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Waldemar Gamrat, ur. 13.03.1955 r. 

Pracownik Zakładów Produkcji i Usług Technicznych „SPOŁEM” w Koszalinie. Od września 1980 r.              
pełnił funkcję skarbnika w Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego            
zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw, był wielokrotnie przesłuchiwany i szykanowany          
przez kierownictwo zakładu pracy. W związku z prowadzoną działalnością został powołany na ćwiczenia             
wojskowe rezerwistów w Wojskowym Obozie Specjalnym w Chełmnie n/Wisłą, gdzie przebywał od dnia             
5 listopada 1982 r. do dnia 2 lutego 1983 r. Przydzielony do 5 kompanii pontonowej. Ćwiczenia                
rezerwistów nie miały nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa czy             
podnoszeniem umiejętności żołnierskich, natomiast służyły odizolowaniu przeciwników politycznych        
ówczesnej władzy, walce z opozycją oraz stanowiły dotkliwą represję polityczną wobec wcielonych na             
ćwiczenia i nie miały oparcia w obowiązującym porządku prawnym. 

Jan Grzelka, ur. 14.04.1947 r. 

Pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Uczestnik strajku w okresie od 14 sierpnia do 31 sierpnia                
1980 r. Od 1982 r. członek tajnych struktur „Solidarności”, pełniący funkcję łącznika i kolportera prasy               
podziemnej na Wydziale S-3 Stoczni Gdańskiej. W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną            
został powołany na ćwiczenia wojskowe rezerwistów w Wojskowym Obozie Specjalnym w Chełmnie            
n/Wisłą, gdzie przebywał od dnia 5 listopada 1982 r. do dnia 2 lutego 1983 r. Ćwiczenia te nie miały nic                    
wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa czy podnoszeniem umiejętności           
żołnierskich, natomiast służyły odizolowaniu przeciwników politycznych ówczesnej władzy, walce z          
opozycją oraz stanowiły dotkliwą represję polityczną wobec wcielonych na ćwiczenia i nie miały oparcia              
w obowiązującym porządku prawnym.  

Marek Grzesik, ur. 24.03.1957 r. 

Pracownik Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Szczecinie. W czasie trwania stanu            
wojennego został powołany na ćwiczenia wojskowe rezerwistów w Wojskowym Obozie Specjalnym w            
Chełmnie n/Wisłą, gdzie przebywał od dnia 5 listopada 1982 r. do dnia 3 lutego 1983 r. Ćwiczenia te nie                   
miały nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa czy podnoszeniem            
umiejętności żołnierskich, natomiast służyły odizolowaniu przeciwników politycznych ówczesnej        
władzy, walce z opozycją oraz stanowiły dotkliwą represję polityczną wobec wcielonych na ćwiczenia i              
nie miały oparcia w obowiązującym porządku prawnym. 

Czesław Jadwiszczak, ur. 29.05.1955 r. 

Pracownik Widzewskiej Fabryki Maszyn Włókienniczych „WIFAMA” w Łodzi. W czasie trwania            
stanu wojennego został powołany na ćwiczenia wojskowe rezerwistów w Wojskowym Obozie           
Specjalnym w Chełmnie n/Wisłą, gdzie przebywał od dnia 5 listopada 1982 r. do dnia 2 lutego 1983 r.                  
Ćwiczenia te nie miały nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa czy              
podnoszeniem umiejętności żołnierskich, natomiast służyły odizolowaniu przeciwników politycznych        
ówczesnej władzy, walce z opozycją oraz stanowiły dotkliwą represję polityczną wobec wcielonych na             
ćwiczenia i nie miały oparcia w obowiązującym porządku prawnym. 

 

Piotr Paczkowski, ur. 11.01.1957 r.  

Pracownik Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego. Po wprowadzeniu stanu         
wojennego, w związku z podejrzeniem o prowadzenie działalności opozycyjnej został powołany na            
ćwiczenia wojskowe rezerwistów w Wojskowym Obozie Specjalnym w Chełmnie n/Wisłą, gdzie           
przebywał od dnia 5 listopada 1982 r. do dnia 2 lutego 1983 r. Ćwiczenia te nie miały nic wspólnego z                    
realizacją zadań związanych z obronnością państwa czy podnoszeniem umiejętności żołnierskich,          
natomiast służyły odizolowaniu przeciwników politycznych ówczesnej władzy, walce z opozycją oraz           



stanowiły dotkliwą represję polityczną wobec wcielonych na ćwiczenia i nie miały oparcia w             
obowiązującym porządku prawnym. 

