
Hanna Maria Augustyniak 

 współzałożycielka Komitetu Wsparcia dla Komitetu Obrony Robotników w Wyższej 

Szkole Pedagogicznej w Szczecinie 

 współpracownik pism „Feniks” i „KOS” 

 związana z Ruchem Młodzieży Niezależnej w Międzyrzeczu 

 za działalność opozycyjną usunięta z pracy w Zespole Szkół Samochodowych 

w Skwierzynie 

 w latach 1983-1989 inwigilowana przez gorzowską SB 

 

Dariusz Marek Bernacki 

 od 1984 r. działacz Ruchu Młodzieży Niezależnej w Gorzowie Wielkopolskim 

  w latach 1986-1987 drukował i kolportował pisma „Feniks”, „Szaniec”, „Sokół” 

 za kolportaż ulotek ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń  

 w latach 1985-1988 wielokrotnie przesłuchiwany i kontrolowany przez gorzowską SB 

 

Stefan Witold Bohusz 

 współzałożyciel Młodzieżowego Ruchu Oporu w Gorzowie Wlkp. 

 uczestnik akcji ulotkowych i malowania haseł niepodległościowych na murach 

 skazany przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Zielonej Górze na karę roku 

pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata 

 w latach 1982-1987 kontrolowany przez SB 

 

Bronisław Bryżys 

 od pierwszej połowy lat 80. kolportował wydawnictwa i ulotki „Solidarności” 

w Stoczni Remontowej „Gryfia” 

 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy im. Jerzego Popiełuszki w Szczecinie 

 za działalność opozycyjną, z inicjatywy SB szykanowany w miejscu pracy  

 w latach 1986–1989 kontrolowany przez SB w Szczecinie 

 

Eugeniusz Derlatka 

 od XII 1981 r. jako taksówkarz przewoził swoim samochodem ulotki i gazety NSZZ 

,,Solidarność”, Ruchu Młodzieży Solidarnej, Ruchu Młodzieży Niezależnej 

i Solidarności Walczącej 

 w latach 1983-1991 działał w Duszpasterstwie Ludzi Pracy w Sulechowie  

 w 1989 r. wybrany drugim przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego 

„Solidarność” w Sulechowie 

 

Lubomir Fajfer 

 działacz Ruchu Młodzieży Niezależnej w Gorzowie Wlkp.  

 brał udział w redagowaniu i kolportowaniu pism ,,Szaniec” i ,,Sokół” 

 udostępnił swoje mieszkanie do wydawania pisma ,,Sokół” 

 uczestnik demonstracji patriotycznych na terenie Gorzowa Wlkp. 

 agitował młodzież gorzowską do budowania struktur oporu wobec komunistycznej 

władzy 

 

 

 

 

 



Marian Leszek Gapiński 

 jako pracownik Kostrzyńskich Zakładów Papierniczych sporządzał i kolportował 

antyrządowe ulotki i pisma w miejscu pracy 

 od IX 1980 r. członek Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w swoim 

zakładzie pracy, w składzie Komisji Zakładowej 

 od 10 V do 23 VII 1982 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie  

 inwigilowany przez SB 

 

Krzysztof Janiszewski 

 zatrzymany i aresztowany za udział w akcji protestacyjnej w dniu 16 IX 1982 r. przed 

kościołem na pl. Zwycięstwa w Szczecinie 

 w Areszcie Śledczym w Szczecinie przebywał do 9 XII 1982 r.  

 skazany przez Sąd Wojewódzki w Szczecinie na 1 rok i 6 m-cy pozbawienia wolności 

w zawieszeniu na 3 lata 

 

Kazimierz Kalinowski 

 jako pracownik Zakładów Włókien Chemicznych „Chemitex-Stilon” w Gorzowie 

Wlkp. zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw, nadawaniem 

nielegalnych audycji radiowych 

 prowadził finanse zdelegalizowanej „Solidarności” Regionu Gorzów Wlkp.  

 od 11 II do 23 VII 1984 r. przebywał w areszcie 

 za postawę antykomunistyczną zwolniony z pracy 

 

Andrzej Karut 

 od 1978 r. zajmował się kolportażem literatury antysocjalistycznej 

 podczas wizyty papieża Jana Pawła II w Gdańsku, w dniu 12 VI 1982 r., wystawił na 

widok publiczny transparent „Solidarności” 

 od 31 VIII do 3 XII 1982 r. internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia 

w Strzebielinku, w czasie internowania podjął pięciodniową głodówkę 

 związany z Ruchem Wolność i Pokój oraz Ruchem Młodzieży Niezależnej 

 

