracy. 
W  jego dokumentach obozowych widniała pie-
czątka opuszczenia obozu z datą 2 lutego 1983 r. 
Dopiero w publikacji „Inteligentna forma interno-
wania” pod redakcją Grzegorza Majchrzaka, wy-
danej przez Instytut Pamięci Narodowej w 2016 r.,  
znalazła się informacja, notabene na podstawie 
odtajnionych dokumentów, że Stanisław Szukała 
został wypuszczony z obozu 14 lutego 1983 r.

Po transformacji politycznej w Polsce Stanisław 
Szukała i jego koledzy próbowali dotrzeć do obo-
zowych dokumentów i  je upublicznić. Chcieli się 
dowiedzieć, kto zgotował im taki los. Niestety, in-
formacje o WOI były ściśle tajne, a właściwie ich nie 
było. Mijały lata, a wojsko nie chciało się tym zająć. 
Najlepiej było zapomnieć. Stanisławowi Szukale, 
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zresztą nie tylko jemu, myśl o miesiącach spędzo-
nych na Kępie Panieńskiej nie dawała spokoju. 
Nie mógł pogodzić się z taką niesprawiedliwością, 
z tym, że byli prześladowani, że ludzie cierpieli za 
to, iż próbowali zrobić coś dobrego dla kraju.

Był rok 2005. Na Krajowym Zjeździe Delegatów 
NSZZ „S” pojawił się nieżyjący już, tragicznie zmarły 
Janusz Kurtyka, ówczesny prezes Instytutu Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu. To od Kurtyki Szukała dowie-
dział się, że poszukiwane dokumenty trafiły do IPN 
dopiero jakieś pół roku przed ich rozmową, ale nikt 
indywidualnie nie będzie mógł do nich dotrzeć. 
I wówczas, po naradach w gronie kolegów współo-
bozowiczów – a w grupie tej byli m.in. Józef Pintera 
z  Bydgoszczy, Andrzej Adamczyk z  Gdańska, Ta-
deusz Antkowiak z  Bydgoszczy, Stanisław Szukała 
ze Słupska, Paweł Darnowski z Łodzi i wielu innych 
opozycjonistów, członków „S” z największych zakła-
dów pracy Szczecina, Koszalina, Gdańska, Elbląga, 
Olsztyna, Bydgoszczy, Włocławka, Torunia, Płoc-
ka i Łodzi – zrodziła się myśl utworzenia stowarzy-
szenia osób zesłanych do obozu w Chełmnie nad 
Wisłą. Tak powstało Stowarzyszenie Osób Inter-
nowanych „Chełminiacy 1982”. Dotarli oni do IPN 
w  Bydgoszczy, gdzie zetknęli się z  prokuratorem 
Mieczysławem Górą, jak powiedział Szukała: „bar-
dzo przyzwoitym człowiekiem”.

Udało się uzyskać zgodę na wgląd do dokumen-
tów. W tym samym czasie pojawiły się w mass me-
diach skąpe informacje na temat WOI. W programie 
telewizyjnym wystąpił nawet Stefan Niesiołowski, 

polityk, w  czasach PRL działający w  opozycji, któ-
ry skrytykował dążenia internowanych w  WOI do 
uznania ich za osoby represjonowane. Twierdził, że 
też był w wojsku i trudno z takich ludzi robić kom-
batantów. Inny polityk chwalił się, że był na misjach 
w Syrii i Iraku, ale prawo do bycia kombatantem mu 
nie przysługuje. Po takich wypowiedziach Szukała 
i  jego koledzy z obozu uznali po rozmowie z pro-
kuratorem Górą, że „trzeba pójść dalej, wystąpić 
przeciwko generałom”, którzy te obozy zaprojekto-
wali, bo to nie były zwykłe obozy wojskowe, to były 
„nieprzyzwoite prześladowania ludzi walczących 
o Polskę, o wolność, o godność…”.
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24 listopada 2008 r. stowarzyszenie, a  dokład-
nie przewodniczący stowarzyszenia Józef Pintera 
skierował zawiadomienie do Oddziałowej Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
w  Gdańsku, Referatu Śledczego w  Bydgoszczy 
o  popełnieniu przestępstwa pozbawienia wolno-
ści ponad 300 osób. Śledztwo zostało wszczęte 
25 lutego 2009 r. Doprowadziło ono do skierowa-
nia aktu oskarżenia 15 marca 2012 r. Przez okres 
trzech lat powstały tysiące stron akt dowodowych. 
Prokurator Góra przesłuchał około 500 osób i  to 
tylko w sprawie dotyczącej obozu w Chełmnie nad 
Wisłą (303 osoby to pokrzywdzeni, a 200 osób to 
funkcjonariusze SB, zawodowi żołnierze, genera-
licja). Zebrano 100 tomów akt tylko dla Chełmna. 
Jeśli chodzi o  pozostałe 12 obozów, to „Chełmi-
niacy 1982” z  inicjatywy prokuratora Góry zawia-
domili o popełnieniu przestępstwa w pozostałych 
obozach, ale internowani z  tych 12 obozów nie 
byli na tyle aktywni i uparci, więc wiele tych spraw 

zakończyło się umorzeniami, gdyż w powszechnym 
przekonaniu obozy te traktowano jako normalną 
służbę wojskową. W większości spraw odmówiono 
wszczęcia postępowania.

W  sprawie dotyczącej Chełmna Oddziałowa 
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu w Gdańsku w marcu 2012 r. skierowała do 
sądu akt oskarżenia. Oskarżeniem objęto trzech 
żyjących jeszcze wówczas generałów: gen. Floria-
na Siwickiego (szefa Sztabu Generalnego Wojska 
Polskiego), który był głównym sprawcą powstania 
WOI, gen. Władysława Ciastonia (zastępcę ministra 
spraw wewnętrznych i  szefa Służby Bezpieczeń-
stwa) i gen. Józefa Sasina (dyrektora Departamen-
tu V Ministerstwa Spraw Wewnętrznych). Dlaczego 
te trzy osoby? Bowiem to ich podpisy widnieją na 
różnych zachowanych dokumentach dotyczących 
WOI.

Generałowie ci do realizacji swojego planu 
wykorzystali ustawę o  powszechnym obowiąz-
ku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
z  1967 r., która zmieniana funkcjonowała aż do 
11.03.2022 r., kiedy to została uchylona ustawą 
o obronie Ojczyzny. Uznali też, że rozkazem moż-
na usprawiedliwić różne działania, które normal-
nie należałoby potraktować jako znęcanie się. Na-
tomiast jeśli chodzi o kadrę do WOI, to dobierano 
ją w  sposób szczególny, i  to zarówno tę podofi-
cerską, jak i oficerską. Wybierano ludzi wyróżniają-
cych się brutalnością, bezwzględnych fanatyków, 
było też kilka osób, których postępowanie zdra-
dzało objawy  psychopatycznej mściwości.

