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Zgodnie z art. 42
milicyjnej „suce” zostałem zawieziony na
komendę przy ul. Szerokiej w Krakowie.
Tam pokazano mi decyzję o internowaniu nr 17 zawierającą informację, że zgodnie z art. 42 dekretu z dnia 12 XII 1981 r. o ochronie
bezpieczeństwa Państwa i porządku
publicznego moje przebywanie na
wolności zagrażałoby bezpieczeństwu Państwa i porządkowi publicznemu. Umieszczony zostałem wwięzieniu w Wiśniczu. W tym czasie byłem wiceprzewodniczącym Zarządu
Regionu NSZZ „S” Małopolska. Internowanie trwało od 13 grudnia 1981
do 15 października 1982 r.
28 grudnia 1981 r. rozpoczęto przewożenie nas z Wiśnicza do Załęża
w ówczesnym województwie rzeszowskim. W nieotwieranym od lat
pudle z archiwaliami, które przetrwały rewizje, przeprowadzki i pożar,
znalazłem zapiski m.in. z tamtego
czasu. Przytaczam je w oryginalnym
brzmieniu. Są, niestety, niekompletne – bezpieka skonfiskowała część
opisującą sam przebieg internowania i opis pierwszych dni w Wiśniczu. Obawiając się, że to, co piszę,
może trafić w ręce SB, kontynuowałem notatki z dużą dozą autocenzury, skupiając się głównie na naszej
więziennej codzienności w Wiśniczu i Załężu.

W

MATERIAŁY MUZEUM

Tuż przed północą 12 grudnia 1981 roku funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa wyłamali drzwi od mojego
mieszkania przy ul. Grodzkiej w Krakowie – wspomina Bogusław Sonik*
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Opis przewożenia z Wiśnicza
sporządzony bezpośrednio
po przewiezieniu do Załęża
Grudzień 1981 / styczeń 1982
Rano wszedł do mojej celi młody oficerek WP w stopniu porucznika,
przedstawił się jako pełnomocnik
K.O.K. [Komitet Obrony Kraju], rozglądnął się po celi, podszedł do J.
Mohla z pytaniem, ile ma lat. Ten odpowiedział: – Osiemnaście. Następnie znów go pyta, czy był w Solidarności? – Nie – odpowiedział Mohla.
– Gdzie? – Nieważne. Oficerek się
wściekł i zaczął wykrzykiwać, że on
z szacunkiem i oczekuje tego samego, po czym wyszedł żegnany salwą
śmiechu. Za godzinę czy dwie wywołano kilku spośród nas, kazano się
spakować, wynikało z tego, że ich biorą do Krakowa. Po obiedzie kazano
wszystkim się spakować i zdać w magazynie rzeczy (miski, kubki, pościel).
Było jasne, że będą nas gdzieś przewozić. W magazynie klawisz, który
nas pilnował, powiedział, że jest już

Spotkanie
W związku ze zbliżającą się 30.
rocznicą ogłoszenia stanu wojennego stowarzyszenie Maj 77 wydaje publikację pt. „W noc grudniową nas
zabrali. Stan wojenny w Małopolsce.
Internowani”, zawierającą szerszą
relację uczestników tych wydarzeń.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w prezentacji publikacji zapraszam 10 grudnia do Sali Fontanny
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa przy Ryn ku Głów nym 35
o godz. 15.f

W zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach znajduje się obraz Zbyluta Grzywacza pt. „Etap II – Prycza” z 1982 r.,
przedstawiający internowanych w Wiśniczu – Bogusława Sonika (u góry) i Roberta Kaczmarka, z którymi malarz osadzony
był w jednej celi

na emeryturze, zmobilizowany teraz.
Pociągnęliśmy go za język, okazało się,
że pracował w Wiśniczu jeszcze w latach stalinowskich. Twierdził, że rozpoznał wśród internowanych więźniów z tamtego okresu, co było możliwe, gdyż dwóch czy trzech odsiadywało długoletnie wyroki stalinowskie
w tym więzieniu. Z magazynu z powrotem do celi, gdzie spakowaliśmy
swoje rzeczy osobiste i czekaliśmy.
Pod oknami, które wychodziły na
wiejską drogę, pokazała się żona Pabla [Pawła Witkowskiego], która krzyknęła nam, że mają przenosić nas do
Załęża koło Rzeszowa, gdzie są gorsze
warunki. Zapadł zmrok, kolację wydawano nam, przynosząc oddane już
przez nas miski. Porozumieliśmy się
z sąsiednimi celami i uzgodniliśmy, że
nie wycho dzi my, do pó ki nam nie
oświadczą, gdzie nas wiozą. Wreszcie
koło godziny 22 weszli klawisze i kazali nam wychodzić. Przedstawiliśmy
im nasze żądanie. Nie minął kwadrans,
rozległ się tupot ciężkich butów i do
celi wszedł komendant Wiśnicza, a za
nim kilku ogromnych jak wieże zomowców. Spośród nich wysunął się
jeden w randze majora z zapytaniem,
czy wyjdziemy sami, czy mają nas brać
siłą. Robert [Kaczmarek] odpowiedział, że chcemy wiedzieć, dokąd nas
nocą zabierają. Zomowiec wyjaśnił

wreszcie, że mają nas zawieźć do Załęża, gdzie będą lepsze warunki, i tam
będą przeprowadzone z nami rozmowy, od wyników których będzie zależeć, kiedy wyjdziemy. Po uzyskaniu
informacji o Załężu zaczęliśmy wychodzić, pośród więziennych pawilonów żegnani machaniem rąk przez
więźniów. Przez główną bramę przechodziliśmy pojedynczo małą furtką.
Obok dyżurki stał rozkraczony dowódca ZOMO, który kazał podawać nazwisko, odnotowując na trzymanej liście.
Noc była mroźna, śnieg skrzypiał pod
nogami. Za bramą zobaczyliśmy metalowe ciężarówki, więźniarki otoczone szpalerem uzbrojonych zomowców. W środku były dwa przedziały
z ławkami naprzeciw siebie, do każdego wtłoczono po około 10-12 osób, tak
że razem w samochodzie było nas około 24. Za siatką odgradzającą kabinę
zasiadło dwóch uzbrojonych zomowców, słyszeliśmy, jak kolejne cele zajmowały następne samochody. Po dłuższym czasie ruszyliśmy, było ciemno
i zaczęło się robić zimno. Kierowca
włączył ogrzewanie, momentalnie metalowe pudło-konserwa wypełniło się
dławiącym dymem spalin. Ławki rozgrzały się tak, że nie można było na
nich usiedzieć, na nasze żądanie wyłączyli ogrzewanie, ale dla odmiany
nasi zaczęli palić papierosy, co przy

braku wentylacji praktycznie oznaczało, że wkrótce zu peł nie nie bę dzie
czym oddychać. Zorientowaliśmy się
przez niewielki wywietrznik, że jedziemy rzeczywiście na wschód w kierunku Rzeszowa. Sąsiedni przedział drażnił zomowca, trochę śpiewaliśmy, na
zmianę to marznąc, to grzejąc się i dusząc od dymu. Po trzech godzinach tej
jazdy dojechaliśmy do Rzeszowa, była 3 lub 4 nad ranem. Zaczęliśmy się
niepokoić, kiedy minęliśmy Rzeszów
i jechaliśmy dalej. Wkrótce samochód
zatrzymał się i zorientowaliśmy się,
że wjeżdżamy przez bramę na teren
więzienia. Po krótkim kołowaniu samochód się zatrzymał. Nic jednak się
nie działo, czas płynął, a myśmy dalej
siedzieli w tych konserwach, kostniejąc coraz bardziej. Zaczęliśmy walić
w blachę, ale jedyną odpowiedzią była wiązanka przekleństw zomowca,
który złośliwie uchylił drzwi tak, że robiło się coraz mroźniej. Wreszcie po
około trzech godzinach wyprowadzono nas z samochodu, który stał przed
wejściem do pawilonu więziennego.
Wśród szpaleru mundurowych postaci w ka skach, z tarcza mi, pał ka mi
i z psami wprowadzono nas do pomieszczenia, w którym byli już koledzy z poprzednich samochodów. Podaliśmy swoje nazwiska i usiedliśmy
zmęczeni na ławkach.