Danuta Krystyna Kolanko 

 od 1978 r. współpracowała z działaczami KSS „KOR” 

 weszła w skład Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych 

Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie 

 redagowała pismo KZ WZZ Pomorza Zachodniego pt. „Robotnik Szczeciński” 

 

Andrzej Józef Kostanecki 

 członek Komisji Zakładowej NSZZ „S” ZWCH „Stilon” w Gorzowie Wlkp. 

 w okresie stanu wojennego pisał artykuły do nielegalnych czasopism takich jak: 

„Feniks” i „Solidarność Stilonowska” 

 kolporter literatury bezdebitowej 

 za swoją działalność tymczasowo aresztowany od 25 VIII 1985 r. do 8 XI 1985 r. 

Wyrokiem z dn. 22 IV 1986 r. skazany na 10 miesięcy pozbawienia wolności 

w zawieszeniu na 2 lata 

 

 

 

 



Barbara Teresa Kowalska 

 sygnatariuszka listu protestacyjnego z inicjatywy KOR w obronie robotników 

Radomia i Ursusa (1976 r.) 

 aktywna uczestniczka demonstracji i manifestacji patriotycznych 

 w okresie stanu wojennego zajmowała się organizowaniem pomocy dla rodzin osób 

internowanych 

 należała do redakcji pisma „Obraz” oraz kolportowała prasę podziemną, m.in. pisma  

„Kos” i „Feniks” 

 

Ryszard Kustra 

 aktywny działacz NSZZ „Solidarność” w Stoczni Remontowej „Gryfia”, delegat na I 

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w 1981 r.  

 za swoją działalność został zwolniony z pracy 

 od VIII 1982 r. w składzie Regionalnego Komitetu Strajkowego ‒ Rady 

Koordynacyjnej 

 w okresie od VIII do XII 1982 internowany w Wierzchowie Pomorskim 

 

Jan Zygmunt Lewandowski 

 aktywny działacz NSZZ „Solidarność”. W VIII 1980 r. brał udział w strajku 

w Zakładzie Urządzeń Okrętowych „Bomet” w Barlinku, wszedł w skład Komitetu 

Zakładowego NSZZ „S” 

 w okresie od V do VII 1982 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie 

 współpracownik regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „S” Regionu 

Gorzowskiego 

 kolporter wydawnictw bezdebitowych 

 

Wojciech Jerzy Lizak 

 współzałożyciel oraz członek Przymierza Społecznego „Odrodzenie” ‒ formacji 

politycznej opartej na ideałach „Solidarności” 

 autor artykułów do pism: „Kwadrat”, „Jedność”, „Obraz” oraz „Bis” 

 w wyniku licznych rewizji, SB zarekwirowała wydawnictwa bezdebitowe 

 wielokrotnie zatrzymywany na 48 h 

 

Stanisław Zbigniew Matuła 

 w okresie stanu wojennego działacz Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej 

NSZZ „Solidarność” – Region Kostrzyn 

 kolporter nielegalnych wydawnictw,  m.in. pisma „Feniks”, „Solidarność Wojenna” 

 w okresie od II do V 1985 r. przebywał w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze 

 skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata 

 

Andrzej Józef Naklicki 

 po 13 XII 1981 r. współorganizator akcji protestacyjnych i demonstracji 

antyrządowych 

 od 1986 r. członek Federacji Młodzieży Walczącej 

 w latach 1987-1989 działacz Ruchu „Wolność i Pokój” 

 kolporter pism bezdebitowych, m.in. „Lustro”, „Ad Vocem”, „Czarna Skrzynka” 

 inwigilowany przez SB 

 
 



Dariusz Sławomir Obiegło 

 działacz „Ruchu Młodzieży Niezależnej” na terenie Gorzowa Wielkopolskiego oraz 

Związku Harcerstwa Polskiego 

 kolporter nielegalnych wydawnictw,  m.in. „Szańca” 

 organizował akcje ulotkowe i plakatowe, brał udział w licznych demonstracjach 

i manifestacjach patriotycznych 

 dwukrotnie zatrzymany i osadzony w areszcie na 48 h 

 

Zdzisław Jan Poll 

 aktywny działacz NSZZ „Solidarność” w Stoczni Remontowej „Gryfia” w Szczecinie, 

w XII 1981 r. w składzie Komitetu Strajkowego 

 kolporter i drukarz wydawnictw bezdebitowych, m.in. „Ster – Głos Stoczni 

Podziemnych” 

 od 1982 r. przebywał w areszcie, 17 III 1983 r. skazany na karę 1 roku i 3 miesięcy 

pozbawienia wolności 

 w zakładzie karnym przebywał do VII 1983 r. 

