
Dariusz Bolesław Andrzejewski 

 członek Solidarności Walczącej w Poznaniu 

 brał czynny udział w drukowaniu i kolportowaniu wydawnictw bezdebitowych, 

współpracował z redakcją pisma „Solidarność Walcząca” 

 aktywny uczestnik manifestacji rocznicowych w stanie wojennym i w okresie 

późniejszym 

 zatrzymany w związku z posiadaniem wydawnictw podziemnych „Solidarności 

Walczącej”. Tymczasowo aresztowany od 20 III 1986 r. do 12 VI 1986 r.  

 

Łukasz Bednarz 

 długoletni członek Solidarności Walczącej w Poznaniu 

 brał czynny udział w drukowaniu i kolportowaniu wydawnictw bezdebitowych 

 aktywny uczestnik manifestacji rocznicowych w latach 80. 

 tymczasowo aresztowany w okresie od 15 III 1984 r. do 14 VI 1984 r. 

 

Roman Adam Chmielowiec 

 aktywny członek Solidarności Walczącej w Poznaniu w latach 1983-1989 

 zajmował się drukowaniem i kolportowaniem niezależnych, podziemnych 

wydawnictw 

 aktywny uczestnik manifestacji opozycji demokratycznej w latach 80. 

 w 1988 r. zatrzymany na 48 godzin za kolportaż nielegalnych wydawnictw  

 

Leszek Dobrzyński 

 od 1985 r. działacz Solidarności Walczącej w Szczecinie 

 w latach 1986-1990 autor, drukarz i kolporter ulotek, petycji, odezw oraz 

podziemnych pism Solidarności Walczącej 

 współorganizator i uczestnik antypaństwowych manifestacji na pl. Grunwaldzkim 

w Szczecinie.  

 sympatyk Ruchu Wolność i Pokój 

 

ks. Mirosław Drzewiecki 

 duszpasterz młodzieży akademickiej przy Kurii Biskupiej we Wrocławiu 

 w swoich kazaniach krytykował wprowadzenie stanu wojennego i władzę PRL 

 w V 1982 r. osadzony w Areszcie Śledczym we Wrocławiu, objęty dozorem 

milicyjnym i postępowaniem sądowym 

 za działalność opozycyjną objęty zakazem wyjazdów zagranicznych 

 

Zbigniew Janusz  

 od IX 1980 r. członek NSZZ „Solidarność” 

 w dniach 13-15 XII 1981 r. uczestnik strajku okupacyjnego w przedsiębiorstwie 

„Meratronik” 

 od 1982 r. uczestnik akcji zbierania składek na działalność opozycyjną, kolporter 

ulotek, znaczków i niezależnej prasy 

 w latach 1982-1984 drukarz tygodnika „Jedność”, uczestnik demonstracji 

i manifestacji patriotycznych 

 

Bogdan Ryszard Karauda 

 w VIII 1980 r. współorganizował strajk na terenie Wrocławskich Zakładów Włókien 

Sztucznych „Chemitex” 



 w stanie wojennym wydawał ulotki Komitetu Oporu Społecznego NSZZ 

„Solidarność” 

 dwukrotnie internowany w 1982 r. 

 w czerwcu 1982 r. skazany na karę półtora roku więzienia 

 kolportował prasę podziemną i koordynował sieć podziemnych drukarni Dolnego 

Śląska 

 

Elżbieta Ewa Klimek 

 członkini „Solidarności” w Przedsiębiorstwie Państwowym Pracownie Konserwacji 

Zabytków w Toruniu 

 od 1983 r. współtworzyła we Wrocławiu Agencję Fotograficzną Solidarności 

Walczącej  

 w prywatnym mieszkaniu projektowała i wykonywała zdjęcia okolicznościowe oraz 

odbitki, które rozpowszechniano w drugim obiegu wydawniczym 

 współautorka albumu fotograficznego z wrocławskimi demonstracjami 

organizowanymi 1 V 1983 r.  

 

Henryk Jan Knakiewicz 

 współpracował z NSZZ „Solidarność”, Solidarnością Walczącą, Konfederacją Polski 

Niepodległej i Polską Partią Niepodległościową 

 wspomagał finansowo i logistycznie wymienione struktury 

 kolportował prasę podziemną 

 udzielał pomocy medycznej członkom nielegalnych organizacji 

 brał udział w manifestacjach politycznych na terenie Wrocławia 

 

Krzysztof Korczak  

 od IX 1980 r. członek NSZZ „Solidarność”, po wprowadzeniu stanu wojennego 

zwolniony z pracy 

 redaktor, autor, drukarz i kolporter podziemnych wydawnictw 

 organizator akcji ulotkowych i manifestacji 

 od 1985 r. członek Solidarności Walczącej i współorganizator jej szczecińskiego 

oddziału 

 wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB 

 

