
BRONISŁAW B IENKIEWICZ  

Bronisław Bienkiewicz od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” na terenie Wołowa, 

gdzie pracował w Państwowej Komunikacji Samochodowej. Po wprowadzeniu stanu 

wojennego kontynuował działalność w podziemnych strukturach związku. Uczestniczył w 

organizowaniu pomocy dla osób internowanych i ich rodzin. W latach 1982–1989 zajmował 

się drukiem ulotek i wydawnictw podziemnych, które kolportował wśród opozycjonistów w 

innych miastach Polski. 

WOJCIECH JANKOWSKI  

Wojciech Jankowski od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” na Politechnice 

Wrocławskiej, gdzie w dniach 14–15 grudnia 1981 r. uczestniczył w strajku okupacyjnym. W 

latach 1982–1983 prowadził seminaria w ramach działalności samokształceniowej 

wrocławskich studentów. Był współzałożycielem, autorem tekstów i redaktorem podziemnego 

pisma NSZZ „S” regionu jeleniogórskiego „Odroczenie”. Od 1982 do 1986 r. działał w 

strukturach podziemnych „S” na PWr, a do 1987 r. był współpracownikiem Solidarności 

Walczącej i redaktorem naczelnym pisma SW „Replika”. W 1987 r. związał się z Ruchem 

Polityki Realnej. W 1989 r. brał udział kampanii informacyjnej Komitetu Obywatelskiego „S”. 

JERZY FRANCISZEK MALINOWSKI  

Jerzy Franciszek Malinowski od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Fabryce Maszyn 

Budowlanych „Bumar-Fadroma” we Wrocławiu, gdzie w dniach 14–18 grudnia 1981 r. 

współorganizował strajk. Był dwukrotnie internowany w Ośrodkach Odosobnienia: od 18 

grudnia 1981 r. do 27 lutego 1982 r. we Wrocławiu i Grodkowie, a następnie od 6 listopada do 

2 grudnia 1982 r. w Strzelinie. W latach 1983–1990 był członkiem Regionalnego Komitetu 

Strajkowego NSZZ „S” Dolny Śląsk i przewodniczącym Międzyzakładowej Komisji 

Koordynacyjnej „S” Grabiszynek we Wrocławiu. 

MAREK MUSZYŃSKI  

Marek Muszyński od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” na Politechnice 

Wrocławskiej. Po wprowadzeniu stanu wojennego współorganizował strajk okupacyjny na 

PWr. Był poszukiwany listami gończymi, z tego powodu do 1986 r. przebywał w ukryciu. W 

latach 1981–1990 działał w Regionalnym Komitecie Strajkowym, w latach 1983–1987 był jego 

przewodniczącym, a także członkiem Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S” na 

Dolnym Śląsku. Opozycyjna działalność kontynuował do 1989 r. Był wielokrotnie 

zatrzymywany i karany grzywną. 

JANUSZ ROMANISZYN  

Janusz Romaniszyn w 1980 r. był jednym z twórców NSZZ „Solidarność”, w służbie zdrowia 

na terenie b. województwa wałbrzyskiego. Uczestniczył w kolportażu wydawnictw 

podziemnych, a także był propagatorem utworzenia NSZZ „S” Rolników Indywidualnych w 

rejonie Lądka Zdroju. Od 14 grudnia 1981 r. do 9 grudnia 1982 r. był internowany w Ośrodkach 

Odosobnienia w Świdnicy, Kamiennej Górze, Grodkowie i Uhercach (sprawował opiekę 



lekarską nad internowanymi). W latach 1983–1989 działał w Solidarności Walczącej i 

podziemnej „S” Ziemi Kłodzkiej. 

TOMASZ JĘDRZEJCZAK  

Tomasz Jędrzejczak w sierpniu 1980 r. współorganizował strajk w Państwowej Fabryce 

Wagonów „Pafawag” we Wrocławiu, a następnie wstąpił do NSZZ „Solidarność”. W latach 

1980–1981 był członkiem Konfederacji Polski Niepodległej. Był trzykrotnie internowany w 

Ośrodkach Odosobnienia: od 17 grudnia 1981 r. do 27 lutego 1982 r. we Wrocławiu i Nysie, 

następnie od 22 maja do 23 lipca 1982 r. w Głogowie, a od 30 października do 19 listopada 

1982 r. w Grodkowie. W latach 1984–1989 współpracował z Solidarnością Walczącą, a także 

był członkiem Tajnej Komisji Zakładowej „S” w PFW „Pafawag”. 