Co chwilę wchodził klawisz w stopniu oficera (kpt. Muller, z małą blizną
na policzku) i wywoływał parę nazwisk. Przechodziło się cały czas w asyście pałkowych, przez korytarz do pomieszczenia, gdzie oddawaliśmy w depozyt zegarki, walizki itp., następnie
po spisaniu naszych osobistych rzeczy wydawano nam koce, pościel, miski i koszule. Zaraz zaczęły się awantury, gdyż przy odzieży wpisywali wartość zamrożoną, np. kożuch 3 tys. zł.
Co chwilę też ktoś upadał, a pałkarze
grozili nam, co z kolei powodowało potok wyzwisk ze strony Ryśka Majdzika, który również był w tym pomieszczeniu, zresztą w dobrej formie, gotowy kpić i żartować. Przez okna widać
było kilkupiętrowy budynek z małymi zadrutowanymi okienkami, w których paliło się światło. Robiło to dość
ponure wrażenie. W Wiśniczu byliśmy już zżyci w swoich celach. Tutaj widać było, że dobór do cel będzie przypadkowy.
Po odprawieniu nas w pokoju przyjęć wywoływano po dwóch i prowadzono korytarzami z niezliczonymi
kratami. Mnie i jeszcze kogoś prowadził młody klawiszek z jedną belką,
wymachujący pałką. Doszliśmy do
miejsca, w którym kazano nam złożyć
wszystkie rzeczy, i klawisz zaczął je
dokładnie obmacywać. Mnie zabrał
zeszyt z zapiskami z Wiśnicza. Resztę zapakowałem w koc i po otwarciu
kolejnej kraty weszliśmy do długiego
korytarza z celami po obu stronach.
Klawisz wywoływał nazwisko i wpuszczał do celi pojedynczo. Trafiłem pod
217. Było już jasno. Cela była nieduża,
z sześcioma pryczami ustawionymi
jedna na drugiej, z umywalką, kiblem
i stołem. Na jednej pryczy ktoś spał,
nieznajoma twarz. Położyłem się i byłem szczęśliwy, że nareszcie mogę zasnąć.
Obudziłem się koło południa, rozdawano śniadanie. Mój współtowarzysz niedoli okazał się internowanym
z Bielska (było ich dwóch, jeden zresztą podstawiony policjant), kompletnie
załamanym, osowiałym, z dolegającymi wrzodami żołądka. Po obszernej,
pełnej życia i radości celi w Wiśniczu
poczułem się jak w klatce, osaczony.
Okno z kratą i koszem wychodziło na
olbrzymi dziedziniec pokryty cienką
warstwą śniegu, spod której wyglądały bryły czarnej ziemi. Co chwilę z tego placu apelowego podrywały się wrony, kracząc, jak gdyby dając znać, że
są tutaj jedyną oznaką życia zewnętrznego. Podwójny mur z siatką, za którą biegały psy, odgradzał nas od świata. Na rogach znajdowały się wieżyczki strażnicze.
Po przebudzeniu cele zaczęły ożywać, zaczęliśmy ustalać, gdzie kto jest.
Okazało się, że na górnym piętrze jest
Ryszard Strach z Tarnowa i Władek
Skalski. Szybko wymieniliśmy uwagi
na temat warunków panujących tutaj
oraz wiadomości z zewnętrznego świata. Dowiedziałem się, że Ela Krawczyk
jest w Nisku, gdzie jest kobiecy internat. Z mojej prawej był Adam Macedoński i Radosław Huget, a z lewej ożywione okrzyki co chwila wznosił Łukasz Świerz. Miło było mieć świadomość, że za ścianą są jakieś bratnie dusze. Adam, który kontynuował rozpo-
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tęt nią cej życiem ce li, to jak by już
półwolność. Gromow sypał dowcipami, opowiadał historyjki ze swojego
barwnego życia – był oficerem w Czerwonych Beretach, z dzieciństwa znał
jeszcze Kiszczaka. Cały czas pełen życia, jego pogoda ducha udzielała się
nam wszystkim. Petlic z namaszczeniem opowiadał dykteryjki i zapisywał każde zdarzenie w notatniku. Andrzej leżał na łóżku i rzucał od czasu
do czasu jakąś kąśliwą uwagę, która
wywoływała salwy śmiechu. Pod łóżkiem trzymał słoik z zacierem przemycony z Wiśnicza. Opowiedzieli mi
historię z Wiśnicza, gdzie zorganizowali przez kalifaktorów drożdże i z cukru zrobili wiadro zacieru, przed transportem do Załęża rozlali to do słoików
i każdy zabrał ze sobą. Niektóre wpadły przy rewizji, ale Andrzej swój przeniósł, z wyrazem rozkoszy na twarzy
uchylał wieczko i wąchał. Opowiadał
historie swojego zatrzymania. W nocy 12 XII około pierwszej wracał taksówką z imprezy do domu. Mieszkał
naprzeciwko Zarządu Solidarności
przy al. Krasińskiego. Kiedy zobaczył,
co się dzieje pod zarządem – suki i radiowozy, oprzytomniał na moment
i krzyknął do taksówkarza: „jedź pan
do Huty”. Kawałek dalej na skrzyżowaniu zatrzymała ich milicja, wyciągnęli go z taksówki. Przewieźli do komendy na Szeroką. Tam zaczął się powoływać na swoje znajomości, niemniej po chwili oświadczyli, że mimo
wszystko jest internowany.