 

Olgierd Popiel 

 współzałożyciel gorzowskiego Młodzieżowego Ruchu Oporu, aktywny członek Ruchu 

Młodzieży Niezależnej, zaangażowany w wiele akcji środowiska opozycyjnego 

 od 10 do 19 XI 1982 r. przebywał w areszcie tymczasowym 

 10 II 1983 r. skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata  

 zatrzymywany i inwigilowany przez SB 

 relegowany ze szkoły 

 

Ryszard Popiel 

 aktywny członek gorzowskiego Młodzieżowego Ruchu Oporu, a później Ruchu 

Młodzieży Niezależnej, kolporter prasy niezależnej 

 od 10 do 19 XI 1982 r. przebywał w areszcie tymczasowym 

 10 II 1983 r. skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata 

  inwigilowany przez SB 

 

Krzysztof Roman Przybylski 

 kolporter plakatów sygnowanych przez Ruch „Wolność i Pokój” 

 konstruktor urządzenia do emisji na falach radiowych audycji przygotowywanych 

przez działaczy opozycji  

 w latach 1987-1990 inwigilowany przez SB 

 
Franciszek Ryszard Sidorczuk 

 aktywny członek „Solidarności” w Chojnie 

 17 XII 1981 r. aresztowany pod zarzutem posiadania związkowej instrukcji 

proklamowania strajku generalnego oraz rozpowszechniania jej treści 

 w areszcie przebywał do 26 I 1982 r. 

 po wyjściu na wolność pozostawał pod długotrwałą obserwacją ze strony SB 

 

 

 

 

 



Krzysztof  Feliks Sobolewski 

 aktywny działacz gorzowskiej opozycji antykomunistycznej, członek Młodzieżowego 

Ruchu Oporu, Ruchu Młodzieży Niezależnej oraz Ruchu Wolność i Pokój 

 zajmował się produkcją i kolportażem plakatów, ulotek oraz pism bezdebitowych 

 współtwórca ,,Radia Solidarność” 

 wielokrotnie zatrzymywany i inwigilowany przez SB 

 

Marek Waldemar Sobolewski 

 aktywny działacz gorzowskiej opozycji antykomunistycznej, członek Młodzieżowego 

Ruchu Oporu oraz Ruchu Młodzieży Niezależnej 

 zajmował się m.in. produkcją i kolportażem plakatów, ulotek oraz pism opozycyjnych 

 wielokrotnie zatrzymywany przez MO i SB 

 współtwórca ,,Radia Solidarność”, zaangażowany w liczne akcje nadawcze oraz 

wystąpienia antysocjalistyczne 

 

Ireneusz Jan Steć 

 działacz struktur szczecińskiej „Solidarności” w sekcji oświaty, założyciel 

Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy 

 inwigilowany przez SB w związku z ,,wrogimi wypowiedziami politycznymi” 

 aktywny uczestnik pochodów oraz wieców Solidarności Walczącej 

 zabiegał o reaktywację NSZZ ,,Solidarność” 

 

Wiesław Bronisław Suchogórski 

 przewodniczący Niezależnego Zrzeszenia Studentów na AWF w Poznaniu 

 uczestnik strajku studenckiego w XII 1981 r. 

 internowany od 14 XII 1981 r. do 23 VII 1982 r. w ośrodkach w Gorzowie Wlkp. oraz 

Głogowie 

 działacz Komitetu Studenckiej Samoobrony 

 inwigilowany przez gorzowską SB 

 

Tadeusz Bogdan Szulta 

 członek szczecińskiego NSZZ ,,Solidarność” 

 12 IX 1982 r. zatrzymany przez ZOMO podczas sporządzania na wiadukcie hasła 

popierającego ,,Solidarność” 

 przebywał w areszcie od 17 IX 1982 r. do 14 I 1983 r. 

 14 I 1983 r. skazany na cztery miesiące pozbawienia wolności 

 

Zofia Maria Toporkiewicz 

 aktywna działaczka Solidarności w Koszalinie 

 pracowała przy Biskupim Komitecie Pomocy, pomagając represjonowanym oraz ich 

rodzinom 

 6 III 1984 r. w jej mieszkaniu przeprowadzono przeszukanie 

 wielokrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana, przez lata inwigilowana przez SB 

 

 

 

 

 

 



Grzegorz Jacek Trześniowski 

 zaangażowany w prowadzenie akcji ulotkowych oraz malowanie patriotycznych 

napisów na murach gorzowskich budynków 

 zatrzymany przez funkcjonariuszy SB, przesłuchiwany, a następnie osadzony 

w areszcie śledczym 

 członek Ruchu Młodzieży Niezależnej 

 kolporter pism „Szaniec” i „Feniks” 

 

Józef Romuald Uhle 

 uczestnik w strajku w Stoczni im. Adolfa Warskiego w dniach 13-14 XII 1981 r. 

 członek Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego 

 w II 1982 r. aresztowany, a następnie skazany przez Sąd Rejonowy w Szczecinie za 

udział w strajku 

 pozostawał w zainteresowaniu SB w związku z podejrzeniem o czynne zakłócanie 

uroczystości pierwszomajowych w 1983 r.  

