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POBÓR DO WOJSKA 
JAKO FORMA 
REPRESJI W PRL

↑ Ks. Jerzy Popiełuszko  
w kompanii kleryckiej  
w jednostce wojskowej  
w Bartoszycach, 
1966–1968.

FOT. PARAFIA ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 
W WARSZAWIE

Pobór do wojska jako element represyjny 
wykorzystywano w całym okresie PRL. Tylko 
w latach 1949–1956 do odbycia „zastępczej 
służby wojskowej” powołano około 10 tys. 
osób z rodzin tzw. wrogów klasy robotniczej. 
Ich zadaniem była przymusowa praca w śląskich 
kopalniach węgla, gdzie mieli zastąpić 
uwolnionych w 1949 r. jeńców niemieckich.

W latach 1959–1980 do wojska powoływano 
kleryków, których koszarowano w jednostkach 
w Brzegu, Bartoszycach i Szczecinie-
Podjuchach. Łącznie w tym okresie do 
wojska powołano 2872 alumnów.

Po tę samą formę represji władze sięgnęły 
w 1968 r., aby ukarać studentów biorących 
udział w marcowych manifestacjach. 
W ciągu kilku dni utworzono trzy nieetatowe 
bataliony wojskowe: w Żaganiu, Hrubieszowie 
i Braniewie. Studentów kierowano na dwa 
lata do oddalonych od domu jednostek, 
a celem było ukaranie niepokornej młodzieży 
oraz doprowadzenie do zerwania kontaktów.

Represję tę, choć na mniejszą skalę, 
zastosowano wobec demonstrujących na 
ulicach Trójmiasta w 1970 r. oraz wobec 
osób niepewnych politycznie przed 
wprowadzeniem podwyżek cen w 1976 r. 
Do sprawdzonego pomysłu władze planowały 
wrócić tuż po powstaniu „Solidarności”. 
W listopadzie 1980 r. Ministerstwo Obrony 
Narodowej zaproponowało m.in. powołanie 
250 tys. rezerwistów, skierowanie studentów 
do czynnej służby wojskowej, zmilitaryzowanie 
przedsiębiorstw oraz powołanie około 
miliona działaczy związkowych do służby 
w jednostkach Obrony Cywilnej. Z pomysłu 
zrezygnowano na rzecz wprowadzenia stanu 
wojennego i rozprawienia się z nowymi 
przeciwnikami politycznymi za pomocą 
internowania w ośrodkach odosobnienia.

← Wojciech Dzidziszewski  
w jednostce wojskowej  
w Budowie w czerwcu 1976 r.

FOT. KOLEKCJA WOJCIECHA DZIDZISZEWSKIEGO
W ZBIORACH AIPN

→ Klerycy na poligonie  

w Orzyszu, 1969/1970.

FOT. ARCHIWUM ORDYNARIATU POLOWEGO, 
ALUMNI-ŻOŁNIERZE, KOLEKCJA 
ZDJĘĆ KS. TADEUSZA FARYSA



STAN WOJENNY
I INTERNOWANIE

← Stocznia im. Adolfa  
Warskiego otoczona przez  
wojsko, 13 grudnia 1981 r.

FOT. KOLEKCJA ZBIGNIEWA WRÓBLEWSKIEGO
W ZBIORACH AIPN

Wprowadzenie stanu wojennego w nocy z 12 
na 13 grudnia 1981 r. skutkowało wieloma 
represjami: brutalnymi pacyfikacjami w wielu 
zakładach pracy, w tym śmiercią dziewięciu 
górników w kopalni „Wujek” w Katowicach, 
licznymi aresztowaniami i rozprawami w trybie 
doraźnym, wieloletnimi wyrokami sądowymi, 
karami grzywny, pozbawianiem praw publicznych, 
weryfikacjami licznych grup zawodowych, 
naukowców, nauczycieli, dziennikarzy, 
sędziów, urzędników, zwolnieniami z pracy, 
tysiącami rozmów ostrzegawczych w ramach 
operacji „Klon”, w trakcie których rozmówcy 
podsuwano do podpisania tzw. lojalkę.

Była też operacja pod kryptonimem „Jodła”, 
w ramach której internowano niemal 10 tys. 
działaczy związkowych i opozycyjnych, 
oddzielono ich od społeczeństwa 
i uniemożliwiono jakąkolwiek działalność. 

Akcja rozpoczęła się na pół godziny przed 
północą 12 grudnia 1981 r. W tym samym 
czasie w całej Polsce rozpoczęto wyciąganie 
z domów wcześniej wytypowanych osób, 
które przewieziono do komend wojewódzkich 
milicji, a następnie do specjalnie utworzonych 
ośrodków odosobnienia, ulokowanych 
najczęściej w zakładach karnych.