-

czętą w Wiśniczu głodówkę, twierdził,
że te mury są radioaktywne, i namawiał wszystkich, żeby się domagali
przestrzegania konwencji genewskich
o traktowaniu internowanych.
Obejrzałem dokładnie celę – jakieś
6 na 2 metry, zastawiona łóżkami ułożonymi piętrowo, u sufitu słaba żarówka, 25 czy 40, umywalka i kibel bez sedesu, ale za to ze sprawnym systemem
spłukiwania, to wszystko osłonięte matowym grubym szkłem w kostkach.
Stolik, taborety i wisząca szaf ka z półkami to było całe wyposażenie. Drzwi
solidne, osadzone na metalowych framugach, od wewnątrz obite grubą blachą z otworkami na judasza.
Po południu, kiedy już wszyscy odpoczęli, zaczął się istny koncert dzwonków, łomotania do drzwi, jednym słowem – oddział żył. Wszyscy upominali się o wszystko, a to o rzeczy zabrane w trakcie rewizji, a to o widzenie
z komendantem i o dziesiątki innych
spraw, spacer, świetlicę itp. Szybko zapadł zmierzch, siadłem do pisania listu, po liście odczułem dużą ulgę i wyraźne uspokojenie. Wieczorem zaprowadzono nas do lekarza, który zaprowadzał nam karty zdrowia i robił ogólne badania.
Nasi „sąsiedzi” z góry – internowani z Rzeszowa – powiedzieli nam, że
były już wypadki pobicia za śpiewanie.
Wieczorem wybuchła awantura.
Klawisz chciał, żebyśmy wystawili
ubrania, buty (tzw. kostkę) na korytarz, zaczął od pierwszych cel, gdzie
akurat trafił na najbardziej bojowych
chłopców – Zmarzlika, Michała Żurka i Andrzeja Warchała. Słychać było
groźby, potem zatrzaskiwanie drzwi
do cel i bluzg przekleństw do telefonu, że te syny nie chcą wystawić rzeczy. Czekaliśmy na ich reakcję, ale
o dziwo – nie nastąpiła żadna. Ubrania
nie zostały wystawione już nigdy.
Rano przeraźliwy dzwonek o piątej czy szóstej, śniadanie. Wychodząc
z Wiśnicza, podzieliliśmy niefortunnie żywność, licząc, nie wiadomo dlaczego, że w nowym miejscu też będziemy razem. W efekcie kilka osób miało całe nasze zapasy.
Porozumiewaliśmy się z górnymi
piętrami i powiedzieliśmy im, żeby też
przestali wystawiać ubrania na noc
tak jak my.
Od rana zaczęto nas celami prowadzić na badania – rentgen, stomatolog
(pani wzbudzająca zaufanie). Reszta
dnia upłynęła na rozmowie, a raczej
rozmowach przez okno z sąsiadami.
Wieczorem klawisz kazał mi spakować wszystkie rzeczy, za chwilę wyprowadził mnie na korytarz i wpuścił
do celi znajdującej się na końcu korytarza – pustej, małej, gdzie były ustawione dwa łóżka, z minimalną przestrzenią do poruszania się. Zamykając mnie, stwierdził, że to tylko na
chwilę. Na korytarzu dało się słyszeć
liczne głosy i kroki, usłyszałem znajome głosy Andrzeja Wawrzyckiego,
Jarzmika, Krzysztofa Naruszewicza,
a przecież sądziliśmy, że ich wzięli
z Wiś ni cza po to, że by wy pu ścić
w Krakowie. W trakcie wieczornego
ape lu zo rien towa łem się, że obok
mnie jest Kostek Miodowicz i Jarek
Zadencki. Kostek ostro i głośno, tak
że wyraźnie słyszałem, protestował
przeciwko przetrzymywaniu go w pojedynczej celi i domagał się odpowiedzi na swój protest skierowany do komendanta. W odpowiedzi słychać było zdawkowe ogólniki.
Kiedy przyszli do mnie, również
zacząłem protestować, mówiąc, że
zgodnie z regulaminem, który nam
odczytano poprzedniego dnia przez
głośnik, pojedyncza cela jest karą,
w związku z tym domagam się, żeby
mi przedstawili powody kary. Jedyną reakcją był nerwowy uśmiech kapitana z blizną na policzku (Muller)
i stwierdzenie, że to nie jest pojedyncza tylko dwuosobowa cela, że karcer wygląda inaczej. Klawisz, który
miał potem dyżur, zaczął mnie zapew niać, że na pew no ju tro mnie
przeniosą. Przez okno porozumiewałem się z Kostkiem, który mówił,
jak sobie radzi w tej samotni. Momentalnie człowiekowi staje się raźniej,
kiedy słyszy, że ma bratnie dusze koło siebie, nawet za ścianą. Zasnąłem
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Więzienie w Załężu.
Fragmenty notatek
prowadzonych na bieżąco