 

Jan Wójtowicz 

 uczestnik strajków w VIII 1980 r., następnie członek NSZZ „Solidarność” 

 w dniach 13-14 XII 1981 r. współorganizator strajku okupacyjnego na terenie Stoczni 

„Warskiego” w Szczecinie 

 członek Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego 

 zatrzymany 19 XII 1981 r. i tymczasowo aresztowany, skazany wyrokiem Sądu 

Wojewódzkiego w Szczecinie za udział w strajku, zwolniony 19 XII 1983 r. 

 

Piotr Wydmański 

 uczestnik zajść ulicznych w Gorzowie Wielkopolskim 

 kolporter nielegalnych czasopism: „Feniks”, „Szaniec” i „Solidarność Stilonowka” 

 współtwórca Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy 

 aresztowany za kolportaż wydawnictw 

 w związku z aktywną działalnością opozycyjną pozostawał w zainteresowaniu SB 

w Gorzowie Wlkp. 

 

Stanisław Zabłocki 

 18-30 VIII 1980 r. uczestnik strajku w Stoczni „Warskiego”, członek NSZZ 

„Solidarność”, przewodniczący prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „S” Stoczni 

„Warskiego” 

 delegat na I Walny Zjazd Delegatów Regionu Pomorze Zachodnie 

 po 13 XII 1981 r. stanął na czele Regionalnego Komitetu Strajkowego „S” Regionu 

Pomorze Zachodnie 

 14 XII 1982 r. – 14 I 1983 r. tymczasowo aresztowany 

 

Stanisław Żytkowski 

 członek opozycji antykomunistycznej od III 1968 r., następnie NSZZ „Solidarność” 

 założyciel Polskiej Partii Demokratycznej 

 po wprowadzeniu stanu wojennego internowany 

 w latach 1983-1990 przewodniczący Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „S” 

w Gorzowie Wlkp.  

 współorganizator Radia „Solidarność”, drukarz i kolporter czasopism podziemnych 

 



Kazimierz Dobosz 

 współpracownik Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” na terenie Szczecina 

 członek Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych Pomorza 

Zachodniego 

 od IX 1980 r. zaangażowany w niezależny ruch związkowy, następnie 

przewodniczący Zarządu Gminnego NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych 

w Policach 

 internowany w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim 

 

Ryszard Ilkiewicz 

 w latach 1983-1986 kolportował ulotki na terenie Koszalińskich Zakładów Przemysłu 

Lniarskiego „Płytolen” w Koszalinie 

 przeprowadził transmisję audycji Radia Wolna Europa w zakładowym radiowęźle 

 29 IV 1985 r. zatrzymany w związku z planowaną akcją zakłócenia obchodów dnia 

1 Maja 

 inwigilowany przez koszalińską SB 

 

Zbigniew Juszkiewicz 

 od 1975 r. zatrudniony w Zespole Adwokackim w Koszalinie 

 obrońca działaczy „Solidarności” 

 za stawanie w obronie osób represjonowanych powołany do odbycia trzymiesięcznej 

służby wojskowej w jednostce wojskowej w Czerwonym Borze 

 inwigilowany przez koszalińską SB, jako osoba o poglądach antysocjalistycznych, 

zwolennik i sympatyk „Solidarności” 

 

Bernadetta Kraśnikow 

 w latach 1983-1989 współpracownik Niezależnego Zespołu Solidarnościowego 

i Oficyny Wydawniczej ,,Oficyna” 

 twórca maszynopisów i matryc do miesięcznika ,,Obraz” 

 

Andrzej Janusz Ogiba 

 uczestnik strajku w VIII 1980 r., następnie członek NSZZ „Solidarność” oraz 

Komitetu Założycielskiego Pracowników Polmozbytu oraz Komisji Oddziałowej 

NSZZ „Solidarność” 

 po wprowadzeniu stanu wojennego, współkierujący strajkiem na terenie 

Przedsiębiorstwa „Polmozbyt” w Szczecinie 

 za udział w strajku aresztowany  i osadzony w Areszcie Śledczym, następnie skazany 

na karę 1 roku pozbawienia wolności 