STANISŁAW PAWLICKI  

Stanisław Pawlicki po wprowadzeniu stanu wojennego rozbudowywał podziemne struktury 

NSZZ „Solidarność” w Jelczańskich Zakładach Samochodowych w Jelczu. Współuczestniczył 

w druku i kolportażu wydawnictw podziemnych. Prowadził zbiórki pieniężne na rzecz osób 

represjonowanych i ich rodzin. Po 1987 r. został członkiem Regionalnego Komitetu 

Wykonawczego NSZZ „S” Region Dolny Śląsk. Działalność opozycyjną kontynuował do 1989 

r. 

HENRYK STRZYŻ  

Henryk Strzyż w 1980 r. współtworzył NSZZ „Solidarność” w Nadodrzańskich Zakładach 

Przemysłu Organicznego „Organika-Rokita” w Brzegu Dolnym. W 1982 r. był członkiem 

Regionalnego Komitetu Strajkowego „S” Dolny Śląsk. W latach 1982–1989 m.in. działał w 

podziemnym ruchu wydawniczym. Od 6 listopada do 7 grudnia 1982 r. był internowany, 

przetrzymywany w Areszcie Śledczym we Wrocławiu. 5 grudnia 1982 r. został skazany półtora 

roku więzienia w zawieszeniu, do 26 kwietnia 1983 r. przebywał w Areszcie Śledczym we 

Wrocławiu. Od 1989 r. był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego „S” Zakładów 

Chemicznych Rokita SA w Brzegu Dolnym. 

HANNA BORGUŃSKA  

Hanna Borguńska podczas studiów na Akademii Muzycznej we Wrocławiu uczestniczyła w 

akcjach Ruchu „Wolność i Pokój” organizowanych m.in. w obronie więźniów politycznych, a 

także o charakterze proekologicznym. W 1986 r. była wielokrotnie zatrzymywana, a następnie 

aresztowana oraz skazana na karę grzywny. W 1987 r. uczestniczyła w międzynarodowym 

spotkaniu ruchów pacyfistycznych w Warszawie, natomiast w 1988 r. brała udział w 

Międzynarodowym Festiwalu Pokoju – Hyde Park w Białogórze. Kolportowała ulotki Ruchu 

„WiP” oraz uczestniczyła w happeningach organizowanych przez Pomarańczową Alternatywę. 

MAREK KRZYSZTOF N IEDZIEWICZ  

Marek Krzysztof Niedziewicz od połowy lat osiemdziesiątych był zaangażowany w działalność 

młodzieżowych ruchów opozycyjnych na terenie Wrocławia, m.in. Międzyszkolnego Komitetu 

Oporu,  Federacji Młodzieży Walczącej i Ruchu „Wolność i Pokój”. Redagował podziemne 

czasopisma. W latach 1987–1989 uczestniczył w happeningach Pomarańczowej Alternatywy. 



Od 1987 r. współpracował z Regionalnym Komitetem Wykonawczym NSZZ „Solidarność” 

Dolny Śląsk. W latach 1988–1989 współpracował z Solidarnością Polsko-Czechosłowacką 

oraz Niezależnym Zrzeszeniem Studentów. W 1989 r. brał udział w kampanii informacyjnej 

Komitetu Obywatelskiego „S”. 

PAWEŁ  ZWATRZKO  

Paweł Zwatrzko w latach osiemdziesiątych uczestniczył w kolportażu wydawnictw 

podziemnych. Od 1985 r. działał w Międzyszkolnym Komitecie Oporu, w którym zajmował 

się drukiem i kolportażem czasopisma ,,Szkoła Podziemna”, a następnie „Szkoła”. W 1987 r. 

brał udział w happeningach Pomarańczowej Alternatywy oraz akcjach Ruchu ,,Wolność i 

Pokój”. W 1988 r. m.in. uczestniczył w pikietach przed zakładami pracy oraz w strajku 

okupacyjnym na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1989 r. podczas manifestacji z okazji 1 maja 

został zatrzymany i pobity przez funkcjonariuszy MO. 

ANDRZEJ MARIAN SELEGRAT  

Andrzej Marian Selegrat działalność opozycyjną prowadził w latach 1982–1989. Związany był 

z Polską Partią Niepodległościową. Brał udział w akcjach ulotkowych i plakatowych, 

kolportował wydawnictwa niezależne, uczestniczył w manifestacjach niepodległościowych. 

Zajmował się grawerowaniem okolicznościowych medali i tabliczek dla działaczy podziemia. 

