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Bieżuński Krzysztof, ur. 1960 r. 

Pan Krzysztof Bieżuński od 1980 r. brał udział w działalności opozycyjnej, w latach 1982-1989 

w ramach zorganizowanych struktur „Solidarności Walczącej” (SW). 26 sierpnia 1980 r. 

uczestniczył w strajku solidarnościowym w zajezdni nr 7 przy ul. Grabiszyńskiej Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu (MPK), w związku z wydarzeniami  

na Wybrzeżu. Następnie w okresie od 14 do 18 grudnia 1981 r. brał udział w strajku przeciwko 

wprowadzeniu stanu wojennego.  

Od jesieni 1982 r. rozpoczął działalność w podziemnych strukturach SW.  Zajmował się 

drukiem i kolportażem wydawnictw niezależnych, m.in.: „Wiadomości Bieżących”, 

„Solidarności Walczącej”, „Solidarności Dolnośląskiej” oraz ulotek, znaczków pocztowych  

i kartek okolicznościowych.  

W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną  Służba Bezpieczeństwa  

(SB) dwukrotnie dokonała przeszukania mieszkania Pana Krzysztofa Bieżuńskiego. W wyniku 

przeszukania z dnia 8 sierpnia 1985 r. odnaleziono druki i pisma podziemne. W 1985 r. 

wszczęto śledztwo przeciwko ww., jednak w związku z brakiem dowodów popełnienia 

przestępstwa sprawa została umorzona. 

 

Broda Jarosław, ur. 1956 r. 

Pan Jarosław Broda w latach 1976-1980 współpracował z Komitetem Obrony Robotników 

(KOR) oraz Komitetem Samoobrony Społecznej (KSS) „KOR”. W ramach tej działalności 

zajmował się kolportażem niezależnych wydawnictw tj. „Biuletyn Informacyjny” KOR/KSS 

KOR. W grudniu 1977-1980 r. współorganizował Studencki Komitet Solidarności (SKS)  

we Wrocław. W dniach od 7 do 17 maja 1980 był jednym z uczestników głodówki w kościele 

św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej w ramach solidarności z głodującymi więźniami oraz  

w proteście przeciwko przetrzymywaniu w więzieniach działaczy opozycji. W dniach  

od 23 do 31 sierpnia 1980 r. brał udział w strajku w Zajezdni Autobusowej nr VII MPK  

we Wrocławiu. Od września 1980 r. członek „Solidarności”. Od 21 października 1980 r. 

redaktor naczelny pisma „Solidarność Dolnośląska”. Od maja 1981 r. przewodniczący 

Tymczasowej Komisji Prasy Związkowej.  



Pan Jarosław Broda 13 grudnia 1981 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia we 

Wrocławiu, następnie w Grodkowie, zwolniony 14 października 1982 r. Od 1984 r. członek 

„Solidarności Walczącej” (SW). W latach 1984-1987 r. redaktor naczelny pisma podziemnego 

„Walka”. Od 1986 r. członek Solidarności Polsko-Czechosłowackiej (SPCz). W latach  

1987-1990 redaktor naczelny podziemnego „Biuletynu Informacyjnego Solidarności  

Polsko-Czechosłowackiej”. 16 kwietnia 1987 r. uczestnik pikiety we Wrocławiu w obronie 

aresztowanego w Czechosłowacji działacza Karty ’77 i SPCz Petera Pospíchala.  

 

Cieślikowski Marian, ur. 1941 r. 

Pan Marian Cieślikowski w okresie od 1982 r. do 1986 r. był członkiem Niezależnego 

Samorządnego Związku Zawodowego (NSZZ) „Solidarność” oraz „Solidarności Walczącej” 

(SW). Działał jako pomocnik w drukarni Bohdana i Katarzyny Błażewiczów w mieszkaniu 

przy ul. Jaworowej 44 we Wrocławiu, zajmując się kolportażem książek, gazetek, kalendarzy 

oraz ulotek. W swoim prywatnym mieszkaniu przechowywał maszynę offsetową, którą 

udostępniał Bohdanowi Błażewiczowi. Od wiosny 1983 r. do 21 kwietnia 1987 r. Pan Marian 

Cieślikowski współpracował m.in. z Mieczysławem Perlakiem w ramach działalności drukarni 

Robotniczego Wydawnictwa „Feniks”, w którym był zarówno drukarzem jak i kolporterem 

sporządzanych wydawnictw. Ponadto brał udział w manifestacjach patriotycznych; wspierał 

też rodziny działaczy, którzy byli internowani i aresztowani.        

