
„I nazywali to Wojskiem Polskim” 

„Wczoraj w Osiedlowym Domu Kultury KRĄG w Poznaniu odbyło się spotkanie osób internowanych w 

Wojskowym Obozie Specjalnym w Rawiczu…  Internowano nas 5 listopada 1982 roku decyzją 

ówczesnych komunistycznych władz PRL. Dotyczyło to osób, które mogły by przygotowa i przewodzić 

strajkowi generalnemu ogłoszonemu przez władze podziemnej Solidarności na dzień 10 listopada 

1982 roku.  

Ówczesna władza, chcąc pokazać światu, ze w Polsce sytuacja się normuje uciekła się do chytrego 

podstępu internowania osób mogących jej zaszkodzić w jednostkach wojskowych w całym kraju.  

Kim byliśmy? W większości-osobami z podziemnych struktur Solidarności w zakładach                                           

i miejscowościach ,w mniejszości-członkami KPN i tzw. poziomych struktur partyjnych. Listę 

zagrażających komunistom osób tworzyli agenci SB w poszczególnych zakładach i miastach oraz 

sekretarze miejskich i zakładowych komitetów PZPR.  

Jeśli chodzi o tzw. kwalifikacje wojskowe - większość z nas miała przeniesienie do rezerwy bez 

odbywania służby wojskowej - część z nas z powodów zdrowotnych. Większość została powołana na 

90 dniowe ćwiczenia, a niewielu w tym ja na odbycie zasadniczej służby wojskowej - co było 

szczególnie bolesne - żona i rodzina na dwa lata byłaby pozbawiona moich zarobków, a życie 

zawodowe przerwane. 

Na miejscu po jakimś czasie dowiedzieliśmy się, że jednak wszyscy jesteśmy powołani                         

na 90 dni, a zakłady pracy, które pożegnały się z nami, bo idziemy na dwuletnią służbę - odebrały nam 

tzw. wyprawki i zaczęły nas traktować jak osoby podlegające ćwiczeniom. 

W Rawiczu stworzono z nas dwie kompanie, kadrę dowódczą poinformowano, że jesteśmy 

szczególnie niebezpiecznym i zdegenerowanym elementem - taka sama wieść trafiła do mieszkańców 

Rawicza. Dopiero księża z ambon informowali kto faktycznie do jednostki zawitał. 

Szkolenie było uciążliwe - bo czym innym jest szkolenie unitarne dla 19-20 latków, a czym innym dla 

osób w większości ponad 30 letnich, cześć z różnymi schorzeniami. Na zajęciach politycznych ciągle 

przypominano nam jak szkodliwym elementem jesteśmy dla socjalistycznej Polski. Obowiązkiem było 

oglądanie dziennika telewizyjnego - czasem oglądaliśmy go odwróceni tyłem do ekranu.  

Podczas szkolenia uczono nas zakładania min, ani razu nie dostaliśmy do ręki broni. 

Na każdym kroku wyszydzano nas i wobec niektórych stosowano uciążliwe kary. W salach 

żołnierskich w wywietrznikach były umieszczone doskonałej jakości urządzenia podsłuchowe, które 

zostały przez nas wykryte i potem przez dowództwo usunięte.  

Na znak protestu wobec złego traktowania podjęliśmy głodówkę. Podchodziliśmy do okienka 

wydawczego stołówki - bo i nie braliśmy posiłków. Po dwóch dniach nastąpił wymarsz do lasu (to był 

styczeń 1983), gdzie mieliśmy kopać (każdy sobie) doły-z początku do głębokości człowieka leżącego, 

potem klęczącego, a potem stojącego. Część z nas myślała, że kopie sobie groby. Po jakimś czasie 

przyjechała do lasu kuchnia wojskowa i ktoś z dowództwa ze ŚOW wraz z prokuratorem wojskowym). 

Został  wydany rozkaz: JEŚĆ!  Połączony z groźbami prokuratorskimi. Oczywiście zaczęliśmy jeść. Po 

tym zdarzeniu sytuacja się nieco poprawiła. 



Większość z nas nie miała przysięgi wojskowej - stąd część szkolenia była poświęcona 

mustrze. Jednak przysięga wojskowa z obawy przez działania typu ponoszenie palców kształt litery V 

lub pomijanie w tekście przysięgi „miłości do Związku Radzieckiego” odbywała się po sześć osób w 

gabinecie dowódcy jednostki. Kto z was czytających ten tekst miał taką przysięgę? 

Kilka dni po tym był obóz nad Odrą w miejscowości Bełżec koło Góry. Przypomnijmy był środek zimy 

– styczeń! Mieszkaliśmy w kilkuosobowych namiotach, a naszym zadaniem było wykonanie 

przeprawy pontonowej przez Odrę. Pomimo bardzo trudnych warunków zakwaterowania i zimna był 

to chyba jedyny jaśniejszy punkt tego internowania, chyba dlatego, że każdego faceta kręci podobne 

wyzwanie bez względu na okoliczności. 

Pod koniec internowania poinformowano nas, aby po powrocie do domu nie angażować się 

w żadną wywrotową i antysocjalistyczną działalność. Z tego co wiem-nikt się do tych zaleceń nie 

zastosował. 

Trudno we wpisie zawrzeć wszystko na ten temat. Odsyłam więc do zdjęć i linków. 

Kilkanaście lat walczyliśmy o uznanie nas za pokrzywdzonych i o przekazanie opinii publicznej tych 

działań władzy. Dwa lata temu zakończyło się dochodzenie IPN (prowadzone od wielu lat)  uznano, że 

powołanie nas było „zbrodnią komunistyczną polegającą na przekroczeniu uprawnień przez 

funkcjonariuszy państwa komunistycznego, którzy działając wspólnie i w porozumieniu dopuścili się 

popełnienia zbrodni przeciwko ludzkości będącej jednocześnie zbrodnią komunistyczną” (treść w 

cudzysłowie z postanowienia IPN w Warszawie z dn.30 listopada 2017 roku). 

Dziękuję bardzo Joannie i Januszowi Hellerom za piękną organizację spotkania! 

Tadeusz Ślęzak                                                                                                                                                                        

(Poznań) 
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