Wybierano ludzi 
wyróżniających się 
brutalnością, bezwzględnych 
fanatyków, było też kilka 
osób, których postępowanie 
zdradzało objawy  
psychopatycznej mściwości
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Ponieważ gen. Siwicki był żołnierzem, to sprawa 
trafiła do Wojskowego Sądu Okręgowego w  War-
szawie i w ostateczności w stosunku do niego zosta-
ła umorzona z powodu zgonu generała. Jeśli chodzi 
o  pozostałych dwóch oskarżonych, to ich sprawę 
Wojskowy Sąd Okręgowy w  Warszawie przekazał 
do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa 
w Warszawie, który w początkowej fazie ją umorzył 
z  powodu przedawnienia. Po złożeniu zażalenia 
przez prokuratora Górę trafiła ona do Sądu Okrę-
gowego w Warszawie, który uchylił zaskarżone po-
stanowienie jako przedwczesne i odesłał sprawę do 
Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w War-
szawie w celu przeprowadzenia rozprawy. Postępo-
wania przed różnymi sądami trwały trzy lata, zanim 
doszło do odczytania aktu oskarżenia. Rozprawy 
przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa 
w Warszawie, III Wydziale Karnym odbywały się raz 
w tygodniu, a było ich przeszło 100. W 2018 r. sąd 
po przeprowadzeniu postępowania uznał żyjących 
jeszcze wówczas generałów, czyli gen. Władysława 
Ignacego Ciastonia i  gen. Józefa Tadeusza Sasina 
za winnych popełnienia przestępstw nadużycia wła-
dzy, skazując obu generałów na karę dwóch lat po-
zbawienia wolności bez zawieszenia. Uznał, że jest 
to zarówno zbrodnia komunistyczna, jak i zbrodnia 
przeciwko ludzkości. To jest jedyny wyrok, który fak-
tycznie wydano, jeśli mówimy o  okresie stanu wo-
jennego, i w którym sąd uznał, że była to zbrodnia 
przeciwko ludzkości.

Był to jednak wyrok pierwszej instancji, czyli wy-
rok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa 
w Warszawie w III Wydziale Karnym. Generałowie, 

a raczej ich pełnomocnicy, prokurator i oskarżyciele 
posiłkowi złożyli odwołanie, inaczej mówiąc – ape-
lacje, które rozpoznał Sąd Okręgowy w Warszawie 
w IX Wydziale Karnym Odwoławczym. W drugiej in-
stancji sąd utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej 
instancji, nieco go zmieniając, jednak kara pozosta-
ła taka sama (wyrok z listopada 2019 r.). I dopiero 
wówczas wyrok stał się prawomocny. Wniesiono, 
co prawda, kasację do Sądu Najwyższego, ale ten 
ją odrzucił. Wreszcie przyszedł czas na wykonanie 
kary na generałach, a byli to przecież już starsi lu-
dzie. Niestety, nie udało się tej kary wykonać, gdyż 
obaj generałowie zmarli. Jeden 5 czerwca, drugi 
6 czerwca 2021 r. Kary więc nie odbyli, niemniej 
zostali prawomocnie skazani na karę dwóch lat 
pozbawienia wolności. Jeśli chodzi o  gen. Floria-
na Siwickiego, to mimo że był wojskowym, istniała 
szansa, aby pociągnąć go do odpowiedzialności. 
Niestety, nie można było rozpocząć przewodu są-
dowego, gdyż zmarł w 2013 r.

Jednym z oskarżycieli posiłkowych był Stanisław 
Szukała (inni oskarżyciele posiłkowi z  upoważnie-
nia stowarzyszenia to Andrzej Adamczyk i Tadeusz 
Antkowiak). Znał więc wiele szczegółów dotyczą-
cych procesu. Wiedział, że w  początkowej fazie 

Postępowania przed różnymi 
sądami trwały trzy lata, 
zanim doszło do odczytania 
aktu oskarżenia 
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warszawski sąd zamierzał sprawę oddalić, umo-
rzyć z powodu przedawnienia. Życie nauczyło go, 
że o pewne rzeczy trzeba walczyć. Wraz z kolega-
mi zwrócił się o pomoc do mec. Anny Boguckiej-
-Skowrońskiej ze Słupska, która wcześniej broniła 
nieżyjącej już, tragicznie zmarłej Anny Walentyno-
wicz i  innych kolegów. To ona pomogła napisać 
bardzo mocne uzasadnienie do zażalenia na umo-
rzenie z  powodu przedawnienia. Niemal wszyscy 
„Chełminiacy 1982” byli przekonani, że przegrają, 
że sąd umorzy postępowanie. Stało się jednak ina-
czej, sąd skazał oskarżonych i to było dla członków 
stowarzyszenia najważniejsze. Generałowie byli 
winni. Jak twierdzi Szukała, nie udało się ich ukarać 
za ks. Jerzego Popiełuszkę, za wiele innych osób, 
ale w końcu udało się znaleźć metodę dzięki kon-
sekwentnemu dochodzeniu do prawdy. Wyrok po-
winien być bardziej nagłośniony, ale po tylu latach 
niechętnie wraca się do tragicznych losów wielu 
Polaków.

Przesłuchania do tego procesu najpierw odbywa-
ły się w ramach postępowania przygotowawczego, 

częściowo w  ramach pomocy prawnej w oddzia-
łowych komisjach ścigania zbrodni przeciwko 
narodowi polskiemu, prokuraturach powszech-
nych, komendach policji, gdzie każdy z  żyjących 
jeszcze uczestników obozu w  Chełmnie składał 
zeznanie w  charakterze świadka pokrzywdzone-
go. Policjanci zachowywali się różnie. Jedni drwili, 
naśmiewali się z uczestników obozu, inni podcho-
dzili do sprawy poważnie. Każdy odpowiadał na 
takie same pytane, przesłane w  ramach pomocy 
prawnej. Zeznania zbierała Oddziałowa Komisja 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
w Gdańsku, Referat Śledczy w Bydgoszczy, a wła-
ściwie „jednoosobowy zespół”, czyli prokurator 
Mieczysław Góra. Po rozpoczęciu przewodu są-
dowego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa 
w Warszawie systematycznie wzywał do Warszawy 
wszystkich, około 300 osób, ale nie wszyscy przyje-
chali, ponieważ albo już nie żyli, albo byli osobami 
niepełnosprawnymi. Tych ostatnich przesłuchiwa-
no w miejscach zamieszkania. Kiedy odczytywano 
zeznania, niektórzy już nie żyli. W  sądzie w  War-
szawie pytania zadawali też obrońcy oskarżonych, 
a także oskarżyciele posiłkowi.

Interesujące były również zeznania oficerów, czę-
sto młodych ludzi tuż po szkołach, którzy co praw-
da nie mieszkali w namiotach jak uczestnicy obozu, 
tylko w  samochodach, byli więc bardziej ogrzani, 
ale nie mieli czasu na odpoczynek, nie mogli kon-
taktować się z  rodzinami ani wyjeżdżać. Podczas 
zeznań mówili, że najbardziej denerwowało ich to, 
że cały czas robiono im zdjęcia. Twierdzili, że nie-
którym z  nich odechciało się wojska. Jeśli chodzi 

Wyrok powinien być bardziej 
nagłośniony, ale po tylu 
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o  funkcjonariuszy SB, to jeśli nie ma konkretnych 
dokumentów obciążających, obowiązuje zasada, że 
nikt z nich nic nie pamięta i niczego nie wie. A do-
kumenty, zgodnie z instrukcją, po trzech miesiącach 
od wystawienia miały być zniszczone. Niektóre za-
chowały się przez bałagan albo niezapoznanie się 
z instrukcją.