Mimo pierwszego grudniowego szoku kilka 
miesięcy stanu wojennego nie złamało 
społeczeństwa. Narastający opór społeczny, 
rozwijający się tajny druk ulotek i ich 
kolportaż, coraz większa liczba drugoobiegowej 
prasy, odtwarzanie podziemnych grup zakładowych, 
a nade wszystko wielotysięczne demonstracje 
w całej Polsce z maja i sierpnia 1982 r. 
były dla władzy czytelnym sygnałem, 
że wojna z narodem wciąż trwa.

↓ W nocy z 14 na 15  
grudnia 1981 r. oddziały 
wojska i ZOMO spacyfikowały 
Stocznię im. Adolfa Warskiego 
w Szczecinie.

FOT. KOLEKCJA MARKA BICZYKA
W ZBIORACH AIPN

→ Decyzja o internowaniu 
Tadeusza Dziechciowskiego, 
sekretarza tygodnika  
„Jedność”, 
28 grudnia 1981 r.

FOT. AIPN

↑ Ośrodek Odosobnienia  
w Wierzchowie Pomorskim, 
gdzie internowano działaczy 
związkowych i opozycyjnych 
ze Szczecina i Koszalina, 
1982 r. 

FOT. KOLEKCJA ADAMA WYCICHOWSKIEGO
W ZBIORACH AIPN



BRANKA ’82
Pod koniec 1982 r. większość internowanych 
zwolniono z ośrodków odosobnienia, a stan 
wojenny miał być zawieszony, ale władze 
postanowiły jeszcze raz użyć polskiego
munduru jako więziennego drelichu.
 
8 października 1982 r. Sejm uchwalił 
nową ustawę o związkach zawodowych, którą 
rozwiązano wszystkie istniejące przed 
wprowadzeniem stanu wojennego związki 
zawodowe, w tym oczywiście NSZZ „Solidarność”. 
W odpowiedzi Tymczasowa Komisja Koordynacyjna, 
czyli podziemny organ koordynujący działalność 
regionalnych struktur solidarnościowych, 
wezwała do przeprowadzenia 10 listopada 
ogólnopolskiego strajku protestacyjnego. 
Była to druga rocznica zarejestrowania 
„Solidarności”. Aby osłabić środowisko 
podziemnych działaczy związkowych 
i zminimalizować prawdopodobieństwo 
strajku, władze sięgnęły do starych metod.

Akcję przeprowadzono bardzo szybko 
i sprawnie. 21 października dyrektor 
Departamentu V MSW płk Józef Sasin wystosował 
szyfrogram do zastępców komendantów 
wojewódzkich MO ds. Służby Bezpieczeństwa 
w sprawie wytypowania osób podejrzanych 
o organizowanie strajków i zajść ulicznych 
oraz druk i kolportaż podziemnej prasy 
i ulotek. Miały to być osoby młode, do 
28. roku życia (później podniesiono wiek 
do 35 lat), głównie z dużych zakładów pracy. 
Rezerwistów i poborowych typowała Służba 
Bezpieczeństwa we współpracy z Wojskową 
Służbą Wewnętrzną. Zalecano przy tym, aby 
przegląd lekarski wykonać dopiero w jednostkach, 
sformowane oddziały objąć intensywnym 
szkoleniem na poligonach z zachowaniem 

wszelkich obowiązujących rygorów służby 
wojskowej, a do szkolenia wykorzystać 
„szczególnie dobraną kadrę”.

Według wytycznych poboru mieli uniknąć 
mężczyźni będący jedynymi żywicielami 
rodziny, prowadzący gospodarstwo rolne lub 
posiadający kategorię zdrowia B (czasowo 
niezdolny) i D (niezdolny do służby 
wojskowej w czasie pokoju). W rzeczywistości 
jednak instrukcji nie przestrzegano, 
a wśród powołanych ostatecznie znaleźli 
się mężczyźni z chorobami serca, kręgosłupa, 
czy dużą wadą wzroku.

Wykazy osobowe miały być dostarczone do 
WKU już w dniach 22–23 października. Niemal 
natychmiast rozpoczęto dostarczanie kart 
powołania z terminem stawiennictwa w jednostce 
na 5 listopada 1982 r. Niektórzy na dotarcie 
do jednostki znajdującej się na drugim 
końcu Polski mieli dwa dni.
 