Decyzja o internowaniu Bogusława Sonika

do syć póź no tej no cy. Ra no przez
otwarty wizjer obserwowałem, kto
z kolejnych cel wychodzi po śniadanie, w niektórych trwała głodówka.
Po śniadaniu jeszcze trochę niespokojnego snu, zapisałem się do lekarza, następnie gimnastyka, spacery
po tej niewielkiej przestrzeni. Pogadaliśmy sobie z Jarkiem i Kostkiem,
wykrzykując przez drzwi. Ja byłem
w tej dobrej sytuacji, że miałem ze sobą Biblię, mogłem więc poświęcić jej
sporo czasu. Postanowiłem poczytać
chłopcom na głos. Jarek chciał Koheleta. Znalazłem i słowa proroka głośno dudniły w korytarzu.
Zawołano mnie do lekarza, ten sam
co przedwczoraj, o nazwisku Kusy.
Dał mi skierowanie na EKG, w trakcie
badania ktoś zasłabł w celi, wezwano
nosze, lekarz tam poszedł. Okazało
się, że to Łuczywo. Na chwilę zostałem sam w dyżurce, wyciągnąłem więc
z szuf lady jakiś kryminał. W gabinecie, gdzie robiono EKG, spotkałem Alka Gromowa, który serdecznie się ze
mną przywitał, wyrażając oburzenie
z powo du prze trzy my wa nia mnie
w pojedynce. Całą drogę obiecywał,
że wszyscy będą walczyć o wyciągnięcie mnie z niej. Poczułem się raźniej,
patrząc na Alka, który był okazem witalności, rzeczywiście całe popołudnie słychać było, jak przy każdej okazji i bez mówi o przetrzymywaniu nas
w pojedynkach. To samo było wieczorem przy apelu.
Wieczorem do sąsiedniej celi wprowadzono kogoś, pukaniem wywołałem sąsiadów, jednym z nich okazał
się Zbyszek Hobrzyk, którego zatrzymali już po Bożym Narodzeniu, więc
mógł dokładnie zrelacjonować sytuację w Krakowie i losy znajomych. Ja
opowiedziałem mu o sytuacji u nas.
Spacer odbyłem w pojedynczym boksie, sam. Kolejna noc, klawisz przyniósł mi buty przesłane przez Lilkę,
widocznie przez kogoś podała. Zbyszkowi i Kostkowi dyktowałem pieśni
konfederatów przez dno, oni zapisywali, dmuchając co chwile na palce.
Mroźny był ten ostatni dzień starego roku 1981. Umówiliśmy się, że
o północy witamy Nowy Rok, śpiewając i modląc się. Z tej sylwestrowej okazji zo stawio no nam świat ło do 22,
a przez głośniki płynęły nastrojowe
melodie. Siadłem i zacząłem pisać list
do Lilki, starając się, aby przeszedł
przez cenzurę. Po zgaszeniu światła
zasnąłem. Obudził mnie głos wołający mnie dość głośno. To Wawrzycki,
który był kilka cel dalej, obudził mnie
za kwadrans 12. Za oknem gwiaździ-