„Chełminiacy 1982” zastanawiali się nad oskarże-
niem bezpośrednich przełożonych w obozie. Jednak 
trudno było wytaczać procesy wszystkim winnym, 
również żołnierzom, którzy wykonując rozkazy, szydzili 
z osadzonych, teoretycznie kolegów z wojska. Ponad-
to obozowicze nie znali nazwisk owych poruczników, 
podporuczników, bo ci nie przedstawiali się podczas 
przesłuchiwania podwładnych. Trudno byłoby udo-
wodnić, że grozili bronią. Nie było przecież świadków. 
Prokurator Góra skupił się na pociągnięciu do odpo-
wiedzialności karnej twórców WOI. Niektórzy ustaleni 
sprawcy pełniący służbę w: Sztabie Generalnym Woj-
ska Polskiego, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, 
Wojskowej Służbie Wewnętrznej, Komendzie Głównej 
Milicji Obywatelskiej, Komitecie Centralnym Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej i innych instytucjach, 
w momencie stawiania zarzutów już nie żyli.

Podczas procesu, zanim doszło do odczytania 
aktu oskarżenia, atmosfera była napięta. Wszyscy 
wchodzący na salę rozpraw, w tym pani senator Anna 
Bogucka-Skowrońska, a także prokurator Góra, prze-
chodzili rewizję osobistą. Na sali przebywali funk-
cjonariusze policji. „Chełminiacy 1982” twierdzą, 
że w pierwszej instancji, zanim sprawa trafiła do sę-
dziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa 

w  Warszawie Roberta Bełcząckiego, sędziowie zaj-
mujący się sprawą byli do nich negatywnie nastawie-
ni, a  mimo to obozowicze wygrali. Co prawda, nie 
udało się im pociągnąć do odpowiedzialności głów-
nych mentorów działających w ramach „dyrektoriatu”. 
Podczas procesu gen. Czesław Kiszczak zeznał:

W  owym czasie funkcjonowała w  państwie 
nieformalna struktura pod nazwą „dyrektoriat”, 
w skład którego wchodzili gen. Wojciech Jaru-
zelski, gen. Florian Siwicki, gen. Czesław Kisz-
czak, gen. Michał Janiszewski, gen. Mirosław 
Milewski, sekretarz KC Stefan Olszowski, Mie-
czysław Rakowski i może ktoś jeszcze. Prawdo-
podobnie tam, na takim spotkaniu mogła za-
paść taka decyzja, ale nie jestem pewien.

Kiszczak początkowo twierdził, że nic takiego nie 
miało miejsca – „to kolejne kłamstwo, które ma zo-
hydzić stan wojenny w oczach społeczeństwa”, a po 
wypowiedzi gen. Jaruzelskiego, który te „miejsca 
odosobnienia w wojsku” nazwał „inteligentnym in-
ternowaniem”, przypomniał sobie, że istniały woj-
skowe obozy:

Ćwiczenia wojskowe wykorzystano jako pre-
tekst do odizolowania elementu ekstremalne-
go i wichrzycielskiego od środowisk w dużych 
aglomeracjach miejskich. W ten sposób władza 
chciała zachować spokój w  państwie, nie do-
prowadzić do strajków, rozlewu krwi, zakłóceń 
w produkcji [fragment protokołu przesłuchania 
Kiszczaka z 2011 r. przez prokuratora Górę].
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Mieczysław Góra, przesłuchując Jaruzelskiego 
w  2011 r., usłyszał też, że: „wcielenie na ćwiczenia 
wojskowe osób zagrażających porządkowi publicz-
nemu było mniej widoczne społecznie i  stwarzało 
pozory legalności”.

Pozytywny dla „Chełminiaków 1982” wyrok roz-
łożył się na wszystkie 13 obozów. Dzięki wspólnej 
pracy stowarzyszenia z  prokuratorem Górą udało 
się zmienić ustawę o  uznaniu za nieważne orze-
czeń wydanych wobec osób represjonowanych za 
działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa 
Polskiego z  1991 r. (chodziło o  orzeczenia wyda-
ne przez polskie organy ścigania i  wymiaru spra-
wiedliwości, które były związane z działalnością na 
rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego oraz 

internowanych), która nie obejmowała przetrzymy-
wanych w WOI. W wyniku zmian w ustawie osoby, 
które były w WOI (1711 osób z całej Polski) są trak-
towane jako internowani i  mają prawo składania 
wniosków o zadośćuczynienie i odszkodowanie do 
sądów okręgowych wydziałów karnych zgodnie ze 
swoim miejscem zamieszkania. Również rodzina 
osób zmarłych może ubiegać się o  takie zadość-
uczynienie.

„Chełminiakom 1982” udało się choć trochę 
wyprostować historię, przywrócić historyczne fak-
ty zgodnie z prawdą i pokazać, kto za tymi faktami 
stoi. Jednocześnie uchronili od zapomnienia ważny 
fragment drogi dochodzenia do wolności, drogi So-
lidarności.

maria  GIedz
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internowani w mundurach
JW 3466 Czerwony Bór, 5 XI 1982 – 2 II 1983

Jak się zaczęło?
Żołnierz z  paskiem pod brodą wręczył mi wezwa-
nie do komendy wojskowej, musiałem je podpisać, 
a w komendzie 2 listopada 1982 r. o 14.55 zostałem 
powołany do „czynnej służby wojskowej” i otrzyma-
łem „bilet” na 5 listopada do Czerwonego Boru na 
„ćwiczenia wojskowe”. Zaskoczenie kompletne. 

Po pierwsze, dawno temu zostałem przenie-
siony do rezerwy bez odbycia służby wojskowej, 
przyznano mi kategorię D i  mogłem być powo-
łany do samoobrony (dziś obrony terytorialnej) 
tylko w  wypadku wojny, a  nie stanu wojennego. 
Po drugie, można powołać na „ćwiczenia wojsko-
we” do „czynnej służby wojskowej” tylko żołnierza 
przeszkolonego, bo ćwiczenia mają odświeżyć 
wyuczoną w  wojsku specjalność wojskową lub 
nauczyć nowej specjalności. Po trzecie, moja 
żona była w  Zabrzu w  Klinice Rozrodczości na 
skomplikowanej operacji i po 8 listopada 1982 r.  
miała wracać do Rzeszowa na rehabilitację. 

Mieszkaliśmy w  wynajętej chałupie z  prądem 
elektrycznym, ale woda – w studni, kanalizacja – wy-
lewanie do ogrodu albo za chałupę, gotowanie na 
kuchni węglowej i  ogrzewanie piecami węglowy-
mi, z codziennym noszeniem węgla i wynoszeniem 
popiołu, a żona przez co najmniej miesiąc po szpi-
talu nie mogła dźwigać niczego. Zgodnie z wojsko-
wym prawem, nawet gdybym podlegał poborowi, 
to w  takiej sytuacji jako opiekun niesamodzielne-
go, chorego członka rodziny byłbym odroczony. 
Po czwarte, ile będą trwały te „ćwiczenia”? Do koń-
ca stanu wojennego? Nie napisano. Po piąte, jeśli 
mnie biorą do wojska, to jest to na pewno kolejna 
forma represji. Po szóste, w wojsku mogą wiele złe-
go powołanemu zrobić i żadne dochodzenie nicze-
go nie wykaże. Po siódme, gdzie ten Czerwony Bór 
leży? Na mapie go nie ma. 