Wydarzenie to nasuwa jednoznaczne 
skojarzenie z carską branką, zarządzoną 
w Królestwie Polskim z inicjatywy naczelnika 
rządu cywilnego Aleksandra Wielopolskiego, 
której celem było przeszkodzenie wybuchowi 
powstania styczniowego w 1863 r. Około 
8 tys. osób podejrzewanych o działalność 
konspiracyjną trafiło wówczas do Carskiej 
Armii Rosyjskiej. Analogię obu wydarzeń 
dostrzegli nie tylko historycy, ale też 
działacze podziemia w PRL.

↓ Fragment
Branki z cyklu 
„Polonia”
Artura Grottgera.

FOT. ZBIORY MUZEUM NARODOWEGO
W KRAKOWIE

↗→ Już w listopadzie 1982 r. 
podziemna prasa pisała 
o nowej formie represji 
wobec działaczy i sympatyków 
podziemia i zamieszczała 
informacje dotyczące 
Wojskowych Obozów Internowania, 
czego przykładem są numery 
gorzowskiego „Feniksa”, 
czy lubelskiego „Informatora 
Środkowo-Wschodniego”. 

FOT. AIPN

← Założenia organizacyjne 
sformowania dodatkowych 
pododziałów szkoleniowych 
przekazane Szefom Sztabu 
Okręgów Wojskowych 
21 października 1982 r.

FOT. AIPN



INTELIGENTNA
FORMA INTERNOWANIA

Dla niemal półtora tysiąca powołanych 
na trzymiesięczne szkolenia działaczy 
związkowych (przez władze nazwanych 
rezerwistami, choć nie wszyscy nimi byli) 
utworzono dziesięć specjalnych obozów 
wojskowych w: Brzegu, Budowie, Chełmnie 
nad Wisłą, Czarnem, Czerwonym Borze, 
Głogowie, Gorzowie Wlkp., Rawiczu, 
Trzebiatowie i Unieściu. Podobną formą 
represji z tego okresu było powołanie 264 
poborowych do odbycia dwuletniej zasadniczej 
służby wojskowej w: Chełmie, Jarosławiu 
i Węgorzewie. 

Miejsca stacjonowania żołnierzy nie pokrywały 
się z miejscami ich zamieszkania. Mieli 
być daleko od domów, w obcych sobie 
środowiskach. Na terenie dzisiejszych 
województw zachodniopomorskiego i lubuskiego 
wojskowe obozy specjalne ulokowano w Budowie, 
Trzebiatowie, Unieściu i Gorzowie Wlkp., ale 
działaczy ze Szczecina, Koszalina, Stargardu 
Szczecińskiego i Gorzowa Wlkp. umieszczono 
głównie w Czerwonym Borze (północno-wschodnia 
Polska), Unieściu i Chełmnie nad Wisłą.

Od tzw. cywilnego internowania działaczy 
związkowych i opozycyjnych z początku stanu 
wojennego „branka” z listopada 1982 r. 
różniła się m.in. podstawą internowania. 
Tym razem rządzący wykorzystali ustawę 
o powszechnym obowiązku obrony PRL. Różnic 
było oczywiście więcej, dotyczyły choćby 
miejsca zakwaterowania – tzw. internowanych 
cywilnych kwaterowano najczęściej w warunkach 

zakładów karnych, a powołanych związkowców 
lokowano w ciężkich warunkach koszarowych 
na poligonach, w barakach przerobionych ze 
starych wagonów kolejowych lub w namiotach.

Była to forma wygodniejsza dla władz 
o tyle, że niewidoczna dla opinii społecznej 
w Polsce, a szczególnie dla opinii 
międzynarodowej. Nowa inicjatywa władz owiana 
była tajemnicą, do internowanych dostępu nie 
mieli ani przedstawiciele Międzynarodowego 
Komitetu Czerwonego Krzyża, ani Kościoła 
rzymskokatolickiego w Polsce, czyli 
instytucji, które niosły pomoc materialną, 
medyczną i duchową działaczom internowanym 
po wprowadzeniu stanu wojennego. 

Zmobilizowanych działaczy szykanowano, 
indoktrynowano, prowadzono tajne przesłuchania,
inwigilowano; nazywano ich kryminalistami, 
hołotą, wyrzutkami społecznymi i gangreną, 
którą należy wyleczyć. Poddano ich szczególnej 
kontroli Wojskowej Służby Wewnętrznej, 
a stosowanie represji uzasadniano dyscypliną 
wojskową. Najczęściej byli głodni, 
przemarznięci, pozbawieni opieki lekarskiej, 
a do ich zadań należało m.in. wykopywanie 
dołów i zasypywanie ich następnego dnia, 
wycinanie drzew czy budowa drogi, co 
w warunkach zimowych było pracą pozbawioną sensu.