sta, mroźna noc, słychać tylko pohukiwania sowy czy puszczyka, które potęgują niesamowitość tego wieczoru,
zazwyczaj spędzanego wśród zabaw
do białego rana. O północy zaśpiewaliśmy hymn, Boże coś Polskę i Pieśń
Konfederatów, która nam towarzyszyła od Wiśnicza. Złożyliśmy sobie życzenia i pokrzepieni nadzieją zasnęliśmy.
Nowy Rok. Przed południem już
było pewne, że będzie msza święta dla
wszystkich na korytarzu. Z cel po kolei, kto chciał, wychodził do spowiedzi. Moja cela była na końcu. Spowiadał młody ksiądz z Tarnowa, bardzo
przejęty pytał o warunki, wiedział już,
że niektórzy siedzą w pojedynkach
(pewnie Gromow mu mówił). Z cel zaczęli kolejno wychodzić nowi, szybko
korytarz zapełnił się gwarem, powitaniami, szybko wymienianymi wiadomościami, niektórzy już wrócili z widzeń, mieli więc trochę nowych wiadomości. Mszę św. odprawił ks. biskup
z Tarnowa Ablewicz, śpiewaliśmy nasze pieśni, ile sił w płucach, łącznie
z Rotą. Ksiądz biskup każdemu złożył
życzenia, potem i my ściskaliśmy się
w serdecznych życzeniach. Ksiądz,
który mnie spowiadał, wziął list do Lilki i podarował mi dwa różańce, z których jeden dałem Leszkowi. Od tej pory różaniec towarzyszył mi codziennie swoim rytmem modlitwy.
Księ ża już wyszli, nam ka za no
wchodzić do cel. Odmówiliśmy, żądając rozmowy naszych przedstawicieli z kimś kompetentnym ze służby więziennej. Zjawił się oficer, któremu Robert przedstawił nasze prozaiczne żądania, jak wydanie noży do dyspozycji, a nie tylko na 30 minut rano, wrzątek do robienia herbaty, miednice do
prania oraz przeniesienie wszystkich
z pojedynczych cel do normalnych.
Wszyscy siedzieli pod ścianami korytarza, czekając na ich reakcję. Nie próbowali nas zastraszyć, lecz za chwilę
przyszedł jakiś kapitan i kazał nam
z pojedynek przenieść się do innych
cel. Jarka z Hobrzykiem przenieśli do
jednej, mnie z powrotem pod 217, gdzie
byłem poprzednio, z tym że teraz było już tam inne towarzystwo, bo poprzedniego lokatora z Bielska wypuścili. Teraz był tam Petlic z HiL [Huta
im. Lenina], Gul też, HiL, Alek Gromow, dumny z odniesionego sukcesu,
i Andrzej Warchoł z Piwnicy [Pod Baranami], wszyscy w doskonałych humorach. Alek przemycił z widzenia
karty do brydża, tak że można było
urozmaicić sobie czas. Wrażenie niesłychane po przejściu z pojedynki do