BOGDAN RYSZARD KARAUDA  

Bogdan Ryszard Karauda w 1980 r. był wiceprzewodniczącym Komitetu Założycielskiego 

NSZZ „Solidarność” we Wrocławskich Zakładach Włókien Sztucznych „Chemitex”, a po 

wprowadzeniu stanu wojennego wiceprzewodniczącym Komitetu Strajkowego. W latach 

1982–1989 współtworzył podziemny ruch wydawniczy, za co w 1982 r. został skazany na 

półtora roku więzienia w zawieszeniu. Był dwukrotnie internowany w Ośrodkach 

Odosobnienia: od 10 do 14 kwietnia 1982 r. we Wrocławiu, a następnie od 31 sierpnia do 2 

września 1982 r. w Nysie i Strzelinie. W 1986 r. został ponownie aresztowany. Od 1988 r.  był 

przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego NSZZ „S” przy WZWS „Chemitex”, następnie 

członkiem i wiceprzewodniczącym Regionalnego Komitetu Wykonawczego NSZZ „S” Dolny 

Śląsk. 

KAZIMIERZ M ICHALCZYK  

Kazimierz Michalczyk, pracownik Centrum Komputerowych Systemów Automatyki 

Pomiarów „Mera – Elwro”, w dniu 31 sierpnia 1982 r. został postrzelony na ulicy Legnickiej 

we Wrocławiu w trakcie rozpędzania przez milicję (ZOMO) demonstracji   zorganizowanej w 

drugą rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Dwa dni później zmarł w wyniku 

poniesionych obrażeń. Jego pogrzeb, który odbył się 7 września 1982 r. na Cmentarzu 

Grabiszyńskim we Wrocławiu stał się manifestacją patriotyczną.   

ZBIGNIEW AUGUSTYŃSKI  

Zbigniew Augustyński  od 1980 r. był zastępcą przewodniczącego Komisji Oddziałowej NSZZ 

„Solidarność” w Kopalni Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju. W 



1981 r.  podjął pracę w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego w Rybniku, 

Oddział w Żorach, gdzie kontynuował działalność opozycyjną, m.in. sporządzał i kolportował 

ulotki o treści antypaństwowej. Od listopada do kwietnia 1982 r. był aresztowany i osadzony  

w Areszcie Śledczym w Katowicach, a następnie Bytomiu. Od 11  do 21 kwietnia 1983 r. został 

ponownie osadzony w areszcie, a następnie skazany na karę 1 roku więzienia w zawieszeniu 

oraz karę grzywny. W 1984 r. wyemigrował do USA. 

TADEUSZ KŁAPYTA  

Tadeusz Kłapyta jako pracownik Stoczni Gdańskiej od 1979 r. współpracował z Wolnymi 

Związkami Zawodowymi Wybrzeża. Zaangażował się w kolportaż wydawnictw podziemnych 

i brał udział w manifestacjach patriotycznych. W sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku w SG. 

Powyższe wydarzenia dokumentował w formie fotograficznej. W styczniu 1982 r. uczestniczył  

w demonstracji zorganizowanej ku czci poległych stoczniowców, w związku z czym, był 

aresztowany, a następnie więziony  przez ponad dwa miesiące. Po opuszczeniu aresztu został 

zwolniony z pracy i zmuszony do opuszczenia Gdańska. 

JERZY KAZIMIERZ NALICHOWSKI  

Jerzy Kazimierz Nalichowski  od 1980 r. był członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ 

„Solidarność”, a następnie wiceprzewodniczącym Komisji Oddziałowej w Zakładzie 

Doświadczalnym Politechniki Wrocławskiej „Hydro-Mech” w Kowarach i członkiem Komisji 

Zakładowej NSZZ „S” na PWr. W 1981 r. był członkiem Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S” 

Kowarskich Zakładów Pracy. Od 13 grudnia 1981 r. do 23 czerwca 1982 r. był internowany w 

Ośrodkach Odosobnienia w Kamiennej Górze i Głogowie. W latach 1982–1989 m.in. 

kolportował wydawnictwa podziemne, organizował akcje ulotkowe i plakatowe. W latach 

1983–1989 był działaczem jeleniogórskiej „S”.  

MARIAN HALECKI  

Marian Halecki od 1980 r. współtworzył NSZZ „Solidarność” w Spółdzielni Transportu 

Wiejskiego ,,Samopomoc Chłopska” we Wrocławiu. W 1981 r. został przewodniczącym 

Komitetu Zakładowego NSZZ „S” Pracowników Transportu Wiejskiego. Po wprowadzeniu 

stanu wojennego kontynuował działalność opozycyjną w zdelegalizowanych strukturach NSZZ 

,,S”. Był inicjatorem akcji protestacyjnych, m.in. prowadził ,,bierne strajki” i głodówki. Od 9 

stycznia do 24 maja 1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Nysie. Po zwolnieniu 

z internowania wyemigrował do Kanady. 