Wtedy nie wiedziałem, że w nowomowie władz 
powołano nas do wojska jako „organizatorów i ak-
tywnych uczestników akcji protestacyjnych oraz 
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animatorów bojkotu nowych związków zawodo-
wych”. Przygotowałem odwołanie do ministra Jaru-
zelskiego i  złożyłem na piśmie za pośrednictwem 
komendy wojskowej. Usłyszałem od komendanta: 
„To was nie zwalnia od powołania, szykujcie się, tam 
wam głupoty ze łba wybiją i zrobią z was człowieka”. 
Napisałem list do żony i wraz z tekstem mojego od-
wołania zostawiłem na stole w  chałupie. Poprosi-
łem kolegę z samochodem, by pojechał do Zabrza 
po żonę i  wytłumaczył mnie przed nią szykanami 
ze strony SB, np. zakazem wyjazdu z miasta. Popro-
siłem sąsiadów, koleżanki i kolegów z Solidarności 
o opiekę nad żoną, pokazałem w szkole powołanie, 
by wyznaczyli za mnie zastępstwa. Znajomi rezerwi-
ści przestrzegli mnie, że tam ganiają, że to poligon, 
zimno i  na końcu świata. W  końcu dowiedziałem 
się, gdzie to jest i jak tam dojechać.

Wyjazd na czas nieokreślony
4 listopada, w  czwartek, stawiłem się na dworcu 
PKP, by wsiąść do pociągu do Warszawy Wschod-
niej. Znajomi rezerwiści doradzali, bym ostrzygł 
włosy i  zgolił brodę, żebym wyglądał podobnie 
jak na zdjęciu w  książeczce wojskowej, a  zdjęcie 

było jeszcze z  technikum. Radzili: „I  tak cię ogolą, 
a będzie bolało, ale wąsy zostaw, może ujdą”. Zo-
baczyłem kilku znajomych działaczy Solidarności 
też z „biletami” do Czerwonego Boru. Na kolejnych 
stacjach było coraz weselej, wsiadali kolejni zna-
jomi ze Związku. Rezerwiści byli w  sumie weselsi 
w swoim towarzystwie niż ci debiutujący, podobni 
do mnie – bez zasadniczej służby wojskowej, ale 
niepewność, co nas tam czeka, dręczyła wszystkich. 
Kiedy wrócimy i czy wrócimy? Jechaliśmy do woj-
ska jako członkowie Solidarności – bez wyjątku – na 
czas nieograniczony.

Leśny poligon
Na dworcu w Warszawie Wschodniej, wspomagani 
przez kolejarzy, wskoczyliśmy do pociągu do Bia-
łegostoku. Było mroźno, ciemno, a powołani zjeż-
dżali się różnymi pociągami i  autobusami. Jedni 
z  przystanku w  lesie zostali doprowadzeni przez 
dwóch żołnierzy, którzy przed przejściem bramy 
ostrzegali: „Teraz cisza! Żadnych rozmów, żadnych 
śpiewów!”. Trafili do zimnego baraku i  czekali na 
rozpoczęcie przyjmowania. Gdzieś po 7.00, śpie-
wając „Rotę”, wkroczyliśmy przez bramę grupą stu 
siedmiu chłopa, część z Krakowa i Nowej Huty, pro-
wadzeni przez kolegę o  lasce. Zaczęło się „praw-
dziwe wojsko” – krzyki, przestawianie nas z  kąta 
w  kąt, sprawdzanie dokumentów, dzielenie na 
dziesiątki. Część załapała się na śniadanie, inni cze-
kali na komisję poborową, która kwalifikowała nas 
wszystkich jako „zdolnych do służby wojskowej” –  
i  kolegę o  kulach, i  kolegę o  wadze i  obwodzie 
XXL, i kolegę w kołnierzu ortopedycznym, i kolegę 
bez trzech palców u ręki. Dokumentów ze szpitala 

Usłyszałem od komendanta: 
„To was nie zwalnia od 
powołania, szykujcie się, tam 
wam głupoty ze łba wybiją 
i zrobią z was człowieka”
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nie uwzględniano, jedynych żywicieli, opiekunów 
chorych członków rodzin i właścicieli gospodarstw 
rolnych – też nie. Pierwszych „po badaniu” kazano 
strzyc na łyso i golić wąsy. Koledzy chwycili za ta-
borety, podnieśli krzyk. Pokazywali zdjęcia z  ksią-
żeczek wojskowych, po wrzaskach kadra dała za 
wygraną, przestali strzyc po skórze. Potem było 
zdawanie „cywilek” (odzieży cywilnej, butów, skar-
pet), pobieranie mundurów. Weź „buty większe, 
mundur dopasowany” – radzili rezerwiści. 

Kwatery
Uformowano plutony i  wydano rozkaz przemarszu 
do kwater, którymi okazały się… trzy wagony towa-
rowe bez bocznych, wewnętrznych drzwi, nakryte 
dachem z eternitu i ze ściankami z płyt i desek. Wej-
ście było w  środkowym wagonie, naprzeciw okno, 
tam miejsce na plecaki, metalowe łóżka piętrowe, 
w bocznych wagonach po piecyku do ogrzewania, 
tzw. kozie stojącej w skrzynce z piachem; grzanie tyl-
ko w nocy. Wagonowe domki stały na cegłach, umy-
walnie trochę dalej, a  wokoło warty z  bronią – nie 
wolno się oddalać ani w dzień, ani w nocy. Wymarsz 
na wieczorny posiłek do stołówki – jakieś trzy kilo-
metry. Podręcznik musztry do nauczenia, nauka wią-
zania onuc, bo skarpety zakazane. Akurat to umia-
łem, reszta pracowicie się uczyła. Capstrzyk, cisza 
nocna, koledzy próbują się modlić, wpada dyżurny 
oficer z wrzaskiem: „Cisza!”. W nocy okazuje się, że 
bez dyżurów nocnych palaczy koza po dwóch go-
dzinach przygasa, a na zewnątrz mróz. Śpiący przy 
kozach mają upał, śpią bez koców, przy końcu wago-
nów ziąb, więc tam wędrują zbędne koce. Na termo-
metrze zewnętrznym kilkanaście stopni poniżej zera. 

Następnego dnia w tzw. czasie wolnym przekonuję 
kolegów do napchania suchych liści między ścianki 
„domku” i pod dach, może będzie cieplej? W razie 
pożaru takiej kwatery i  tak nie mamy szans – kilku-
dziesięciu chłopa przez jedne drzwi i jedno większe 
okno szybko nie wyskoczy. Wcielono 380 „rezerwi-
stów” z większości ówczesnych województw. Jeste-
śmy częścią 6. Batalionowego Zgrupowania Rezerwy 
liczącego 454 żołnierzy wraz z oficerami, podofice-
rami i żołnierzami służby zasadniczej. Część „rezer-
wistów” w wojsku nigdy nie była.