29 XII 81.
Przyjazd całym transportem o 2.10
nad ra nem, po tem roz ła du nek do
7-mej. Około południa wizyta u dentysty oraz prześwietlenie płuc. Wieczorem u lekarza.

30 XII
Wysłałem list do Lilki. Spacer na małym skrawku zabetonowanego podwórza, od góry okratowanego. Przed
spacerem odczytano w radio informacje o sposobie postępowania w sprawach o internowanie, z której to informacji wynika, że są zobowiązani zebrać materiały, które doprowadzą do
starania internowanego, tzn. najpierw
zmiany jego statusu na więźnia, skazanie w sądzie lub w kolegium ds. wykroczeń.
Cie kawe, jak się ma do te go ten
ogłoszony akt abolicji o darowaniu
czynów sprzed 13 grudnia. W regulaminie jest punkt, że dopływ światła
ma umożliwić czytanie przy dziennym, tutaj oczywiście jest ciemno i nie
jest to możliwe.
Dzisiaj podają te przepisy, które
mówią o zasadach tworzenia ośrodków odosobnienia, przepisy noszą datę 13 XII. Tzn. wchodzą w życie wstecz.
Wieczorem przeniesienie do pojedynczej celi. W myśl regulaminu może to
nastąpić tylko w przypadku ukarania.
Co oczywiście nie miało miejsca. Zwykła szykana. Jakby na pociechę, buty
z domu.

31 XII
Wizyta u lekarza, EKG. Wczoraj spacer na deszczu. Dzisiaj w ogóle. Kolęda „Bóg się rodzi”:

Pociesz Jezu kraj płaczący
zasiej w sercach prawdy ziarno
siłę swoją daj walczącym
pobłogosław Solidarność
więźniom wszystkim daj
wytrwałość
pieczę miej nad rodzicami
A Słowo ciałem się stało
i zamieszkało między nami
W pojedynkach siedzą jeszcze:
Kostek Miodowicz, Jarek Zadencki
i Zbyszek Habrzyk.
Wieczór sylwestrowy i odchodzący Stary Rok 81 i tuż za progiem Nowy 1982. Będzie to pierwszy sylwester w łóż ku! Właś nie ra diowę zeł
Aresztu Śledczego w Rzeszowie poinformował, że w związku z Nowym
Rokiem przedłuża transmisję do 22giej.