 

MACIEJ  RUSZCZYŃSKI  

Maciej Ruszczyński w 1977 r. zaangażował się w podziemny ruch wydawniczy. W 1979 r. 

związał się z Konfederacją Polski Niepodległej. Od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” 

w WSK PZL „Hydral” we Wrocławiu. Od 13 grudnia 1981 r. do 8 stycznia 1982 r. był 

internowany w Ośrodkach Odosobnienia we Wrocławiu i Grodkowie. W 1982 r. wstąpił do 

Solidarności Walczącej. W 1984 r. został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym we 

Wrocławiu. Po zwolnieniu został ponownie zatrzymany przez MO i przewieziony do Szpitala 

Psychiatrycznego w Lubiążu. Od 1985 r. współpracował z organizacją Niepodległość, a także 



współtworzył Polską Partię Niepodległościową. Od 1988 r. współpracował z ruchami 

niepodległościowymi, m.in. Litwy, Łotwy i Estonii.  

STEFAN L IPKA  

Stefan Lipka od 1980 był członkiem NSZZ „Solidarność” w Dolnośląskich Zakładach 

Przemysłu Lniarskiego „Orzeł” w Mysłakowicach. Po ogłoszeniu stanu wojennego 

kontynuował działalność związkową, m.in. organizował konspiracyjne spotkania działaczy 

podziemnej „Komisji Solidarności”, przygotowywał ulotki przypominające o protestach 

robotniczych w 1970 r. 20 grudnia 1981 r. został aresztowany, a następnie skazany na półtora 

roku pozbawienia wolności. Rewizja wyroku została odrzucona przez Sąd Najwyższy – Izbę 

Wojskową, który podwyższył tę karę do dwóch i pół roku.  

ANASTAZJA ELŻBIETA  KONIECZNA  

Anastazja Elżbieta Konieczna w 1980 r. była współorganizatorką Komitetu Założycielskiego, 

a następnie członkiem  Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” w Stoczni Rzecznej we 

Wrocławiu. Po wprowadzeniu stanu wojennego była przewodniczącą Tymczasowego 

Komitetu Zakładowego. W latach 1982–1989 kontynuowała działalność opozycyjną, m.in. 

kolportowała prasę podziemną, współorganizowała pomoc dla osób represjonowanych. Od 6 

listopada do 4 grudnia 1982 r. była internowana w  Ośrodku Odosobnienia w Darłówku. Po 

zwolnieniu z internowania była wielokrotnie zatrzymywana, przesłuchiwana, a następnie 

pozbawiona wolności w okresach: od 25 maja do 11 lipca 1983 r. i od 30 lipca 1985 r.  do 27 

lutego 1986 r. Od 1988 r. była członkiem Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „S” Dolny 

Śląsk, a w latach 1989–1991 przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ „S” w SR. 

STANISŁAW ZBIGNIEW W ITEK  

Stanisław Zbigniew Witek od 1980 r. był członkiem Komitetu Założycielskiego, a następnie 

Komisji Okręgowej NSZZ  „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaworze. Po 

wprowadzeniu stanu wojennego, m.in. organizował sieć kolportażu wydawnictw podziemnych, 

uczestniczył w akcjach plakatowych i zbiórkach pieniężnych dla osób represjonowanych. Był 

wielokrotnie zatrzymywany. 3 września 1982 r. został aresztowany za udział w manifestacji 

zorganizowanej w drugą rocznicę podpisania porozumień sierpniowych w Jaworze, a następnie 

skazany na  trzy miesiące więzienia. W 1989 r. został członkiem Komitetu Obywatelskiego „S” 

w Jaworze. 

KATARZYNA JÓZEFA BŁAŻEWICZ-BRZECHOWSKA  

Katarzyna Józefa Błażewicz-Brzechowska w latach 1982–1989 współpracowała ze strukturami 

podziemnej „Solidarności” oraz Solidarności Walczącej.  Współorganizowała druk 

podziemnych wydawnictw oraz udzielała pomocy osobom represjonowanym. W 1987 r. 

została zatrzymana przez Służbę Bezpieczeństwa w związku z prowadzoną działalnością 

opozycyjną.  W jej mieszkaniu kilkukrotnie przeprowadzano rewizje, w trakcie których 

skonfiskowano sprzęt drukarski i fotograficzny. 

