
Stan wojenny w TNP 
•• - Korytarz i ponad 40 ubikacji 
- tak więzienie dla internowanych ! 
w Mielęcinie pod Włocławkiem wspo-
minął m.in. Edward Widuta, nauczy-
ciel z Jagiellonki, członek zarządu re-
gionu NSZZ „Solidarność". Jego , 
wspomnienia przytaczał wczoraj w To 
warzystwie Naukowym Płockim Grze
gorz Gołębiewski. 
Wystąpienie historyka, nauczyciela z 
III LO, poprzedzili jego uczniowie. 
Trzech licealistów z okrzykiem „Precz 
z komuną" wparowało do sali Towarzy
stwa, rozrzucając nad głowami zebra-
nych opozycyjne ulotki z okresu stanu 
wojennego. Później wspólnie odśpie-
wali dwie „zaangażowane" piosenki. 

Dr Gołębiewski przypominał, że 5 
milicjanci i SB-cy wkraczali do akcji 
po północy, zabierając internowane 
go najczęściej z domu. Ze wspom
nień Edwarda Widuty wynika, że 
obudził go przeraźliwy dzwonek do 
drzwi. Zdenerwowany zaczął zarzu
cać władzy stosowanie metod 
NKWD. Otworzył, kiedy milicjanci 
przystąpili do wyłamywania... 

14 grudnia akcję protestacyjną za
czął przewodniczący komisji zakła
dowej w szpitalu na Winiarach, 
dr Andrzej Sosnowski. Rano, w prze
mówieniu emitowanym przez radio
węzeł, wskazywał na bezprawne 
wprowadzenie stanu wojennego. Za
nim przemówienie się skończyło, do 
szpitala przyjechało trzech wojsko
wych z decyzją o internowaniu Sos
nowskiego. Po rozmowach z pracow
nikami, opuścili budynek. Trzy dni 
później przyjechał tu jednak komi
sarz wojskowy z decyzjami zwolnień. 
Pracę stracił m.in. Andrzej Sosnow
ski. Wieczorem został wywieziony 
do Mielęcina, gdzie trafili zresztą nie
mal wszyscy internowani mężczyź
ni (w sumie w Płocku internowano 
65 osób, w tym trzy kobiety). Warun

ki w tamtej szych celach były przera
żające. Widuta porównałje do niechluj
nych ubikacji - smród fekaliów potę
gował jeszcze dym papierosowy. 

Drugi referat - o prasie płockiej 
w okresie stanu wojennego - wygłosił 
Wiesław Koński. Sesji towarzyszyła wy
stawa przygotowana ze zbiorów Biblio
teki im. Zielińskich TNP oraz z prywat
nych kolekcji Franciszka Olkowskiego, 
Konrada Łykowskiego i Adama Łukaw
skiego. Ten ostatni wypożyczył min. ko-
lekcję tzw. banknotów solidarnościo
wych. Były to głównie cegiełki wydawa
ne od stanu wojennego do końca lat 80. 
w celu zdobycia funduszy na działal
ność opozycyjną i pomoc osobom re
presjonowanym (na zdjęciach). 