+

1 I 82, Nowy Rok
Msza św., bi skup Je rzy Ab lewicz
– Msza św. dla wszystkich oddziałów
internowanych, również Tarnów Rzeszów. Po Mszy Św. domagamy się przeniesienia nas z pojedynczych cel. Za
chwilę przenoszą mnie z powrotem
do 217, Warchał, Petlic, Gromow Aleksander, Tadeusz z Huty.

2I
W dalszym ciągu nikt nie dostał żadnego listu.
Wizyta u lekarza.
Jedzenie skandaliczne. Codziennie chleb z margaryną i dżem.
Spacery po 10, 15 minut. Chłopcy
prowadzą kilkanaście głodówek.

3 I, niedziela
Budzenie jak zwykle między 5 a 6 po
to tylko, żeby śniadanie dostarczyć koło 8. Wymiary celi: 2,5 x 5 x 2,60 wys.
Margaryny 3 dkg dziennie.
Wstrzymane odwiedziny. Była Lila, niewpuszczona.

4 I, poniedziałek
Brydż. Paczka z domu. Alek Gromow
o skokach spadochronowych. Andrzej
Warchał o służ bie w czer wcu 1976
w jednostce wojskowej.
Spa cer wresz cie w cza sie dnia.
Wieczorem roszady. Kolejne przenoszenie po rozmowie z SB do 209 z 217.
Rozmowa była krótka. SB-ek stwierdził na początku, że nie będzie namawiał mnie do podpisu „lojalki”, bo wie,
że tego nie zrobię. Natomiast chce się
dowiedzieć, skąd miałem informacje
w październiku ’81, że będzie niebawem wprowadzony stan wyjątkowy
i dokonane zostaną masowe aresztowania działaczy Solidarności. Wyśmiałem go i się rozstaliśmy.

5 I 82
1.
Legiony to żołnierska nuta
Legiony to ofiarny stos
Legiony to rycerska buta
Legiony to straceńców los
O ile mąk ile cierpienia
O ile sił, wylanych łez
Pomimo to nie mam zwątpienia
Dodaje sił wędrówki kres
2.
Mówili żeśmy stumanieni
I nie wierzyli, że chcieć to móc
Lecz trwaliśmy osamotnieni
A z nami był nam drogi wódz
3.
Nie chcemy już od was uznania
Ni waszych słów, ni waszych łez
Już skończył się czas kołatania
do waszych serc, do waszych kies
Robert [Kaczmarek] i Jaś [Fricze]
pojechali do szpitala, prawdopodobnie do Łodzi na operację nerek.

6 I 82, środa, Święto Trzech Króli
Dzisiaj przywieziono Skrobota [Jacek
Skrobotowicz] i internowanych z Zakładów Szadkowskiego i UJ.
Wizyta u dentysty, za tydzień rwanie zęba. Gdy wracałem od dentysty,
spotkałem ekipę, która szła na widzenia, i okazało się, że do mnie przyjechała Lila, 30 min. razem. Była trochę
zmęczona. Męczące te odległości, te
wystawania o zgodę na opuszczenie
Krakowa, Jacuś rozwija się błyskawicznie pod opieką babci. (...)f
* BOGUSŁAW SONIK, urodzony
3 XII 1953 w Krakowie. Absolwent
prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Od 1976 r. współpracownik Komitetu
Obrony Robotników (KOR); w 1977 r.
współorganizator protestu po śmierci
Stanisława Pyjasa, współzałożyciel
Studenckiego Komitetu Solidarności
(SKS); w 1980 r. współorganizator
„Solidarności” w Krakowie.
Internowany w stanie wojennym.
Od 1983 r. na emigracji we Francji,
gdzie organizuje pomoc dla
podziemnych struktur „S” i pracuje
jako dziennikarz. W latach 1990-1996
dyrektor Instytutu Polskiego w Paryżu.
Po powrocie do Polski m.in. dyrektor
Festiwalu Kraków 2000 Europejskie
Miasto Kultury. Od 2004 poseł do
Parlamentu Europejskiego z listy PO.
Prezes Stowarzyszenia „Maj 77”.

