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Nie pałowano ich ani nie przeciągano przez ścieżki zdrowia. Ale dręczono fizycznie i psychicznie.
Większość wyszła ze specjalnych obozów wojskowych z taką traumą, że przez wiele lat nie potrafili o
swoich przeżyciach mówić.
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Na początku stanu wojennego aresztowano przede wszystkim przywódców "Solidarności".
Działaczy średniego szczebla pozostawiono w spokoju. Na razie. Jesienią 1982 roku rząd zapowiedział
uwolnienie internowanych, a jednocześnie ogłosił kolejną podwyżkę cen.
W odpowiedzi podziemna "S" wezwała do strajku generalnego. Wtedy esbecja wzięła się za tzw. średni
aktyw. Utworzono dla nich specjalne obozy wojskowe. Funkcjonowały od listopada 1982 roku do lutego 1983.
- Trafiło do nich ok. 1,6 tys. osób. My wiemy o 65 z regionu łódzkiego w dwóch obozach - w Chełmnie nad
Wisłą i w Czerwonym Borze - mówi Adam Nowak ("S" Zakładów im. Barlickiego, "poborowy" w Chełmnie). Na temat innych nie ma danych, bo akta obowiązuje klauzula tajności przez 50 lat. Nie mogli nas aresztować,
bo nie było dowodów. Zgarnęli nas na podstawie donosów sąsiadów i załogi z zakładu pracy.

OFERTY

Tani kredyt gotówkowy bez
zaświadczeń. Sprawdź!
sprawdź

Rodzina na swoim - płać 50% mniej!

Paweł Darnowski ("S" w Łódzkiej Drukarni Akcydensowej): - Obozy nie miały nic wspólnego z prawdziwym
wojskiem. Dostaliśmy stare, śmierdzące mundury bez pagonów i zniszczone buciory. Nie było żadnych
ćwiczeń, choć podobno mieliśmy zostać saperami. Tymczasem kopaliśmy bez sensu doły, żeby następnego
dnia je zasypać. Żyliśmy w zimnie i brudzie - na 300 osób było pięć kranów, do których czekało się na mrozie
w slipkach i tenisówkach.
Namioty postawione na mierzei między Wisłą a wałami w razie odwilży w każdej chwili mogły popłynąć do
morza. Nie można ich było okopać ani zasznurować, więc wiatr hulał w środku, a rano budzili się przysypani
śniegiem.
"Poborowi" dwukrotnie urządzili strajk głodowy, choć właściwie głodowali codziennie, bo do jedzenia były
puszki z lat 40. i 50. z bliżej niezidentyfikowaną zawartością, która bardzo cuchnęła.
Protestowali też przeciwko sposobowi przeprowadzania spotkań z bliskimi. Przede wszystkim starano się
utrudniać dostęp przyjezdnym.
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Jeśli nawet doszło do wizyty, to spotkanie odbywało się w pobliskiej regularnej jednostce wojskowej w sali
gimnastycznej przy stole pingpongowym w obecności funkcjonariuszy. Trwało 15 minut.
Jerzy Nowicki ("Solidarność" Politechniki Łódzkiej): - Codziennie nas zastraszano. Na każdym apelu porannym
występował prokurator i przypominał, że jest rygor stanu wojennego i jakikolwiek opór spotka się z surową
karą. Udowodnili nam, że mogą zrobić, co chcą i kiedy chcą. Po wyjściu baliśmy się własnego cienia. Nigdy
nie opowiadaliśmy o tym naszym rodzinom. Jedyny pozytywny aspekt tego koszmaru był taki, że
nawiązaliśmy wspaniałe przyjaźnie z kolegami z innych regionów.
Łodzianie zainteresowani historią specjalnych obozów wojskowych i przeżyciami represjonowanych mogą
przyjść w sobotę 12 września do Zespołu Szkół Salezjańskich (ul. Wodna 36) na sesję popularnonaukową
"Niepokorni w kamasze".
Sesji towarzyszy impreza rekreacyjna przygotowana przez uczniów szkoły. Początek o godz. 11.
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