
                Wojciecha Ciesielskiego pamiętna noc 13 grudnia 1981 r.

               Fragmenty dziennika Wojciecha Ciesielskiego
Niedziela     13.XII.1981   
godz. 0.20 przyszli po mnie do domu.....po wyjściu zostałem zakuty w kajdany. Pojechaliśmy początkowo myślałem, że do lasu i 
kula w łeb.....
Poniedziałek     14.XII.1981     drugi     dzień
Koszmarna noc, wielka niewiadoma, dyskutujemy.....Miny niewesołe.Co z nami zrobią.Kulka w łeb-sąd kapturowy.....
Środa     16.XII.1981     czwarty     dzień
Kapitan -wychowawca przyniósł Zarządzenie nr 12 Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 1974 r. W sprawie tymczasowego 
regulaminu wykonywania tymczsowego aresztowania.....
Niedziela     20.XII     1981     ósmy     dzień
Dziś cały dzień zwalniali więźniów kryminalnych- przedterminowo. Podobno są zagęszczeni w celach (śpią po 20. Wychodzą dzięki 
nam. Wszystko wskazuje na to, że będziemy  siedzieli bardzo długo.....

               Ze wspomnień więziennych Wiesława Bryckiego
Wojtek Ciesielski strasznie chorował - miał takie napady bólów głowy, że początkowo z Leszkiem nie wiedzieliśmy co robić. Później
okazało się, że najlepiej na Wojtka usiąść, żeby się sam nie kaleczył. Bóle głowy doprowadzały goo do utraty świadomości, nie 
wiedział co się z nim dzieje.....Najprawdopodobniej było to od braku świeżego powietrza, bo przecież cela miała może dwa i pół 
metra szerokości i gdzieś pięć metrów długości, a mieszkało w niej sześć osób. Ale Wojtuś strasznie się męczył.

               Ze wspomnień więziennych Józefa Lubienieckiego
Jako miejsce internowania wpisany był Kamińsk, nie Iława. Najpierw jednak zawieźli mnie do Zalbek. Zobaczyłem, że są już moi 
koledzy...Groza mnie przejęła dopiero wówczas, kiedy w drodze do ławy samochód się zatrzymał. Milicjanci z długą bronią, pytali: 
„kto za potrzebą?” Przyznam, że mnie wtedy wzięło, zacząłem się bać. Pamiętam, że pierwszy poszedł  Wojtek Ciesielski. „K..., nie 
strzelają, można iść” - powiedział powróciwszy, a my wszyscy  odczuliśmy wielką ulgę.

              Fragment listu Łucji , żony Wojciecha Ciesielskiego  
(Olsztyn 4 marca 1982 r.)...Boże, jeśli słyszysz moje i syna naszego modlitwy nie możesz pozostać obojętny...Drugą istotną sprawą 
jest napisanie podania do Komendanta o zezwolenie na pisanie tej twojej pracy, mam nadzieję, że nie będzie z tym kłopotu, bo 
historia zna wielu, którzy pisali rzeczy naukowe  w tego typu ośrodkach odosobnienia.....Wokól mnie dużo serdeczności. Niezliczone
ilości pozdrowień i ucałowań dla Ciebie. Będę swoją prozę przeplatała wierszami Stachury.
Słońcem byliśmy!
Cieniem jesteśmy!
Słońcem będziemy!
Dziećmi swych dzieci!...

                Fragment listu więziennego Wojciecha Ciesielskiego 
(Iława 9 marca  1982 r.)...doszedłem do wniosku, że masz wiele racji – pisać należy. Ale wiesz, że nie jest to takie proste. Przede 
wszystkim bardzo trudno jest bo spokój i ciszę. Nie jest możliwa pełna koncentracja. Jak przebrnę i wezmę się do kupy to wtedy 
wezmę się za pisanie książki, bowiem jak ładnie pisał autor Księgi henrykowskiej w 1270 roku „Ponieważ przez długi bieg czasu i 
ciągłe następstwa pokoleń potomnych dzieła ludzkie starzejąc się są zaciemniane mgłą tajemnicy (zapomnienia), postanowiono 
roztropnie podawać je pamięci potomnych przez opisywanie ich w książkach”.  Święta racja i tak też się stanie. A  narazie jak 
powiadał św. Paweł w pierwszym  liście do Koryntian (Nowy Testament 4,12-13) „Przeklinają nas, a my błogosławimy, prześladują 
nas a my pocieszamy”...Życie w celi monotonne...Być może rzeczywistość jest oparta o fałsz i bezprawie.  A prześladowanie 
jednostki normą etyczną. Smutne  ale prawdziwe. Szkoda tylko naszego dziedzictwa pokoleń. Wszakże byliśmy narodem 
tolerancyjnym. A to już historia...

  
              Fragmenty listów Łucji, żony Wojciecha Ciesielskiego  
(Olsztyn 17 marca 1982 r.)...Trochę się martwię, bo ludzie w mieście gadają, że mają was przenieść do innego kurortu.....Danielek 
gdzie tylko zobaczy zjęcie człowieka za kratami, pyta czy to internowany. I co mam mu mówić ?...Mój Boże dlaczego się tak 
porobiło. Przecież chcieliśmy dobrze, chcieliśmy coś zrobić, na coś się przydać i co ? Niewiadomo kiedy i przez co zostaje się 
człowiekiem niepotrzebnym i niebezpiecznym ? Czy ja wiem jakim już ?...Błagam, spokojnie, nie denerwój się, bo zrujnowanego 
zdrowia nikt ci nie zwróci...PS. Danielek przesyła obrazek imieninowo-bajkowy. W wieży siedzi nie internowany ale królewna...

(Olsztyn 18 czerwca 1982  r.)...Przyjadę za tydzień. Miałam taką nadzieję, że to Ty nas odwiedzisz i zostaniesz już w domu. No nic 
to. Trzeba wytrzymać. Danielek jak usłyszał w telewizji komunikat to też bardzo czekał. Opowiadał jak to będzie fajnie jak rano 
wstanie, wejdzie do biblioteki, patrzy a tam tatuś chrapie...Przecież chciałeś dobrze, Ty i wielu innych. Czy to wy przegraliści. Może 
i tak. Najgorsze, jest to, że Ojczyzna przegrała raz jeszcze i szanse i jeszcze jedno pokolenie a obawiam się, że i te następne też. 
Wiesz dochodzę do wniosku, że my z naszym humanistycznym, abstrakcyjnym podejściem do tego tematu, nie mamy żadnych 
szans...Po co pytam jak głupi przygotowywałeś się do ćwiczeń, po co czytałeś po nocach, rozszerzałeś swoje wiadomości. Po co, to 
nie jest ważne. Nie możesz i nie będziesz mogł mówić o prawdzie w historii, o moralności nauczyciela bo będziesz „zagrażał 
obronności Kraju”...Komu mamy powiedzieć jak bardzo tęsknimy, jak bardzo tęsknią nasze dzieci, jak brak im ojców...

                                           




