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Ośrodek Odosobnienia w
Głogowie

Ośrodek Odosobnienia w Głogowie, funkcjonował 13 XII 1981
– 1 VIII 1982. Placówka została ulokowana w półotwartym
Zakładzie Karnym, który powstał w 1962 jako Ośrodek Pracy
Więźniów. Komendantem był ppłk Zdzisław Sauter.

Pocz. do Głogowa trafiali internowani zatrzymani decyzją
komendanta wojewódzkiego MO w Legnicy. W 1. poł. I 1982,
po zmianach w strukturze Ośrodków Odosobnienia i po
likwidacji placówek w Zielonej Górze, Ostrowie Wielkopolskim
oraz Gorzowie Wielkopolskim duża grupa internowanych
została przewieziona do Głogowa z woj. zielonogórskiego,
gorzowskiego i kaliskiego.

8 IV 1982 po likwidacji Ośrodka Odosobnienia w Kamiennej
Górze kolejnych 35 internowanych trafiło do Głogowa
(pochodzili z woj. jeleniogórskiego, opolskiego i
wałbrzyskiego). 19 V przewieziono z Wrocławia 32
represjonowanych. 14 XII 1981 w ośrodku przetrzymywano
25 osób, 24 XII – 30, 10 I 1982 -188, 30 VI - 139, 13 VII- 92.
Łącznie przetrzymywano co najmniej 285 osób. Ośrodek
uchodził za jedną z mniej represyjnych placówek.
Internowanych zakwaterowano w 16 pomieszczeniach, w 2
parterowych pawilonach, ogrodzonych niewysokim murem i
drutem kolczastym. W jednej celi przebywało 8–13 osób.

Pocz. nie przeprowadzano apeli, wprowadzono je dopiero pod
koniec pierwszej dekady I 1982. W III 1982 po wytycznych
otrzymanych z centrali Służby Więziennej internowani
otrzymali dodatkowe przywileje. Zwiększono m.in.
częstotliwość kąpieli i czas trwania spacerów, na wolnym
powietrzu stworzono boisko do gry w piłkę siatkową.

W 1982 ośrodek trzykrotnie był wizytowany przez delegację
MCK (3–4 III, 5–6 V, 30 VI- 2 VII), ich głównym postulatem było
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zwiększenie swobody internowanym. Posługę duszpasterską
sprawowali głogowscy księża Eugeniusz Jankiewicz (do końca
I 1982), Kazimierz Kutzan i Henryk Lendzion. 25 I 1982
placówkę chciał odwiedzić bp Paweł Socha, jednak ze wzgl.
na brak wcześniejszej zapowiedzi, nie został wpuszczony na
teren ośrodka, co wywołało niezadowolenie wśród
internowanych, ok. 20 podjęło protest głodowy. W 1982
ośrodek wizytowali abp Jerzy Stroba z Poznania, 7 IV bp
Tadeusz Rybak. 22 V 1982 o. Klemens Śliwiński z
Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym
Wolności i ich Rodzinom odbył w jadalni 90-minutowe
spotkanie z grupą ok. 80 internowanych.

W późn. czasie wraz z wywalczeniem swobód przez
internowanych (do III 1982 przeprowadzono 35 głodówek)
nastąpił rozkwit życia kulturalno-oświatowego. Osadzeni
zorganizowali tzw. uniwersytety internowanych; prowadzono
wykłady z różnych dziedzin, liczne prelekcje poświęcone były
historii, ekonomii i samorządności; nauczano jęz. obcych.

Wiele czasu internowani poświęcali na komponowanie
utworów muzycznych, które śpiewali przy różnych okazjach.
Za teksty utworów odpowiadali gł. Zdzisław Bykowski i Janusz
Sanocki. Na pocz. IV 1982 założyli zespół muzyczny Los
Kabarynos. Trzon zespołu tworzyli Andrzej Piesiak (grał na
gitarze), Jerzy Nalichowski, Zdzisław Bykowski i Janusz
Sanocki. Zespół, pomimo słabego wyposażenia (z
profesjonalnych instrumentów posiadano jedynie gitarę),
cieszył się dużym powodzeniem wśród internowanych;
koncerty odbywały się gł. w rocznicę urodzin lub imienin. Pod
koniec V 1982 wszystkie piosenki zespołu zostały nagrane za
pomocą przemyconego do ośrodka magnetofonu.
Kilkanaście osób zajmowało się produkcją znaczków, stempli
itp. Gł. rolę w ich produkcji odgrywali internowani z Jeleniej
Góry m.in. Jerzy Popioł i Edward Wryszcz.

Za szerzenie treści szkalujących obowiązujący ustrój,
szczególnie w pierwszych mies., internowani byli karani, m.in.
Franciszek Bazylczuk 9 II 1982 za sporządzenie ulotki o treści
antypaństwowej i wywieszenie jej w pawilonie został ukarany
7-dniowym pobytem w celi izolacyjnej (po 4 dniach kara
została zawieszona), złożono również wniosek do prokuratury



o popełnieniu przestępstwa. Identyczną karę wymierzono
Edwardowi Lipcowi za przekazanie rodzinie podczas widzenia
wiersza antypaństwowego i 15 kopert z pieczęciami „Obóz
dla internowanych Głogów” i „Solidarność 1981”. W
przypadku rażącego łamania przez internowanych
regulaminu wewnętrznego Służba Więzienna organizowała
specjalne rewizje, kontrole miały szczególnie drobiazgowy
przebieg.

8 VI 1982 49 internowanych zabarykadowało się w 6 celach,
wznosili okrzyki oraz śpiewali pieśni religijne i
antypaństwowe. W ten sposób chcieli zademonstrować swoje
negatywne stanowisko do władz, a przy okazji uniemożliwić
przeprowadzenie wieczornych i porannych apeli. Po
szczegółowej kontroli internowanych, którzy odmówili wyjścia
z cel, w tym: J. Sanockiego, R. Kuleszę, L. Foltyna, G.
Szperlika, wyniesiono siłą i zamknięto w celi izolacyjnej, nast.
karnie przetransportowano do ośrodka w Nysie.
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