MAPA Z OZNACZENIAMI 
WOJSKOWYCH OBOZÓW INTERNOWANIA

×          Wojskowe Obozy Internowania

POW  Pomorski Okręg Wojskowy

ŚO  Śląski Okręg Wojskowy

WOW Warszawski Okręg Wojskowy← Wezwanie Wojskowej 
Komendy Uzupełnień 
wystawione na 
Józefa Stachowiaka.

FOT. KOLEKCJA JÓZEFA STACHOWIAKA
W ZBIORACH MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-
HISTORYCZNEGO W STARGARDZIE

↓ Strony z książeczki 
wojskowej Józefa Stachowiaka 
z wpisem o przyznaniu 
kategorii D, następnie 
z przemianowaniem na 
kategorię A grupa A3.

FOT. KOLEKCJA JÓZEFA STACHOWIAKA
W ZBIORACH MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-
HISTORYCZNEGO W STARGARDZIE



BUDOWO
JEDNOSTKA WOJSKOWA 
NR 1013

W Budowie stacjonował 68. Pułk Czołgów Średnich. 
Siedemdziesięcioosobową kompanię zakwaterowano 
w nieogrzewanych drewnianych poniemieckich 
barakach w pobliżu Drawy. Żołnierze z tej 
jednostki byli przekonani, że „nowi” to 
narkomani i degeneraci, element kryminalny, 
od którego należy się trzymać z daleka.
Podobne wiadomości przekazywano mieszkańcom 
pobliskich miejscowości, co miało jeszcze 
skuteczniej izolować działaczy pochodzących 
przede wszystkim z Lublina, Białegostoku, 
Kielc i Warszawy.

Głównym zajęciem powołanych związkowców 
było zasypywanie wcześniej wykopanych dołów, 
rowów, dziur w pobliskim lesie, wyrównywanie 
kolein po czołgach, poprawianie drogi. Byli 
poddawani działaniu propagandowemu podczas 
regularnych dwu-, trzygodzinnych pogadanek 
oficerów politycznych, a w jedzeniu, którym 
ich karmiono, można było znaleźć robaki.

Jeden z internowanych wspominał: „Najgorsze 
było to, że nikt z poborowych nie wiedział, 
jak długo będzie służył w tej jednostce. 

Na powołaniu nie był określony czas trwania 
ćwiczeń, a na miejscu powiedziano nam, że 
jest stan wojenny i zostaliśmy powołani na 
czas nieokreślony. Ja pozostawiłem w domu 
żonę z dwojgiem małych dzieci, w tym z córką 
urodzoną w styczniu 1982 roku i bardzo 
przeżywałem rozstanie z rodziną. W wyniku 
tych przeżyć zacząłem cierpieć na depresję, 
na którą leczę się do dziś”.

W czasie izolacji wykonywali pamiątkowe 
przedmioty, m.in.: drewniane tabliczki 
z napisem „Solidarność” oraz „Wojskowy Obóz 
Odosobnienia Budowo 1982–1983”, co stało się 
przedmiotem śledztwa Wojskowej Prokuratury 
Garnizonowej w Koszalinie przeciwko 
Waldemarowi Koziarkowi, Zbigniewowi Grucy 
i Andrzejowi Sarbie. Ostatecznie nie 
stwierdzono czynu przestępczego. 

←↙↓ Zdjęcia baraków 
w Budowie, w których 
mieszkali powołani 
działacze, fotografie 
współczesne.

FOT. MACIEJ LESZCZEŁOWSKI

↑ Przedmioty wykonane w Budowie. 
Za taką działalność Wojskowa 
Prokuratura Garnizonowa 
wszczynała śledztwa przeciwko 
ich wykonawcom, 1982/1983.

FOT. AIPN



TRZEBIATÓW
JEDNOSTKA WOJSKOWA 
NR 3126

Kolejnych 64 powołanych związkowców, 
pochodzących głównie z Trójmiasta, Włocławka, 
Grudziądza i Torunia, skierowano do 
36. Łużyckiego Pułku Zmechanizowanego 
8. Dywizji w Trzebiatowie. Zostali ulokowani 
w koszarowym murowanym budynku, z ogrzewanymi 
salami i dostępem do ciepłej wody, były 
to zatem warunki dużo lepsze niż 
znacznej grupy powołanych wtedy działaczy.