Jarosław Krotliński 

 od 13 XII 1981 r. brał udział w akcjach ulotkowych i malowania napisów na murach, 

manifestacjach na ulicach Wrocławia i Kłodzka 

 w latach 1984-1986 kurier do RFN, kontaktował się z Radiem Wolna Europa 

 od 1986 r. związany z Międzyszkolnym Komitetem Oporu 

 od 1987 r. kierował wrocławską Grupą Wykonawczą SW 

 współtworzył Agencję Studencką SW i pismo „Kontra” 

 przerzucał sprzęt poligraficzny z Norwegii 

 

Aurelia Lemańska 

 1982-1989 działała w strukturach Solidarności Walczącej we Wrocławiu 

 w prywatnym mieszkaniu prowadziła lokal kontaktowy i magazyn dla nielegalnych 

wydawnictw 

 współzałożycielka i redaktorka podziemnego pisma „Vade Mecum”, założonego 

w 1988 r. jako protest wobec przygotowań do obrad Okrągłego Stołu 



 
Jerzy Lemański  

 w latach 1982-1989 prowadził działalność opozycyjną w ramach struktur Solidarności 

Walczącej we Wrocławiu 

 był współzałożycielem i współredaktorem podziemnego pisma „Vade Mecum” wydawanego 

we Wrocławiu 

 w swoim mieszkaniu wraz z żoną, prowadził lokal kontaktowy i magazyn dla nielegalnych 

wydawnictw 
 

Szymon Józef Łukasiewicz 

 współzałożyciel „Solidarności Walczącej” w Poznaniu 

 współorganizował sieć kolportażu podziemnych wydawnictw, drukarz i kurier m.in. 

„Solidarności Walczącej”, „Biuletynu Dolnośląskiego”, „Czasu” i „Obserwatora 

Wielkopolskiego” 

 w okresie od 25 XI 1985 r. do 11 IV 1986 r. przebywał w areszcie w związku 

z likwidacją przez SB drukarni SW 

 w IV 1986 r. skazany na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu  na 5 lat 

 

Mieczysław Grzegorz Marczak  

 od 1980 r. członek NSZZ „Solidarność” 

 w XII 1981 r. współorganizator i komisarz strajku w Fadromie 

 w latach 1981-1982 r. internowany we Wrocławiu oraz w Darłówku 

 działacz Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk oraz 

Solidarności Walczącej 

 organizator sprzętu i materiałów poligraficznych, kolporter wydawnictw podziemnych 

 

Andrzej Myc 

 organizator NSZZ „S” w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we 

Wrocławiu 

 po 13 XII 1981 r. organizator struktur kolportażowych RKS „S” 

 od 1982 r. związany z SW, organizator m.in. kryjówek dla ściganych działaczy 

 autor artykułów do „Solidarności Walczącej” i „BIS” 

 I–VII 1984 r. aresztowany 

 wielokrotnie przesłuchiwany, miał rewizje w mieszkaniu 

 

Zbigniew Antoni Oziewicz  

 od IX 1980 r., działacz NSZZ „S”, uczestnik akcji ulotkowych 

 współtwórca Regionalnego Komitetu Strajkowego Dolny Śląsk 

 inicjator udzielania pomocy finansowej rodzinom osób internowanych 

 w 1982 r. zaangażował się w tworzenie podziemnych struktur Solidarności Walczącej, 

członek Rady Politycznej 

 redagował pismo „Solidarność Walcząca” 

 

Jerzy Wojciech Pietraszko 

 w 1982 r. tworzył sieć kolportażu podziemnych wydawnictw, kolportował m.in.  

„Solidarność Walczącą”, „Z Dnia na Dzień”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Wiadomości 

Bieżące” 

 w XII 1981 r. zwolniony z Politechniki Wrocławskiej z powodu działalności 

opozycyjnej 



 od VI 1982 r. członek Solidarności Walczącej 

 w latach 1982-1983 współpracował z ,,Radiem Solidarność Walcząca” 

 

Janina Izabella Ratajczak  

 członek NSZZ „Solidarność” 

 po wprowadzeniu stanu wojennego kolporter podziemnych wydawnictw 

 współorganizator Solidarności Walczącej w Szczecinie 

 organizator spotkań konspiracyjnych członków Solidarności Walczącej oraz kolporter 

pisma organizacji „Gryf” 

 

Stanisław Ludwik Ryczek 

 od 1980 r. aktywny działacz NSZZ „S” 

 zaangażowany w kolportaż ulotek oraz akcje sabotażowe 

 w 1982 r. internowany w ZK w Strzelinie 

 od 1983 r. działał w Komitecie Charytatywnym przy kościele św. Karola Boromeusza 

w Wołowie 

 od 1985 r. współpracował z Wydawnictwem „FENIKS” we Wrocławiu 

 pozostawał pod ciągłą obserwacją SB, był wielokrotnie aresztowany 

 

Ryszard Serwa  

 od  1980 r. w NSZZ „Solidarność” w Fabryce Maszyn Górnictwa Odkrywkowego 

„Famago” w Zgorzelcu 

 po 13 XII 1981 r. prowadził działalność opozycyjną 

 od 1982 r. był członkiem Solidarności Walczącej w Zgorzelcu 

 kolportował prasę podziemną 

 IV-V 1985 r. aresztowany, następnie skazany na 2 lata więzienia (ostatecznie nie 

odbywał kary) 

 od XII 1987 r. działalność opozycyjną prowadził na emigracji 

 