Roman Szlagowski, ur. 15.11.1949 r. 

Pracownik Fabryki Przekładni Samochodowych „POLMO” w Tczewie. Aktywny uczestnik strajku w            
sierpniu 1980 r., wybrany do Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Z powodu            
prowadzonej działalności związkowej w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 29 kwietnia 1982 r. był                
internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Dodatkowo został powołany na ćwiczenia           
wojskowe rezerwistów w Wojskowym Obozie Specjalnym w Chełmnie n/Wisłą, gdzie przebywał od dnia             
5 listopada 1982 r. do dnia 3 lutego 1983 r. Ćwiczenia te nie miały nic wspólnego z realizacją zadań                   
związanych z obronnością państwa czy podnoszeniem umiejętności żołnierskich, natomiast służyły          
odizolowaniu przeciwników politycznych ówczesnej władzy, walce z opozycją oraz stanowiły dotkliwą           
represję polityczną wobec wcielonych na ćwiczenia i nie miały oparcia w obowiązującym porządku             
prawnym. 

Zbigniew Ząbek, ur. 20.09.1958 r. 

Pracownik Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. J. Marchlewskiego w Łodzi. Od jesieni 1980 r.              
aktywny działacz NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Uczestnik strajku w zakładzie pracy w dniu 14               
grudnia 1981 r. ogłoszonego jako wyraz sprzeciwu wobec wprowadzenia stanu wojennego. Po            
pacyfikacji zakładu przez oddziały ZOMO uczestnik akcji protestacyjnych ogłaszanych przez podziemne           
struktury NSZZ „Solidarność”. W związku z prowadzoną działalnością został powołany na ćwiczenia            
wojskowe rezerwistów w Wojskowym Obozie Specjalnym w Chełmnie n/Wisłą, gdzie przebywał od dnia             
5 listopada 1982 r. do dnia 12 lutego 1983 r. Ćwiczenia te nie miały nic wspólnego z realizacją zadań                   
związanych z obronnością państwa czy podnoszeniem umiejętności żołnierskich, natomiast służyły          
odizolowaniu przeciwników politycznych ówczesnej władzy, walce z opozycją oraz stanowiły dotkliwą           
represję polityczną wobec wcielonych na ćwiczenia i nie miały oparcia w obowiązującym porządku             
prawnym. W latach 1982-1988 kolporter prasy podziemnej i uczestnik akcji ulotkowych na terenie Łodzi.              
Wielokrotnie zatrzymywany przez MO. Jeden z fundatorów tablicy pamiątkowej i informacyjnej o            
wojskowym obozie internowania w Chełmnie odsłoniętej w pierwszą rocznicę internowania w listopadzie            
1983 r. w miejscowym kościele parafialnym. 

pośmiertnie 

Leszek Kołodziej, ur. 03.07.1952 r. 

Pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego w Koszalinie. Aktywny działacz          
NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w związku z prowadzoną działalnością           
związkową został powołany na ćwiczenia wojskowe rezerwistów w Wojskowym Obozie Specjalnym w            
Chełmnie n/Wisłą, gdzie przebywał od dnia 5 listopada 1982 r. do dnia 2 lutego 1983 r. Ćwiczenia te nie                   
miały nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa czy podnoszeniem            
umiejętności żołnierskich, natomiast służyły odizolowaniu przeciwników politycznych ówczesnej        
władzy, walce z opozycją oraz stanowiły dotkliwą represję polityczną wobec wcielonych na ćwiczenia i              
nie miały oparcia w obowiązującym porządku prawnym. 

Waldemar Ryk, ur. 22.01.1948 r. 

Pracownik Państwowego Ośrodka Maszynowego w Sławnie. W czasie stanu wojennego, został            
powołany na ćwiczenia wojskowe rezerwistów w Wojskowym Obozie Specjalnym w Chełmnie n/Wisłą,            
gdzie przebywał od dnia 5 listopada 1982 r. Przydzielony do 5 kompanii pontonowej. Zwolniony              
przedterminowo z dalszego odbywania ćwiczeń w dniu 19 listopada 1982 r. z powodu choroby.              
Ćwiczenia te nie miały nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa czy              
podnoszeniem umiejętności żołnierskich, natomiast służyły odizolowaniu przeciwników politycznych        
ówczesnej władzy, walce z opozycją oraz stanowiły dotkliwą represję polityczną wobec wcielonych na             
ćwiczenia i nie miały oparcia w obowiązującym porządku prawnym. 

 