Podobnie jak w innych obozach wojskowych, 
do ich zadań należały kilkukilometrowe 
marsze, wykopywanie i zakopywanie dołów, 
musztra i udział w zajęciach politycznych. 

Podczas jednej z często przeprowadzanych 
rewizji zmobilizowanym działaczom zabrano 
wykonany przez nich krzyż, co poskutkowało 
protestem głodowym. Mimo śledztwa, licznych 
przesłuchań żołnierzy, konfrontacji 
i eksperymentów Wojskowej Prokuraturze 
Garnizonowej w Koszalinie nie udało się 
wykryć inspiratorów protestu. 

„Po dwóch dniach zastępca dowódcy pułku 
ds. politycznych przywitał nas w świetlicy 
i powiedział: »Ja Was tu mogę połowę rozpier… 
i nie będę miał skrupułów«. Mówił jaki ten pułk 
jest groźny, że brał udział w rozbijaniu demonstracji 
w Gdańsku. Wprowadził taką atmosferę strachu, 
że nie wiedzieliśmy, co z nami będzie. Nastawili 
żołnierzy służby zasadniczej w taki sposób, że 
powiedziano im, że my to jesteśmy ci, którzy rzucali 
w nich w Gdańsku kamieniami. Baliśmy się wyjść 
na teren jednostki, bo wszyscy mieli do nas 
negatywny stosunek”.

Benedykt Eugeniusz Kijewski

←↖↑ Zdjęcia żołnierzy, którzy 
odmówili wyjścia na drugie 
śniadanie, co skutkowało 
wszczęciem przeciw nim śledztwa 
przez Wojskową Prokuraturę 
Garnizonową w Koszalinie. 
Prokurator postawił im zarzut 
dążenia do wywołania rozruchów 
na terenie jednostki wojskowej. 
Śledztwo umorzono.

FOT. AIPN

↓ Szkic sytuacyjny
rozmieszczenia sal
żołnierskich 
w Jednostce Wojskowej
w Trzebiatowie.

FOT. AIPN



UNIEŚCIE
JEDNOSTKA WOJSKOWA 
NR 3691

Do 19. Batalionu Saperów 36. Łużyckiego 
Pułku Zmechanizowanego w Unieściu skierowano 
70 osób, w tym 17 ze Szczecina i okolic. 
Żołnierzy pełniących służbę w jednostce 
poinformowano, jak wszędzie, że to są 
kryminaliści, dlatego są odizolowani. 
Zakwaterowano ich jednak w ogrzewanym budynku 
wojskowym, wyposażonym w szafki, taborety 
i łóżka, z dostępem do bieżącej wody. Dowódcą 
kompanii był kpt. Eugeniusz Kaszewski.

Zmobilizowani działacze nie otrzymali 
dystynkcji, broni ani nie mieli szkoleń 
z użyciem dynamitu, wykonywali natomiast 
prace fizyczne, takie jak kopanie i zasypywanie 
dołów, przenoszenie płyt chodnikowych; 
poddawano ich również musztrze. Normą była 
indoktrynacja polityczna i obowiązkowe 
oglądanie Dziennika Telewizyjnego.

Internowani wytwarzali materiały związane 
z „Solidarnością”, m.in.: pieczątki w kształcie 
dużego znaczka pocztowego, przedstawiające 
kontury państwa okolone drutami kolczastymi 
i napisem „Wojskowy Obóz Internowania 
w Unieściu”, stemple z napisami „Solidarność”, 
znakiem Solidarności Walczącej i napisem 
„Zima 82/83 Wojskowy Obóz Internowanych”. 

Sławomirowi Lenerowi i Jerzemu Zarębie, 
u których znaleziono materiały, postawiono 
zarzuty m.in. rozpowszechniania fałszywych 
wiadomości, mogących wyrządzić poważną szkodę 
interesom PRL. W czerwcu 1983 r. Sąd Rejonowy 
w Koszalinie obu oskarżonych uniewinnił.

„W trakcie pobytu w JW w Unieściu wyzywano 
nas od »kurzych móżdżków « i w inny sposób […]. 
Nie mogliśmy opuszczać też swoich pomieszczeń, 
czyli swojego pokoju i łazienki. Mówiono, że 
w przypadku złamania tego zakazu grozi nam 
od 3 do 5 lat więzienia. […] na nasze pytania 
dlaczego nas wcielono, jakiś pułkownik 
powiedział, że »sami żeście się w to wpierd…«”.

Henryk Domek

↙ Wykonane przez 
internowanych stemple 
i znaczki, za które 
postawiono dwóm osobom 
zarzuty prokuratorskie.