Bandyci przyjechali
Wyjaśnia się, dlaczego podoficerowie i  oficerowie 
patrzą na nas spode łba. Kadra została poinformowa-
na i przekazała to podoficerom i żołnierzom służby 
zasadniczej, że jesteśmy kryminalistami zwolniony-
mi z powodu amnestii, złodziejaszkami, „niebieski-
mi ptakami”, handlarzami dolarami i alimenciarzami. 
Nie wolno się do nas obracać plecami, zawsze trze-
ba mieć broń na podorędziu i nie wchodzić same-
mu między nas. Nie wolno też z nami rozmawiać. 

Nie wolno się do nas obracać 
plecami, zawsze trzeba 
mieć broń na podorędziu i nie 
wchodzić samemu między 
nas. Nie wolno też z nami 
rozmawiać
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Degradacja w pakiecie
Rano pobudka, gimnastyka – „zaprawa”, czas na my-
cie i golenie, by zdążyć na śniadanie. U rezerwistów 
wrze – dostali mundury bez pagonów ze stopniami, 
czyli zostali zdegradowani. Dowódca nie chce z nimi 
rozmawiać, twierdzi, że tu wszyscy są szeregowymi na 
ćwiczeniach. Nawet zażalenie do dowódcy czy Głów-
nego Zarządu Politycznego, że zgodnie z obowiązu-
jącym regulaminem podoficerowie mogą pracować 
z żołnierzami tylko w swoim stopniu, nie pomaga. Na 
„ćwiczeniach wojskowych” dla członków Solidarności 
stopnie wojskowe się nie liczą. 

Nie bandyci, tylko Solidarność. Co gorsze?
Już na pierwszym spotkaniu z  dowódcami pluto-
nów prawda wychodzi na jaw: pytania o  pracę, 
o wykształcenie, o rodzinę, pokazują zupełnie inny 
obraz – powołani to ludzie pracujący, wykształceni, 
niegrypsujący, nieprzeklinający, z rodzinami i dzieć-
mi. Wieczorem obowiązkowy „Dziennik Telewizyj-
ny”, rano – zajęcia polityczne z oficerem, czyli pro-
paganda, i  to bardzo marna. Zaczynamy zadawać 

pytania, w końcu wyjaśniać bzdury – oficer chce po 
dobroci nas przekonywać, ale nie daje rady. Poli-
tyczny przegrywa. Jeszcze w  niedzielę udaje się 
nam w  świetlicy ustawić radio na mszę, ale ktoś 
podsłuchał i od poniedziałku godziny włączania ra-
dia zostały zapisane w regulaminie. Mszy radiowej 
nie będzie. Modlitwy wieczorne wywoływały furię 
kadry, powodowały wyganianie nas w tenisówkach 
przed „kwatery”; kiedyś wściekły oficer wtargnął do 
domku modlących się żołnierzy z krzykiem: „Cisza!” –  
usłyszał: „Módlmy się za tego, który nie wierzy”. Po-
tem modlący się już jakby mniej przeszkadzali.

To chyba polski biegun zimna
Szybko się okazuje, że przydziałowe wiaderko węgla 
do kozy to za mało, a po tygodniu ponoć wypala-
my miesięczny przydział na ogrzewanie. Podkrada-
my węgiel ze zwału pilnowanego przez wartowni-
ka, w końcu musimy w czasie wolnym „spuszczać”, 
czyli ścinać drzewa: brzozy, sosny, ciąć na kawałki 
i  cichaczem nosić i  upychać pod podłogę wago-
nów – potem suszymy drewno na rozpałkę. Ustala-
my dyżury przy kozach, po dwie godziny. Koza nie 
może zgasnąć, bo wtedy temperatura w wagonach 
błyskawicznie spada, a  ponowne rozpalanie trwa 
długo. Wszyscy jesteśmy wyziębieni – mnóstwo 
przeziębień, gryp, zapaleń płuc, buty i mundury za-
wilgocone od potu, błota i śniegu, nie mamy gdzie 
ich wysuszyć.

Wojskowa Służba Wewnętrzna zamiast SB
Po niedzieli zaczynają się imienne wezwania, cza-
sem nawet nocne, na przesłuchania przez oficerów 
Wojskowej Służby Wewnętrznej. Dość szybko ktoś 

Szybko się okazuje, że 
przydziałowe wiaderko 
węgla do kozy to za mało, 
a po tygodniu ponoć wypalamy 
miesięczny przydział na 
ogrzewanie 
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dostrzega, że w  mundurach wojskowych czasem 
kryją się funkcjonariusze SB. I  jedni, i drudzy mają 
dane o  nas i  ten sam cel – złamać, pozbawić na-
dziei, zohydzić Solidarność i  „pozyskać osobowe 
źródło informacji”. Oczywiście WSW chodziło tyl-
ko „o  zwiększenie obronności kraju”. Sugerują, że 
mają kompletną wiedzę o nas i naszej działalności, 
o kolegach z domku, o Solidarności z naszych śro-
dowisk, o rodzinie. Namawiają, oferują przepustki 
z wojska, nawet zwolnienia, awanse w pracy, i stra-
szą utratą pracy, więzieniem, „zainteresowaniem 
się” rodziną, żonami i  dziećmi – jak nie będziesz 
współpracował, to stąd nie wyjdziesz itd. Jak w in-
ternowaniu – zdarzają się tacy, którzy ulegają. Raz, 
dwa razy w tygodniu przeszukanie „kwatery” i nas; 
rewizje osobiste – w czasie marszu przez las zatrzy-
mywano nas, kazano opróżnić kieszenie, zdjąć buty, 
onuce, kurtki. Szukali gazetek, kopert ozdobionych 
naszymi stemplami, nadrukami, krzyżyków z monet 
itp. Groziła za to kara aresztu, a nawet więzienia. 

Czcimy drugą rocznicę rejestracji Solidarności
10 listopada – w  rocznicę rejestracji NSZZ „Soli-
darność” – umawiamy się, że nie będziemy jedli 
obiadu. W  stołówce aż gęsto od oficerów. Część 
żołnierzy bierze jedzenie, stawia miskę przed sobą 
i  odnosi do okienka, część w  ogóle jedzenia nie 
bierze. Oficerowie chodzą, dopytują się, czy nie-
smaczne, może soli, może pieprzu, chcą dolewać 
kompotu. Wskazują kilku rezerwistów, którzy nie 
wzięli jedzenia, i  po wskazaną piątkę żołnierzy 
o  21.30 przychodzi patrol – aresztują ich i  pro-
wadzą do aresztu. Po przesłuchaniu następnego 
dnia czterech wywożą do Białegostoku. Nie chcieli 

karać kilkuset, chcą przykładnie, pokazowo ukarać 
naszych kolegów: Macieja Belinę, Zdzisława Beł-
czewskiego, Ryszarda Kuczerę i  Jerzego Lasa. To 
ma być kara dla nich, zastraszenie dla nas i pokaza-
nie czujności kadry wojskowej. Koledzy wracają do 
Czerwonego Boru po procesie w Sądzie Garnizo-
nowym w Białymstoku dopiero 23 grudnia. Wieść 
szybko się rozchodzi, że byli oskarżani o „osłabia-
nie siły wojska” przez niejedzenie, że kuli ich w kaj-
danki jak przestępców, że prokurator groził: „Jak 
się dobrze złoży, to i  czapa może być”. Obrońca-
mi byli Jan Olszewski i  Władysław Siła-Nowicki, 
sąd uniewinnił oskarżonych. Mieli być przykładnie  
ukarani, a zostali zwycięzcami. 