 

Dejneka Dorota, ur. 1964 r. 

Pani Dorota Dejneka od 1984 r. prowadziła działalność konspiracyjną, a w latach 1985-1987 

aktywnie działała w strukturach „Solidarności Walczącej” (SW), przybierając pseudonim 

„Danuśka”. Była odpowiedzialna głównie za organizację sieci kolportażu druków i pism 

podziemnych, m.in. „Solidarności Walczącej”, „Biuletynu Dolnośląskiego”, „Wiadomości 

Bieżących”.  

W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną w 1987 r. została aresztowana oraz 

przeprowadzono przeszukanie jej mieszkania, w którym znajdował się punkt Agencji 

Informacyjnej SW. W wyniku rewizji znaleziono ok. 46 tys. egzemplarzy ulotek, broszur  

i innych druków podziemnych, a także sprzęt radiowy. Kolegium ds. Wykroczeń wymierzyło 

ww. karę w wysokości 50 tys. zł grzywny oraz przepadek dowodów rzeczowych. 

 

 



Jaśkiewicz Małgorzata, ur. 1960 r. 

Pani Małgorzata Jaśkiewicz w latach 1983-1988 aktywnie angażowała się w działalność 

opozycyjną. Współpracowała ze strukturami „Solidarności Walczącej” (SW) w charakterze 

członka Komitetu Wykonawczego organizacji. Ponadto pani Małgorzata Jaśkiewicz razem  

z mężem prowadziła podziemną pocztę SW, gdzie zajmowała się projektowaniem, drukiem  

i kolportażem znaczków i kartek pocztowych sygnowanych przez SW. 

 

Kuranda Tadeusz, ur. 1955 r. 

Pan Tadeusz Kuranda rozpoczął współpracę z opozycją antykomunistyczną w roku 1979. Jego 

działalność polegała m.in. na kolportowaniu niezależnych wydawnictw publikowanych przez 

Studencki Komitet Solidarności (SKS) i Komitet Samoobrony Społecznej (KOR). W latach 

1980-1982 pełnił funkcję grafika i redaktora technicznego w tygodniku „Solidarność 

Dolnośląska”. Po wprowadzeniu stanu wojennego przyłączył się do strajku we wrocławskich 

zakładach „Dolmed” i „Pafawag”, był jedną z osób prowadzących podziemną drukarnię ulotek.  

W związku z prowadzoną działalnością dnia 31 grudnia 1981 r. Pan Tadeusz Kuranda 

został zatrzymany przez Służbę Bezpieczeństwa (SB).  Do dnia 7 stycznia 1981 r. przebywał 

w Zakładzie Karnym (ZK) we Wrocławiu, a następnie do 23 lipca 1982 r. w Ośrodku 

Internowania w Grodkowie.  

W latach 1984-1989 kontynuował działalność podziemną, był redaktorem kwartalnika 

Solidarności Walczącej „WALKA” oraz Biuletynu Informacyjnego Solidarności Polsko – 

Czechosłowackiej. Tworzył rysunki satyryczne i projektował okładki do wydawnictw 

niezależnych, zajmował się organizacją pracy w podziemnych drukarniach. 

 

Maurer Robert 

 

Michalczyk Anna, ur. 1956 r. 

Pani Anna Michalczyk w latach 1984-1989  działała w ramach struktur „Solidarności 

Walczącej” (SW),  angażowała się we współpracę na rzecz organizacji oraz prowadziła 

archiwum wydawnictw i znaczków SW. Po ogłoszeniu stanu wojennego zajmowała  

się kolportażem wydawnictw podziemnych, tj. „Z dnia na dzień”, „Solidarność Walcząca”, 

„Walka” czy „Biuletyn Dolnośląski”. W związku z podejrzeniem posiadania nielegalnych 

wydawnictw b. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego (NSZZ) „Solidarność”  



24 kwietnia 1984 r. został wydany nakaz przeszukania mieszkania Pani Anny Michalczyk.  

W mieszkaniu odnaleziono nielegalne wydawnictwa i ulotki.  

W latach 1986-1989 współpracowała również z Solidarnością Polsko-Czesko-Słowacką 

(SPCzS) jako kolporterka wydawnictw SPCzS.  

 

Morawiecka Anna Katarzyna, ur. 1960 r. 