FOT. KOLEKCJA SŁAWOMIRA LENERA
W ZBIORACH AIPN

↓ Rozkaz dzienny 
zwolnienia „rezerwistów” 
z jednostki, 
3 lutego 1983 r.

FOT. AIPN



GORZÓW WIELKOPOLSKI
JEDNOSTKA WOJSKOWA 
NR 1649

Do 4. Łużyckiej Brygady Saperów,
stacjonującej w Gorzowie Wlkp., powołano 
84 osoby. Nie wszyscy przeszli komisję 
lekarską, mimo to do pozostania zakwalifikowano 
wielu z kategorią D. Dowódcą jednostki był 
płk Eugeniusz Koblak.

W koszarach przy ul. Fryderyka Chopina, 
gdzie kwaterowali, panowały stosunkowo 
łagodne zasady i dobre warunki. Z powołanymi 
związkowcami przeprowadzano rozmowy 
o charakterze politycznym, wypytywano 
o działalność w „Solidarności”, przeszukiwano 
ich szafki, ale nie wyzywano ich ani nie 
upokarzano. Początkowo mogli robić to, co 
pozostali żołnierze, dlatego swobodnie 
przemieszczali się po jednostce, korzystali 
z kantyny, dopiero po kilku dniach 
odseparowano ich od reszty. Do stałych 
zajęć należały długie marsze.

Sytuacja zmieniła się pod koniec grudnia, kiedy 
zostali wywiezieni na poligon w Wędrzynie 
i ulokowani w 8-, 10-osobowych namiotach 
polowych. Była to kara za zbyt głośne śpiewanie 
kolęd w czasie świąt Bożego Narodzenia oraz 
zakup kwiatów i złożenie ich pod Białym 
Krzyżem przy gorzowskiej katedrze; krzyż 
stanowił symbol oporu w czasie stanu wojennego. 
Na poligonie zostali aż do zwolnienia 
3 lutego 1983 r.

„Wywieziono nas w grudniu 1982 roku w »trójkąt 
bermudzki«, czyli na teren pomiędzy Rzepinem, 
Międzyrzeczem a Gorzowem Wlkp. i na 
poligonie równaliśmy drogi czołgowe w zimie 
i karczowaliśmy drzewa do końca naszego 
pobytu. Na tym poligonie spaliśmy pod namiotami. 
Namioty były ogrzewane piecykami, tzw. kozami. 
Było nam bardzo zimno. W nocy co dwie godziny 
zmienialiśmy się przy piecyku, aby dokładać do 
ognia. Nie było żadnej opieki lekarskiej. Jak ktoś 
zachorował bądź się skaleczył, to leczyliśmy 
się sami między sobą. Dodam, że na tym terenie 
nie mieliśmy żadnych ćwiczeń wojskowych. 
Nie mieliśmy okazji zobaczyć, gdzie nas wiozą. 
Nikt nam nic nie mówił. Baliśmy się, że wiozą 
nas na Katyń”.

Edward Muszyński

→↘ Mapa i podpisy 
wykonane na 
korze brzozy
w Gorzowie Wlkp.

FOT. AIPN



CZERWONY BÓR 
JEDNOSTKA WOJSKOWA 
NR 3466

Położony w północno-wschodniej Polsce 
Czerwony Bór to miejsce, którego próżno 
było szukać na mapie. Było to ogromne 
czołgowisko otoczone lasem, do którego 
trafili działacze zmobilizowani z ponad 
20 województw, w tym z ówczesnych: 
koszalińskiego i szczecińskiego. Dowódcą 
obozu był mjr Jan Braja, zapamiętany jako 
człowiek wulgarny i brutalny, jego zastępcą 
ds. politycznych był kpt. Zdzisław Górski. 

Powołanych związkowców zakwaterowano w obitych 
surowymi deskami i dyktą towarowych wagonach 
kolejowych, w których umieszczono piętrowe 
łóżka oraz kozę do ogrzewania oraz przydzielono 
pół wiadra węgla na dzień. W warunkach 
zimowych, tym, którzy spali dalej od źródła 
ogrzewania, koce przymarzały do ścian. 

Pobrano im odciski palców, często przesłuchiwano 
i rewidowano. Zamiast broni do ćwiczeń na 
poligonie otrzymali łopaty i siekiery do 
wykopywania pni po ściętych drzewach lub 
przy 15 stopniach mrozu budowali drogę donikąd.