Wiktor Skóra  

 w 1980 r. wszedł w skład komitetu strajkowego w SM ,,Metalowiec”, a następnie 

został tam członkiem komitetu założycielskiego NSZZ ,,S” 

 wraz z pracownikami spółdzielni aktywnie uczestniczył w pomocy socjalnej 

i materialnej dla strajkujących w zajezdni przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu 

 po 13 XII 1981 r. za działalność w ,,S” i głośne krytyczne wypowiedzi wobec WRON 

został zwolniony w pracy 

 

Henryk Strzyż 

 w 1980 r. współtwórca, a następnie aktywny działacz NSZZ „Solidarność” w NZPO 

Organika-Rokita 

 delegat na I Krajowy Zjazd NSZZ ”Solidarność” w 1981 r. 

 w 1982 r. był członkiem Regionalnego Komitetu Strajkowego „Solidarność” Dolny 

Śląsk 

 w 1982 r. został zatrzymany i osadzony w areszcie śledczym KWMO we Wrocławiu, 

internowany, skazany  

 był organizatorem podziemnego ruchu wydawniczego 

 

Adam Lucjan Szatkowski 

 członek Solidarności Walczącej w Poznaniu w latach 1984-1989 



  prowadził jednoosobową Agencję Fotograficzną Solidarności Walczącej 

w mieszkaniu ojca 

  do jego zadań należało przygotowanie klisz fotograficznych służących do wykonania 

matrycy sitodruku wydawnictw poznańskiej Solidarności Walczącej 

 

Andrzej Stanisław Wawrzeń 

 od IX 1980 r. w NSZZ „S”  

 założył i prowadził bibliotekę wydawnictw niezależnych  

 od 1982 r. członek Tymczasowej Komisji Zakładowej „S” w MPK Wrocław 

 współtwórca Solidarności Walczącej w MPK, redaktor zakładowego podziemnego 

pisma „Świt”  

 współtworzył podziemne organizacje młodzieżowe, m.in. Polską Niezależnej 

Organizację Młodzieżową, Międzyszkolny Komitet Oporu, Młodzieżowy Ruch Oporu 

Solidarności 

 

Elżbieta Zawadzka 

 od IX 1980 r. członek NSZZ „Solidarność” 

 w latach 1980-1981 przewodnicząca Regionalnej Sekcji Pracowników Służby 

Zdrowia MKZ NSZZ „Solidarność” woj. jeleniogórskiego 

 uczestnik I WZD oraz delegat na I KZD PSZ 

 od 13 XII 1981 r. do 29 IV 1982 r. internowana 

 kolporter i kurier podziemnych pism  

 członek Oddziału Solidarności Walczącej w Jeleniej Górze 

 

Zbigniew Zubel  

 z powodu działalności opozycyjnej znajdował się  w ciągłym zainteresowaniu Służby 

Bezpieczeństwa 

 w 1982 r., w wyniku podejrzeń m.in. o wspieranie osób prowadzących wrogą 

działalność wobec ustroju PRL, został aresztowany i internowany w Zakładzie 

Karnym w Nysie 

 w lipcu 1982 r. postanowieniem o uchyleniu internowania zakończył odbywanie kary 

pozbawienia wolności 

 

pośmiertnie: 

 

Jerzy Adamczyk  

 od IX 1981 r. członek  Komitetu Założycielskiego NSZZ ,,S" 

 po 13 XII 1981 r. protestował przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego 

 prowadził kolportaż i druk pism niezależnych: ,,Biuletyn Dolnośląski", ,,Miesięcznik 

Niezależny”, ,,Solidarność Walcząca", ,,Z dnia na dzień” 

 współtworzył Robotnicze Wydawnictwo ,,Feniks” 

 w 1983 r. został członkiem Solidarności Walczącej 

 pozostawał w zainteresowaniu SB 

 

Stanisław Janusz  

 uczestnik strajku w Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” w sierpniu 1980 r., 

a od jesieni 1980 r. członek NSZZ „Solidarność” 

 od 1983 r aktywny działacz Solidarności Walczącej 



 uczestnik manifestacji, kolporter ulotek i podziemnych wydawnictw Solidarności 

Walczącej 

 współdziałał z działaczami Federacji Młodzieży Walczącej oraz Ruchem Wolność 

i Pokój 

 

Marian Korczak 

 współorganizator przerwy w pracy w wyniku czego został zwolniony oraz objęty 

inwigilacją przez szczecińską SB 

 w VIII 1980 r. aktywnie tworzył NSZZ „Solidarność” 

 po wprowadzeniu stanu wojennego drukarz i kolporter podziemnych wydawnictw 

 w dniu 11 V 1982 r. internowany 

 związany ze środowiskiem Solidarności Walczącej  