Hurra! Nie żyje!
Następnego dnia, 11 listopada, koledzy przez ukry-
te radio dowiedzieli się, że zmarł Breżniew, przez 
18 lat przywódca ZSRR, gensek KPZR i twórca zasa-
dy nakazującej Związkowi Sowieckiemu interwen-
cję zbrojną w każdym kraju, który chciałby opuścić 

Namawiają, oferują przepustki 
z wojska, nawet zwolnienia, 
awanse w pracy, i straszą 
utratą pracy, więzieniem, 
„zainteresowaniem się” 
rodziną, żonami i dziećmi 
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Układ Warszawski. Tym razem tłum wypełnił świe-
tlicę w oczekiwaniu na „Dziennik Telewizyjny”: „Po-
wiedzą czy nie? Zmarł Breżniew czy to, niestety, 
plotka?”. Poważna muzyka jako tło i grobowe miny 
„dziennikarzy” w wojskowych mundurach, i wresz-
cie tekst potwierdzający nasłuch, że Breżniew 
zmarł! Rozległy się rzęsiste oklaski, okrzyki: „Hurra! 
Nareszcie! Nie żyje! Bis!” – tumult, wrzeszczący ofi-
cer z pistoletem wzywa wartę, wpadli z bronią, by 
nas uciszyć, ale to wszystko razem było najrado-
śniejszym momentem „ćwiczeń”.

Tenisówki bez skarpet
Już po pierwszym dniu musztry buty i  źle zawi-
nięte onuce zbierają żniwo, u niektórych krwawe: 
pęcherze, otarcia, rany na stopach – potrzebny 
szpital. Lekarz przepisuje „miękkie obuwie”, czyli 
tenisówki i tylko niektórzy trafiają do izby chorych. 
W  tenisówkach – początkowo na bose nogi, bo 
skarpet nie ma, a onuce za grube do tenisówek –  
„chorzy” wychodzą na apel. Mogą nie ćwiczyć, 
mogą pracować w  kuchni, sprzątać wychodki, 
kwatery, trafić „na izbę chorych”, bo są przezię-
bieni i wielu z chorobami przywiezionymi z domu, 

ale najpierw dowódca musi dać zgodę na to „le-
nistwo” zarządzone przez lekarza liberała. Ja nie 
mam obtarć stóp, ale po kilku minutach na mro-
zie „chorym” marzną stopy, a dowódca, mjr Jerzy 
Braja, nie spieszy się, żeby wyjść z domku, gdzie 
kadra pije kawę. Oczekiwanie na niego zazwyczaj 
trwa od 15 do 50 minut, po tym czasie nasi mają 
odmrożone stopy. Początkowo co piąty, później 
co trzeci w  listopadzie i grudniu wśród świeżych 
„obrońców socjalistycznej ojczyzny” choruje, nie 
wspominając o „rezerwistach” chorujących przed 
powołaniem i „rezerwistach” pozbawionych reha-
bilitacji po operacji kręgosłupa czy złamaniu ręki. 
Kpt. Zdzisław Górski, zastępca dowódcy do spraw 
politycznych, symulantom – jak nazywał chorych – 
jako terapię nakazywał czyszczenie umywalni i wy-
chodków: „Ja was wszystkich uleczę! I  wyleczę!”, 
powtarzał i dlatego nazywaliśmy go Harrisem, od 
nazwiska modnego wówczas bioenergoterapeu-
ty. Pierwszym ukaranym karą aresztu był kolega 
z Rzeszowa, po operacji kręgosłupa, który na ape-
lu mimo komendy: „Baczność!” – stał skrzywiony, 
bo inaczej nie mógł. Powinien leżeć na rehabili-
tacji, siedział w  areszcie. Inny kolega dopiero za 
trzecim razem dostał się do lekarza i  przeleżał 
w izbie chorych 40 dni, by natychmiast po zakoń-
czeniu „ćwiczeń rezerwy” trafić na jeszcze dłużej 
do szpitala z chorobą nerek.

Zdobywamy specjalności wojskowe na ćwicze-
niach wojskowych
Jako powołani bez odbycia służby zasadniczej 
mieliśmy, a jakże, ćwiczenia saperskie – taką spe-
cjalność wojskową mieliśmy niby zdobyć. Dlatego 

Jako powołani bez odbycia 
służby zasadniczej mieliśmy, 
a jakże, ćwiczenia saperskie –  
taką specjalność wojskową 
mieliśmy niby zdobyć
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braliśmy udział w  niektórych ćwiczeniach: zako-
pywaliśmy drewniane miny przeciwpiechotne, 
żeby potem je odnaleźć, detonowaliśmy ładunki 
i ścinaliśmy drzewa lontem detonującym – tu by-
liśmy widzami, siekierami ociosywaliśmy ścięte 
drzewa na pale pod budowę mostu. Były zaję-
cia z budowy okopów w zmarzniętej ziemi, które 
później starannie zasypywaliśmy, musztra, marsze 
i  marszobiegi. Był nawet wielogodzinny marsz 
w  pełnym oporządzeniu i  zgubienie się w  lesie 
(dowódca plutonu słabo czytał mapy). Rezerwiści 
budowali przez wiele dni drogę donikąd z piachu 
i  śniegu. Wszystko, aby pozorować „ćwiczenia 
wojskowe”, ale tak naprawdę chodziło o to, żeby 
uwięzić członków Solidarności i ich zamęczyć, zła-
mać ducha.

Wręczenie broni
Plutony „rezerwistów” bez przeszkolenia wojsko-
wego mają kurs podstawowy – musztra, marsze, 
zwroty, marszobiegi, czołganie się, okopywanie 
się. Mają też zajęcia z  bronią – 19 listopada po 
podstawowych zajęciach z  musztry otrzymujemy 
karabinki Kałasznikowa wręcz oblepione sma-
rem. Z  trudem odnajduję rok produkcji – 1954. 
Rozkonserwowanie zajmuje nam całe przedpołu-
dnie. Potem zajęcia z  bronią: budowa, rozkłada-
nie, noszenie broni, chwyty bronią; może jedyna 
sensowna czynność na „ćwiczeniach rezerwy”. Do-
wódcy drużyn, zwykle wyselekcjonowani kapra-
le służby zasadniczej, nadterminowi, mają ubaw 
i okazję – w każdym razie niektórzy – do wykazania 
się gorliwością; próbują traktować nas jak rekru-
tów, wrzeszczeć na mylących się „rezerwistów”, 

kląć. Jak to zwykle w  wojsku – chcą się odegrać 
na „młodym wojsku” za krzywdy i upokorzenia ze 
swojej służby zasadniczej – fala. Krzyczeć na star-
szych wiekiem? Im też złe nawyki wybijamy z głów.

Obozowi artyści tworzą stemple z  linoleum, 
krzyżyki z monet, plakietki z drewna i kory, koper-
ty pamiątkowe, kartki z  Czerwonego Boru – a  to 
„działanie w celu osłabienia gotowości obronnej 
PRL”, art. 48 Dekretu o stanie wojennym, zagrożo-
ne karą od roku do ośmiu lat więzienia.