10 listopada, czyli w dniu strajku 
zapowiadanego przez „Solidarność” w całym 

kraju, zmobilizowani działacze, idąc na 
stołówkę, śpiewali Zieloną Wronę i Rotę, 
kontynuowali protest, demonstracyjnie odmawiając
jedzenia. Aresztowano pięć osób, czterem 
postawiono zarzuty. Po rozprawie, w czasie 
której prokuratura próbowała wykazać 
zależność między odmową zjedzenia posiłku 
a osłabieniem obronności kraju, zostali 
przez sąd uniewinnieni.

„Kazali nam się przebrać w polowe mundury, 
bez pagonów, choć przecież byli wśród nas 
oficerowie. Tak jakbyśmy wszyscy w jednej 
chwili zostali zdegradowani. Nie dostaliśmy 
broni… i wtedy stało się jasne, że pod przykrywką 
wojska szykują nam coś zupełnie innego. 
[…] Chodziło o to, żeby nas przeczołgać, 
upokorzyć, zastraszyć”. 

Józef Godlewski

← Józef Stachowiak 
w Czerwonym Borze,
5 grudnia 1982 r.

FOT. KOLEKCJA JÓZEFA STACHOWIAKA
W ZBIORACH MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-
HISTORYCZNEGO W STARGARDZIE

↓ Żołnierze w Czerwonym 
Borze, 5 grudnia 1982 r.

FOT. KOLEKCJA JÓZEFA STACHOWIAKA
W ZBIORACH MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-
HISTORYCZNEGO W STARGARDZIE

↑ Telegram wysłany 
z Czerwonego Boru 
przez Józefa Stachowiaka 
do żony z pieczątką 
„Ocenzurowano”.

FOT. KOLEKCJA JÓZEFA STACHOWIAKA
W ZBIORACH MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-
HISTORYCZNEGO W STARGARDZIE

↑ Krzyż wykonany 
na monecie 20 zł 
w Czerwonym Borze, 
1982/1983.

FOT. KOLEKCJA JÓZEFA STACHOWIAKA
W ZBIORACH MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-
HISTORYCZNEGO W STARGARDZIE

↓ Stemple wykonane
na korze brzozy 
w Czerwonym Borze, 
1982/1983.

FOT. ZBIORY LESZKA JARANOWSKIEGO



CHEŁMNO NAD WISŁĄ
JEDNOSTKA WOJSKOWA 
NR 1636

Działaczy z województw szczecińskiego 
i koszalińskiego skierowano również do 
obozu w Kępie Panieńskiej koło Chełmna 
nad Wisłą. Ponad 300 osób ulokowano na 
50-metrowym pasie ziemi między rzeką 
a wałem przeciwpowodziowym w 8-, 12-osobowych 
namiotach bez podpinek, ogrzewanych kozą 
wyłącznie w godzinach nocnych. Internowani 
mówili o tym miejscu jak o przerażającym, 
zagrażającym powodzią nocną. Pogrupowano 
ich w cztery kompanie pontonowe i piątą 
kompanię inżynieryjno-drogową. Otrzymali
niedopasowane podarte mundury, stare obuwie, 
często nie do pary, niektórzy z powodu 
braków umundurowania, mimo zimy, nosili 
tenisówki. Byli kierowani do ciężkich prac 
fizycznych. W obozie brakowało bieżącej 
i ciepłej wody, a za toaletę służył rów. 
Na co dzień myli się w miskach z zimną wodą, 
natomiast w niedzielę przewożono ich do 
koszar w Chełmnie, gdzie mogli skorzystać 
z pryszniców. Do jedzenia otrzymywali 
przeterminowaną żywność w puszkach.

Dowódcą odpowiedzialnym za zorganizowanie 
obozu na poligonie wodnym był mjr Marian Łuczak, 
jego zastępcą ds. politycznych – mjr Aleksander 
Kopystecki, a za przygotowanie logistyczne 
odpowiadał mjr Edward Murawski. 

„Na tratwie, wykonanej z elementów mostu 
pontonowego, wywożono nas na środek rzeki 
Wisły, tam cumowano i przez 5 godzin staliśmy 
tam. W tym czasie fala przelewała się przez 
tratwę, a my obuci byliśmy w zwykłe gumowce, 
które nie posiadały żadnego zabezpieczenia 
przed zimnem”.

Adam Gęgotek

←↙ Namioty dla 
powołanych działaczy
na Kępie Panieńskiej 
w Chełmnie nad Wisłą,
1982/1983.

FOT. ZBIORY STOWARZYSZENIA 
„CHEŁMINIACY 1982”

↓ Tuby propagandowe 
w Chełmnie nad Wisłą, 
1982/1983.

