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Z prawdziwym niedowierzaniem przyjêliœmy fakt zdjêcia z emisji programu o internowaniu dzia³aczy Solidar-

noœci w 1982 roku. Program mia³ byæ nadany 17 lutego br. w ramach „Misji Specjalnej”, czego dowodem by³y

wyœwietlane ju¿ 16 lutego br. zajawki. Jednak ju¿ nazajutrz telewizja niespodziewanie zareklamowa³a zupe³nie inny

program, co jednoznacznie dowodzi³o, ¿e zaplanowany program zdjêto z anteny w ostatniej chwili. PóŸniejsze donie-

sienia prasowe, ujawniaj¹ce kulisy tej decyzji, wskazuj¹ce na to, i¿ program zdjêto z powodów politycznych,

a w zasadzie w obawie przed skutkami politycznymi emisji, by³y ju¿ tylko potwierdzeniem tego smutnego dla nas,

by³ych opozycjonistów, faktu.

Decyzjê tê uwa¿amy za niezrozumia³¹ i szkodliw¹. Temat obozów wojskowych tworzonych w ramach tzw.

drugiej fali internowania w stanie wojennym – w tym obozu w Che³mnie o którym by³a mowa w zdjêtym przez

kierownictwo TVP programie – jest ma³o znany, gdy¿ sprawa latami by³a wstydliwie ukrywana przed opini¹ pu-

bliczn¹ i to zarówno przez krêgi zwi¹zane z re¿imem stanu wojennego, jak i czêœæ elit politycznych. Przypominamy:

jesieni¹ 1982 r. pod pretekstem æwiczeñ rezerwistów, SB i LWP wytypowa³y groŸnych dla utrzymania ustroju dzia-

³aczy „Solidarnoœci” i zamknê³y ich w jednostkach wojskowych, czêsto w warunkach koszmarnych, zagra¿aj¹cych

¿yciu i zdrowiu. Dodajmy, ¿e dzia³o siê to w czasie, gdy ówczesna w³adza og³asza³a odwil¿ i zapowiada³a wypusz-

czenie internowanych w grudniu 1982 r.

Pe³n¹ wiedzê o tych obozach  historycy dopiero zdobywaj¹, tym bardziej zatem – jako œrodowisko represjono-

wanych – cieszyliœmy siê z emisji programu w publicznej telewizji. Tym wiêksze by³o nasze rozczarowanie, gdy

okaza³o siê, ¿e prawda historyczna staje siê ofiar¹ cenzury prewencyjnej w telewizji publicznej.

Nie rozumiemy i nie godzimy siê na dzia³ania, które powoduj¹, ¿e Polacy nie mog¹ zapoznaæ siê z wa¿nymi dla

historii najnowszej wydarzeniami, tylko dlatego, ¿e emisja takiego materia³u mo¿e wywo³aæ negatywn¹ reakcjê

odpowiedzialnych za opisywane wydarzenia.  Chcemy dobitnie podkreœliæ, ¿e w zdjêtym programie s³usznie obna¿a-

no perfidne metody dzia³ania ówczesnych w³adz komunistycznych z genera³ami, Jaruzelskim i Kiszczakiem na czele

– jednak fakty te, tak¿e w œwietle licznych zgromadzonych ju¿ dokumentów i zeznañ œwiadków, nie podlegaj¹ prze-

cie¿ ¿adnej dyskusji i nie budz¹ kontrowersji nawet w œrodowiskach ostro¿nych historyków. Dysponujemy i udostêp-

niliœmy na potrzeby filmu obszerne materia³y dokumentuj¹ce inicjatorów i procedurê internowania maj¹c¹ siê odbyæ

pod pozorem æwiczeñ wojskowych. W sprawie tej Prokuratura IPN prowadzi œledztwo i odkrywa kolejne karty

nielegalnych poczynañ autorów i propagatorów stanu wojennego.

Wydawa³o nam siê, ¿e po dwudziestu latach od obalenia komunizmu nadesz³a pora, aby ujawniæ kolejne ods³ony

walki komunistów z Narodem. Tymczasem z nieznanych nam i zupe³nie niezrozumia³ych przyczyn zdejmuje siê

z anteny program maj¹cy przybli¿yæ Polakom metody dzia³ania i zakres odpowiedzialnoœci autorów stanu wojennego.

Wobec zaistnia³ego faktu wyra¿amy stanowczy protest – ¿¹damy przywrócenia programu i wyemitowania go

w godzinach „najlepszej ogl¹dalnoœci”. Tak aby ka¿dy Polak móg³ siê z nim zapoznaæ i nale¿ycie oceniæ zarówno

film jak i samo wydarzenie.

Od Pana, jako Prezesa TVP S.A., instytucji publicznej, oczekujemy interwencji w tej sprawie i rych³ej emisji zdjêtego

filmu. Liczymy, ¿e nie bêdzie siê Pan wzdraga³ te¿ przed podjêciem takich dzia³añ, które uniemo¿liwi¹

w przysz³oœci szkodzenie procesowi ujawniania i dokumentowania dramatycznych, a czêsto tragicznych losów Polaków.
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