Specjalność – marsz o kulach
Do stołówki było prawie 3 kilometry. Nasz kole-
ga chodzący o  kulach wychodził z  wartownikiem 
na posiłek godzinę wcześniej, a  były trzy posiłki 
dziennie, wracał później też pod strażą, odpoczął 
i wychodził ponownie; codziennie prawie 18 kilo-
metrów, a może tylko 15? To były jego „ćwiczenia 
wojskowe”.

Pekaes przyjechał
5 grudnia, w niedzielę, przed szlaban w bocznym 
wejściu podjechał autobus, zwykły pekaes. Warta 
szlaban podniosła, autobus wjechał prawie przed 
nasze wagony, zatrzymał się, a  z  autobusu wysy-
pały się kobiety, żeby zobaczyć mężów, wybiegły 

Rezerwiści budowali przez 
wiele dni drogę donikąd 
z piachu i śniegu
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dzieci, był też ksiądz. To ksiądz Władysław Palmow-
ski, wikariusz w parafii Matki Bożej Królowej Polski 
w  Bieńczycach (słynnej Arki Pana) zorganizował 
odwiedziny u  uwięzionych w  Czerwonym Borze 
pracowników Nowej Huty. Wartownicy i oficerowie 
zgłupieli, bo nie wiedzieli, jak reagować i co robić. 
Kazali spisywać odwiedzających, którzy już rozpro-
szyli się po wagonach, po lesie, ale żony, mężowie 
i dzieci mieli niesamowitą frajdę. A kiedy odjeżdżali 
i ksiądz Palmowski błogosławił wszystkim, przeże-
gnaliśmy się. Jeden oficer też. Następnego dnia już 
go nie było.

Przysięga lub więzienie
9 stycznia 1983 r. ci, którzy wcześniej w  wojsku 
nie byli, złożyli przysięgę. Zostali sfilmowani, stali 
czwórkami, na skrzydłach oficerowie. Ten najpa-
skudniejszy fragment: „[…] Przysięgam […] stać 
nieugięcie na straży pokoju w braterskim przymie-
rzu z Armią Radziecką i innymi sojuszniczymi armia-
mi” żołnierze powtórzyli… w ciszy – ruszano ustami, 

nie powtarzając tych słów… może ktoś powtórzył, 
jednak wątpię. Jakiś generał stał na trybunie, ale 
chyba wolał nie widzieć i nie słyszeć. Zapisano, że 
przysięgę złożyło 216 żołnierzy, a  nieco później 
chorzy, nieobecni w tym dniu też składali przysięgę 
w Izbie Tradycji.

Zawieszenie stanu wojennego
Ponieważ 31 grudnia 1982 r. zawieszono stan wo-
jenny, więc i  w  Czerwonym Borze poczęło dziać 
się nieco lepiej. Pojawiły się przepustki, niektórych 
chorych zwolniono do szpitala, innych do domu, 
nieco mniej było gorliwego poganiania i  męcze-
nia na zajęciach, niektórych żołnierzy odwiedziły 
rodziny, pod nadzorem oczywiście. Ci, którzy mieli 
kary aresztu, zakończyli „ćwiczenia” później. Zanim 
wyjechaliśmy z  „ćwiczeń”, były rewizje osobiste, 
przeszukania w  „kwaterach”, straszenie tajemni-
cą wojskową, która miała nas obowiązywać nadal 
i uniemożliwiać nam opowiadanie o „ćwiczeniach”. 
Ciężarówki odwoziły nas na stacje, w pociągach pil-
nowały nas służby. Po 1989 r. „internowania w mun-
durach” nie było w  obiegu oficjalnym, a  bodajże 
w 2007 r. Czesław Kiszczak oświadczył w Telewizji 
Polskiej, że ani on, ani gen. Wojciech Jaruzelski ni-
gdy nie słyszeli o  „internowanych w  mundurach”, 
więc takie wiadomości to kłamstwa. Nigdy też nikt 
nie poniósł odpowiedzialności za bezprawne inter-
nowanie w wojsku, utratę zdrowia, stresy czy krót-
sze życie internowanych.

stanisław  alot

Nigdy też nikt nie poniósł 
odpowiedzialności za 
bezprawne internowanie 
w wojsku, utratę zdrowia, 
stresy czy krótsze życie 
internowanych

solidarność do WoJsKa!40
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W październiku 1982 r. Sejm PRL uchwalił 
nową ustawę o związkach zawodowych. 
Zdelegalizowała ona ostatecznie NSZZ 
„Solidarność” po okresie zawieszenia. Na znak 
sprzeciwu wobec tej decyzji w całym kraju odbyły 
się demonstracje. Podziemne struktury związku 
zaapelowały o przeprowadzenie 10 listopada 
1982 r. masowych protestów w zakładach pracy. 
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Aby nie dopuścić do tych protestów, władze 
przygotowały pobór do wojska. Służba 
Bezpieczeństwa wytypowała najaktywniejszych 
działaczy związkowych w dużych zakładach 
pracy, żeby „odizolować element ekstremalny 
i wichrzycielski”. Listy z nazwiskami tych osób 
przekazano wojsku, które miało doręczyć powołania 
na ćwiczenia rezerwy lub do odbycia zasadniczej 
służby wojskowej.
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Pobór był przeprowadzony niezgodnie 
z obowiązującym prawem o powoływaniu do 
służby wojskowej.  Ponieważ zabrakło czasu, 
aby dotrzymać regulaminowego terminu od 
momentu dostarczenia powołania do stawienia 
się powołanych w jednostkach wojskowych, 
karty powołań roznoszono do domów, a także 
wręczano na ulicach. Wszyscy tak zwani żołnierze 
mieli stawić się w jednostkach wojskowych  
5 listopada 1982 r.
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Wojskowe obozy internowania utworzono głównie 
w północnej i zachodniej Polsce. Wykorzystano  miejsca 
oddalone od szlaków komunikacyjnych i dużych ośrodków 
miejskich, by z jednej strony były one jak najmniej widoczne 
dla okolicznej ludności, a z drugiej – trudno dostępne dla 
odwiedzających rodzin.
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Do wojska powołano osoby z roczników 1940–
1962. Na ćwiczenia rezerwy skierowano blisko 
1500 osób, a do czynnej służby wojskowej – 
ponad 250 młodych ludzi. Początkowo powołani 
nie do końca znali intencje, którymi kierowały się 
władze, organizując wcielenia do wojska. Jednak 
gdy podczas podróży do miejsc docelowych 
spotykali swoich kolegów związkowców z innych 
zakładów pracy czy regionów, ich wątpliwości się 
rozwiewały – to miała być kara za przynależność 
do NSZZ „Solidarność”.
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Część powołanych żołnierzy miała kategorię B – 
czasowo odroczony z odbywania służby wojskowej 
ze względu na stan zdrowia lub uczeń/student, część 
kategorię D – niezdolny do czynnej służby wojskowej 
w czasie pokoju, a także E – trwale i całkowicie 
niezdolny do  czynnej służby wojskowej. Było wielu 
chorych, mających kończyny w gipsie, kołnierze 
ortopedyczne, niektórzy byli jedynymi opiekunami 
chorych osób, które musieli pozostawić bez opieki. 
Nie przeszkadzało to wojskowym komisjom lekarskim 
wszystkich kwalifikować jako zdolnych do służby 
wojskowej.