ANDRZEJ TADEUSZ POROSZEWSKI   



Andrzej Tadeusz Poroszewski w 1980 r. był członkiem Komitetu Założycielskiego, a następnie  

przewodniczącym Zakładowej Komisji Robotniczej NSZZ „Solidarność” w Zakładach 

Górniczych „Rudna” w Polkowicach KGHM w Lubinie. Po wprowadzeniu stanu wojennego 

był współorganizatorem  strajku w ZG „Rudna”, a następnie został przewodniczącym 

Zakładowego Komitetu Strajkowego, później przewodniczącym Międzyzakładowego KS „S”. 

Stracił pracę i był poszukiwany listem gończym. 14 kwietnia 1982 r. został aresztowany, po 

czym skazany za kierowanie strajkiem w ZG „Rudna” na dwa lata więzienia w zawieszeniu. 20 

lipca 1982 r. był ponownie aresztowany, oskarżony o utworzenie i kierowanie nielegalną 

strukturą. W latach 1982–1984 kolportował wydawnictwa podziemne.  Do 1989 r. był  

wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany.  

JACEK JAROSŁAW FEDOR  

Jacek Jarosław Fedor po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział m.in. w akcjach 

ulotkowych wspominających ofiary Grudnia 70, a także organizował zbiórkę podpisów na 

rzecz legalizacji NSZZ „Solidarność” w Zespole Szkół Elektrycznych w Gdańsku.  W latach 

1985–1988 uczestniczył w druku wydawnictw podziemnych. Od 1987 r. angażował się w akcje 

Ruchu „Wolność i Pokój”, m.in. zbierania podpisów pod apelami o zniesienie obowiązkowej 

służby wojskowej, uwolnienia więźniów politycznych oraz wycofania wojsk sowieckich z 

Polski. Był kilkukrotnie zatrzymywany i karany grzywną. W 1988 r. brał udział w strajkach w 

Stoczni Gdańskiej.  

STANISŁAW TADEUSZ LEŚNIEWSKI  

Stanisław Tadeusz Leśniewski od 1982 r. był działaczem Tymczasowej Komisji Zakładowej 

NSZZ „Solidarność” w Zakładach Górniczych Polkowice. Uczestniczył w kolportażu 

wydawnictw podziemnych, ponadto zajmował się zbiórką pieniędzy na rzecz osób 

represjonowanych i ich rodzin. W latach 1982–1986 był wielokrotnie zatrzymywany i 

przesłuchiwany przez Służbę Bezpieczeństwa. 

W IESŁAW ANDRZEJ M IELCARSKI  

Wiesław Andrzej Mielcarski w latach 1986–1990 był uczestnikiem akcji Ruchu „Wolność i 

Pokój”, w szczególności brał udział w demonstracjach przeciwko antypolskiej przysiędze 

wojskowej i manifestacjach ekologicznych, głodówkach protestacyjnych w sprawie uwolnienia 

więźniów politycznych oraz ogólnokrajowych zebraniach organizacyjnych Ruchu. Zajmował 

się również kolportażem wydawnictw podziemnych Regionalnego Komitetu Strajkowego, 

Solidarności Walczącej i Ruchu „WiP”. W latach 1986–1988 działał jako łącznik Władysława 

Frasyniuka. Podczas działalności opozycyjnej był kilkanaście razy zatrzymywany oraz 

wielokrotnie przesłuchiwany. W 1989 r. brał udział w kampanii informacyjnej Komitetu 

Obywatelskiego „S” we Wrocławiu. 

FRANCISZEK KOZDRA  

Franciszek Kozdra w 1980 był członkiem Komitetu Założycielskiego, a następnie 

wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zielonogórskich 

Zakładach Eksploatacji Kruszywa w Bolesławcu. W latach 1982–1988 przewodniczył Tajnej 



Komisji Zakładowej „S”, a w latach 1983–1988 był także członkiem Tajnej Międzyzakładowej 

Komisji Koordynacyjnej „S”. Zbierał składki na pomoc osobom represjonowanym, 

kolportował wydawnictwa niezależne. Od 1988 r. był przewodniczącym Komitetu 

Organizacyjnego „S” w Zielonogórskich Kopalniach Surowców Mineralnych w Bolesławcu, a 

od 1989 r. członkiem Prezydium Regionalnej Komisji Wykonawczej „S” Dolny Śląsk Oddział 

Bolesławiec. W 1989 r. brał udział w pracach Komitetu Obywatelskiego „S” w Bolesławcu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