FOT. ZBIORY STOWARZYSZENIA 
„CHEŁMINIACY 1982”

← Stempel wykonany 
w Chełmnie nad Wisłą,
1982/1983.

FOT. ZBIORY STOWARZYSZENIA 
„CHEŁMINIACY 1982”



ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
PO LATACH

1447 zmobilizowanych w listopadzie 1982 r. 
działaczy zwolniono 2 lutego 1983 r. 
Dziś nie ma już wątpliwości, że „branka” 
z jesieni 1982 r., czyli rzeczywiste 
odizolowanie działaczy opozycyjnych od 
społeczeństwa, była bezprawiem, kamuflażem 
i pozbawieniem wolności pod pozorem ćwiczeń 
wojskowych. Decyzję podjęto nieformalnie na 
wysokim szczeblu, przy czym nie opierała się 
ona na porządku prawnym PRL, ani nawet na 
prawie stanu wojennego.

Represyjna polityka władz z jesieni 1982 r. 
po wielu latach miała finał w sądzie. Fakt, 
że pobór działaczy związkowych nie wiązał 
się z prawdziwymi ćwiczeniami wojskowymi, 
a jego celem była walka z opozycją, potwierdził 
gen. Czesław Kiszczak 17 maja 2011 r. 
podczas przesłuchania w charakterze świadka: 
„Ćwiczenia wojskowe wykorzystano jako 
pretekst do tego, aby odizolować element 
ekstremalny i wichrzycielski od środowisk 
w dużych aglomeracjach miejskich, w ten 
sposób władza chciała zachować spokój 
w państwie, nie doprowadzić do strajków, 
rozlewu krwi, zakłóceń w produkcji”. 

Podobnie zeznał inny świadek, gen. Wojciech 
Jaruzelski: „z okazanych dokumentów wynika 
w sposób oczywisty, iż celem szkolenia było 
odizolowanie osób, które były potencjalnie 
sprawcami zajść, zamieszek, protestów”. 
Pamięć świadkom wróciła dopiero po okazaniu 
dokumentów, wcześniej bowiem gen. Kiszczak 
utrzymywał, że „jest to kolejne kłamstwo, 

które ma zohydzić stan wojenny w oczach 
społeczeństwa”. Natomiast gen. Jaruzelski jak 
zwykle relatywizował, kierując się logiką 
mniejszego zła. Pozostali współodpowiedzialni 
tłumaczyli się niepamięcią bądź całkowicie 
zaprzeczali istnieniu wojskowych obozów.

Dzięki staraniom prok. IPN Mieczysława Góry 
przed Wojskowym Sądem Okręgowym w Warszawie 
5 czerwca 2012 r. rozpoczął się proces 
autorów operacji „Jesień 1982”: gen. Floriana 
Siwickiego, gen. Władysława Ciastonia 
i gen. Józefa Sasina. Generał Siwicki 
jeszcze w tym samym roku został wyłączony 
z procesu z uwagi na zły stan zdrowia; zmarł 
w 2013 r. Przełomowy wyrok zapadł 22 lutego 
2018 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa 
uznał generałów Ciastonia i Sasina winnymi 
represjonowania opozycjonistów i skazał ich 
na dwa lata pozbawienia wolności, kwalifikując 
ich czyny jako zbrodnie komunistyczne 
stanowiące zbrodnie przeciwko ludzkości. 
Z uwagi na wiek i stan zdrowia nie trafili 
do więzienia. Generał Ciastoń zmarł 4 czerwca 
2021 r., dzień później umarł gen. Sasin. 
Wszyscy trzej zostali pochowani na Cmentarzu 
Wojskowym na Powązkach.

→ gen. Czesław Kiszczak
minister 
spraw wewnętrznych 
1981–1989

FOT. AIPN

↓ gen. Florian Siwicki
szef Sztabu Generalnego 
lWP w latach 1973–1983

FOT. AIPN

← gen. Wojciech Jaruzelski
premier, przewodniczący  
Wojskowej Rady 
Ocalenia Narodowego  
w latach 1981–1983

FOT. AIPN

↗ gen. Władysław Ciastoń
wiceminister spraw 
wewnętrznych w latach 
1981–1987

FOT. AIPN

→ gen. Józef Sasin
dyrektor Departamentu 
V MSW

FOT. AIPN

↓ gen. Wojciech Jaruzelski
wśród kadry kierowniczej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

FOT. AIPN

↓ Ostateczny, 
prawomocny wyrok 
w sprawie generałów 
Władysława Ciastonia 
i Józefa Sasina. 

FOT. ZBIORY STOWARZYSZENIA 
„CHEŁMINIACY 1982”