56



57



58



Większość powołanych zakwaterowano 
w budynkach koszarowych, ale byli oni 
odizolowani od pozostałych żołnierzy. Nie wolno 
im było samodzielnie się przemieszczać, byli 
pilnowani przez Wojskową Służbę Wewnętrzną 
lub wybranych wartowników, mieli osobne 
godziny posiłków, nie wolno im było słuchać 
mszy św. przez radio. Pozostałym żołnierzom 
w jednostkach i okolicznej ludności mówiono, że 
są to kryminaliści, niebieskie ptaki, alimenciarze.
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Ćwiczenia, którym zostali poddani ci „żołnierze”, nie miały podnieść ich zdolności 
bojowych, lecz złamać charaktery i wybić z głowy Solidarność. Bezsensowne 
rozkazy kopania rowów w zamarzniętej ziemi, a potem ich zasypywania, 
wydzieranie zamarzniętej trawy, przenoszenie płyt chodnikowych, wielogodzinne 
marsze i biegi, czołganie się w pełnym oporządzeniu – to były codzienne zajęcia 
rezerwistów i poborowych. Odbywały się zajęcia polityczno-wychowawcze, czyli 
propagandowe,  obowiązkowe oglądanie „Dziennika Telewizyjnego”. Wszystkich 
wielokrotnie wzywano na przesłuchania.
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Najcięższe warunki bytowe panowały w obozie 
w Chełmnie nad Wisłą, zlokalizowanym między 
brzegiem rzeki a wałem przeciwpowodziowym. 
Przez blisko dwa miesiące  ok. 300 „żołnierzy” 
mieszkało w namiotach wojskowych 
ogrzewanych jedynie niewielkimi piecykami, tzw. 
kozami, w których można było palić od godziny 
22 do 7 rano. Nie było dostępu do ciepłej wody, 
za toaletę służył wykopany na dworze rów z belką 
do siadania. Tak zwane ćwiczenia wojskowe 
były wyjątkowo opresyjne, np. zmuszano do 
przenoszenia zamarzniętych krowich odchodów, 
czołgania w błocie, straszono wywiezieniem 
na wschód, kazano kopać groby i przykładano 
pistolet do skroni.
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Przetrzymywani w obozach wojskowych byli 
poddawani ciągłej inwigilacji. W miejscach 
zakwaterowania pozakładano podsłuchy, 
przeprowadzano rewizje w poszukiwaniu wywrotowej 
prasy, ulotek, kontrolowano korespondencję 
i paczki, widzenia z rodzinami były krótkie i pod 
nadzorem. Wzywanych na przesłuchania nakłaniano 
do współpracy z Wojskową Służbą Wewnętrzną, 
czyli donoszenia na kolegów,. Grożono, że jeśli nie 
zaprzestaną działalności godzącej w ustrój i prawo 
PRL, to stracą pracę, trafią do więzienia, a żonie 
i dzieciom może się coś stać. 
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W obozie w Czerwonym Borze ok. 450 
„żołnierzy” mieszkało w domkach z połączonych 
ze sobą wagonów towarowych obitych 
z zewnątrz drewnem. Podobnie jak w Chełmnie 
były one ogrzewane piecykami, tzw. kozami. 
Na pryczach oddalonych od źródła ciepła koce, 
którymi okrywali się mężczyźni, przymarzały do 
ścian. Każdy dzień rozpoczynał się od apelu na 
dworze, niejednokrotnie przedłużającego się, aby 
wojsko – według dowódców – odpowiednio się 
zahartowało. Z apelu nie zwalniała choroba, więc 
żołnierze stali także w piżamach i trampkach, 
które lekarz przepisywał na liczne obtarcia 
i pęcherze stóp nieprzywykłych do onuc i butów 
wojskowych. 
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Stołówka dla „żołnierzy” w Czerwonym Borze 
znajdowała się 2,5 km od miejsca zakwaterowania. Tę 
odległość na każdy posiłek należało pokonać pieszo. 
Jeden z powołanych chodził o kulach – nie powinien 
trafić do wojska, ale przez czas „ćwiczeń rezerwy”  
co dzień sześć godzin „szkolił chodzenie w obronie 
ludowej ojczyzny”. Jeśli nie zdążył dotrzeć na czas, nie 
otrzymywał posiłku.
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Podobnie jak w obozach internowania 
również w obozach wojskowych rozwinęła się 
twórczość obozowa. Wykonywano znaczki, 
koperty, kartki, także z kory brzozowej, z monet 
robiono krzyżyki. Pisano wiersze, układano 
i śpiewano piosenki, wspólnie się modlono. 
Za wszystkie te czynności można było zostać 
ukaranym. Trzem rezerwistom z Budowa pod 
Złocieńcem postawiono zarzuty prokuratorskie za 
sporządzanie w celu rozpowszechnienia tabliczek 
z drewna z naniesionymi na nie „fałszywymi 
wiadomościami”, np. napisem „Solidarność” 
okolonym drutem kolczastym, co mogło 
wyrządzić „poważną szkodę interesom PRL”.
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Do najgłośniejszej akcji oporu doszło 
w obozie w Chełmnie. W jedną 
z grudniowych nocy kilku mężczyzn na 
środku placu apelowego ustawiło duży 
drewniany krzyż. Wywołało to wściekłość 
kadry, ale nie udało się ustalić uczestników 
przedsięwzięcia. Krzyż natychmiast 
zdemontowano. Dość powszechną 
formą oporu były także strajki głodowe. 
Były one organizowane z okazji rocznic 
związkowych, a także w proteście przeciw 
bardzo złej jakości pożywienia.  
11 listopada 1982 r. w Czerwonym Borze 
powołani odmówili posiłku, aresztowano 
czterech rezerwistów za „obniżanie 
gotowości bojowej”. Postawiono ich przed 
sądem wojskowym – sąd ich uniewinnił. 
Wrócili jak zwycięzcy.
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Dla większości rezerwistów pobyt w wojsku 
skończył się 3 lutego 1983 r. Przed wyjściem 
wszyscy byli rewidowani, zabierano pamiątki, 
listy z adresami kolegów. Niekiedy z wojska 
zwalniano wcześniej ze względu na bardzo zły 
stan zdrowia czy konieczność opieki nad rodziną. 
Doświadczenia wyniesione z pobytu w obozach 
wojskowych odcisnęły mocne piętna na 
przebywających tam mężczyznach. Niektórzy na 
stałe stracili zdrowie, zostali zwolnieni z pracy, po 
powrocie do swoich miejsc zamieszkania wciąż 
byli wzywani na milicję, zatrzymywani. Andrzej 
Kosiewicz po wypuszczeniu z obozu w Chełmnie 
popełnił samobójstwo. 
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Rezerwistów po wypuszczeniu z obozów rozwożono 
z jednostek wojskowych na stacje kolejowe lub 
PKS. Dopiero tam otrzymywali oni swoje książeczki 
wojskowe i mogli udać się w podróż do domu. 
Przejazd do miejsc docelowych odbywał się pod 
bacznym okiem funkcjonariuszy SB. Zwalnianych 
straszono koniecznością zachowania tajemnicy 
wojskowej o miejscu, o kolegach i o przebiegu 
„ćwiczeń rezerwy”; przestrzegano przed rozmowami 
z pasażerami. To były ćwiczenia wojskowe tylko  dla 
członków NSZZ „Solidarność” zamiast internowania.
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