 Pani Anna Morawiecka od roku 1980 była zaangażowana w działalność antykomunistyczną, 

współtworzyła niezależne pisma m.in.: „Biuletyn Dolnośląski” i „Serwis Informacyjny 

”Solidarność”. W okresie od lutego 1981 r. do grudnia 1981 r. należała do Międzyzakładowego 

Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu. Od grudnia 1981 do czerwca 

1982 r. była jednym z redaktorów podziemnego pisma „Z dnia na dzień”, a następnie do roku 

1983 pisma „Solidarność Walcząca” (SW), współpracowała z radiem SW. W latach 1982-1990 

należała do SW jako jej zaprzysiężony członek. W związku z prowadzoną działalnością 

otrzymała zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych od 23 lipca 1985 r. do 23 lipca 1987 r., była 

wielokrotnie przesłuchiwana i zastraszana przez Służbę Bezpieczeństwa (SB). W latach  

1988-1989 pełniła funkcję rzecznika Komisji Interwencji i Praworządności „Solidarność” 

Dolny Śląsk oraz rzecznika SW. 

 

Myślecki Wojciech 

 

Sokołowski Mariusz, ur. 1971 r.  

Pan Mariusz Sokołowski od marca 1988 do 1989 r. był działaczem struktur Ruchu Młodzieży 

Niezależnej (RMN) i Solidarności Walczącej (SW) w Brzegu, Wrocławiu i Opolu oraz 

założycielem RMN w Liceum w Brzegu. W ramach działalności opozycyjnej zajmował się 

drukiem oraz kolportażem podziemnych wydawnictw. Poza tym brał czynny udział  

w manifestacjach ulicznych i protestach przeciwko stacjonowaniu Armii Radzieckiej w Polsce. 

 

Twardowski Jarosław, ur. 1962 r. 

Pan Jarosław Twardowski w latach osiemdziesiątych działał w opozycji antykomunistycznej. 

Po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 r. współtworzył zespół redakcyjny 

podziemnego pisma Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego (NSZZ) 

„Solidarność” – „Z Dnia na Dzień”.  



W czerwcu 1982 r. rozpoczął współpracę z Kornelem Morawieckim i pełnił funkcję 

redaktora pisma „Solidarność Walcząca” (SW). W latach 1982-1984 zatrzymywany, 

szantażowany i przesłuchiwany. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych działał na rzecz 

Agencji Informacyjnej SW, gdzie zajmował się zbieraniem informacji, redakcją  

i wydawnictwem „Serwisu Informacyjnego Solidarności Walczącej”, który ukazywał się do 

maja 1990 r.  

 

Urban Arkadiusz, ur. 1964 r. 

Pan Arkadiusz Urban w latach 1982-1987 był jednym z założycieli i członków kierownictwa 

Uczniowskiego Komitetu Oporu Społecznego (UKOS) w Bolesławcu. Zajmował się produkcją 

patriotycznych materiałów fotograficznych i drukiem ulotek UKOS. W latach 1983-1988 

współpracował z Tajną Międzyzakładową Komisją Koordynacyjną w Bolesławcu. Ponadto 

zajmował się kolportażem pism podziemnych sprowadzanych  z Wrocławia i Opola,  

m.in. „Z Dnia na Dzień” czy „Solidarność Walcząca” (SW).  

25 kwietnia 1986 r. został zatrzymany we Wrocławiu przez patrol Milicji Obywatelskiej 

podczas przenoszenia nielegalnych wydawnictw i ulotek. Aresztowany i osadzony w Areszcie 

Śledczym we Wrocławiu. Sąd Rejonowy we Wrocławiu skazał go na karę 7 miesięcy 

pozbawienia wolności. Postawieniem Sądu Wojewódzkiego 9 września 1986 r. oskarżonemu 

została darowana kara pozbawienia wolności na podstawie ustawy o amnestii z 17 lipca  

1986 r. Pan Arkadiusz Urban został zwolniony z Zakładu Karnego we Wrocławiu 10 września  

1986 r.  

W latach 1985-1987 współpracował z SW. W 1988 r. uczestniczył w Akcji Studenckiej 

SW. W dnia od 6 do 7 maja 1988 r. był członkiem Komitetu Strajkowego NZS  

na Uniwersytecie Wrocławskim. 

 

Wawrzeń Izabella, ur. 1964 r. 

Pani Izabella Barbara Wawrzeń w latach 1982-1989 była zaangażowana w działalność 

podziemną na terenie Wrocławia. Brała udział w akcjach protestacyjnych, angażowała się  

w działalność wydawniczą, dostarczała materiały do nielegalnych drukarni oraz kolportowała 

prasę niezależną. W swoim mieszkaniu prowadziła bibliotekę podziemnych wydawnictw.  

W latach 1982-1985 kierowała skrzynką kontaktową z ukrywającymi się działaczami 

„Solidarności Walczącej”. 

 

 



 

 

 


