
Noty biograficzne b. działaczy Grup Oporu „Solidarni”  

odznaczonych Krzyżem Wolności i Solidarności – Warszawa 19.10.2019 r. 

 

Cegliński Stanisław Bogdan, ur. 1962 r. w Łomiankach 

Od 1981 r. był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Politechnice 

Warszawskiej, brał udział w strajku solidarnościowym ze studentami Wyższej Szkoły 

Inżynierskiej w Radomiu (listopad, grudzień 1981 r.). Po wprowadzeniu stanu wojennego 

kolportował pismo „Przetrwanie” wydawane w Warszawie przez działaczy podziemnych 

struktur NSZ. 

Od września 1982 r. podjął działalność i był jednym z najaktywniejszych członków 

Grup Oporu „Solidarni” (tzw. grupy „Waldeczków” dowodzonej przez Wiktora Świercza 

„Waldka”), posługiwał się pseudonimem „Stasinek”. Został zatrzymany 6 grudnia 1982 r. wraz 

ze Zbigniewem Świerszczem i Ryszardem Nachiło podczas naklejania na budynkach przy 

ul. Puławskiej w Warszawie oraz tramwaju nr 18 plakatów z napisem „Solidarność Walczy”. 

Został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym przy ul. Rakowieckiej 

w Warszawie. Areszt uchylono 27 grudnia 1982 r. Postanowieniem z 8 września 1983 r. Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy umorzył postępowanie w jego sprawie na mocy przepisów 

ustawy o amnestii. Po wyjściu na wolność nie zaprzestał prowadzenia nielegalnej działalności, 

pozostawał aktywnym członkiem grupy „Waldeczków” do 1987 r. Uczestniczył  

m.in. w akcjach ustawiania tzw. „gadał”, urządzeń emitujących audycje Radia „Solidarność”, 

jak również przygotowywał treści i nagrania do nich.  

 

Chorzewski Leszek, ur. 1964 r. w Pułtusku 

W latach 1981-1989 brał aktywny udział w działalności podziemnej organizacji Grup 

Oporu „Solidarni”. Był członkiem grupy ulotkowej, kierowanej przez Wiktora Świercza  

ps. „Waldek”. Uczestniczył w kolportażu ulotek i wydawnictw drugiego obiegu drukarni Grup 

Oporu „Solidarni” i innych drukarni z terenu Warszawy. Brał udział w przygotowaniu audycji 

radiowych Radia „Solidarność” oraz organizacji demonstracji. 

 

Ćwiek Arkadiusz, ur. 1967 r. w Warszawie 

W latach 1982-1989 brał aktywny udział w działalności podziemnej organizacji Grupy 

Oporu „Solidarni”. Był członkiem Młodzieżowej Grupy Oporu, kierowanej przez Mieszka 

Zielińskiego, działającej w ramach Grochowskiej Grupy Oporu „Solidarni” Piotra 

Rzewuskiego „Przemka”- Nordyka. Zajmował się rozklejaniem plakatów, kolportażem ulotek 

i podziemnych wydawnictw na terenie Warszawy. Pracował w Oficynie Wydawniczej „Rytm”, 

gdzie składał i rozpowszechniał książki „drugiego obiegu”. 

 

 

 



Falęcki Konrad, ur. 1966 r. w Tomaszowie Mazowieckim 

W latach 80. był członkiem Grup Oporu „Solidarni” RKW Mazowsze. W ramach 

działalności w tej organizacji, w Warszawie oraz innych miastach kolportował wydawnictwa 

bezdebitowe oraz uczestniczył w akcjach emisji audycji z tzw. „gadał”. W czerwcu 1984 r. 

 w Katowicach brał udział w akcji rozrzucenia ulotek, nawołujących do bojkotu wyborów  

z 17 czerwca 1984 r. do Rad Narodowych, a w listopadzie w akcji we Wrocławiu. W obydwu 

akcjach ulotki rozrzucono z wyrzutników pirotechnicznych. Dnia 11 października 1985 r. został 

zatrzymany przez patrol MO w Alejach Jerozolimskich w Warszawie w trakcie rozrzucania 

ulotek, nawołujących do bojkotu wyborów z 13 października 1985 r. do Sejmu. Tego samego 

dnia dokonano przeszukania jego mieszkania i odnaleziono wydawnictwa bezdebitowe. 

Następnego dnia został tymczasowo aresztowany przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy 

Warszawa Ochota i osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa Mokotów. Dnia 22 listopada 

1985 r. Prokuratura Rejonowa dla Dzielnicy Warszawa Ochota uchyliła tymczasowe 

aresztowanie. Tego samego dnia opuścił areszt. Wyrokiem Sądu Rejonowego  

dla m.st. Warszawy z dnia 12 marca 1986 r. został skazany na 1 rok pozbawienia wolności.  

Od wyroku obrońca wniósł odwołanie. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Warszawie  

z dnia 26 stycznia 1987 r. postępowanie umorzono, na mocy ustawy z dnia 17 lipca 1986 r.  

o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw. Działalność w GO 

„Solidarni” prowadził do 1989 r. 

 

Fijałkowski Wojciech Stanisław, ur. 1964 r. w Wyszkowie 

W latach 1982-1989 brał udział w podziemnej działalności opozycyjnej. Uczestniczył 

w druku i kolportażu ulotek oraz prasy bezdebitowej na terenie Wyszkowa, a także malował na 

murach budynków napisy antykomunistyczne. W okresie nauki w Zasadniczej Szkole 

Zawodowej w Wyszkowie sporządził, a następnie 22 lutego 1982 r. rozprowadził na terenie 

dworca PKS w Wyszkowie nielegalne ulotki z odezwą do młodzieży. Za powyższy czyn  

12 marca 1982 r. został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa 

Mokotów. 20 kwietnia 1982 r. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie orzekł 

wobec p. Fijałkowskiego zastosowanie środka wychowawczego w postaci dozoru kuratora na 

okres 3 lat. Z aresztu został zwolniony 21 kwietnia 1982 r. 

 

Gniadzik Wojciech, ur. 1964 r. w Warszawie 

W latach 1982-1989 był członkiem Grup Oporu „Solidarni” RKW Mazowsze.  

W ramach działalności w tej organizacji składał, przechowywał oraz kolportował wydawnictwa 

bezdebitowe, uczestniczył w demonstracjach oraz emisjach audycji z tzw. „gadał”. 

 

Iwanicki Piotr, ur. 1962 r. w Warszawie 

Przed 1980 rokiem brał udział w kolportażu ulotek sygnowanych przez Komitet 

Samoobrony Społecznej KOR oraz redakcję „Głosu”. W latach 1983-1989 był członkiem 

działających na terenie Warszawy Grup Oporu „Solidarni” oraz członkiem zakonspirowanej 

grupy „Armenia”. Brał udział w akcjach sabotażowych, malowaniu napisów oraz osłonowych 

podczas nadawania audycji Radia „Solidarność”. 



 

Jabłoński Bolesław Andrzej, ur. 1937 r. w Poznaniu 

Był aktywnym działaczem opozycyjnym, zaangażowanym w działalność Grup 

Specjalnych Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze, 

następnie Grup Oporu „Solidarni”. W latach 1981-1989 był szefem Sekcji Informacji 

Defensywnej Grup Oporu „Solidarni”. W latach 1983-1989 prowadził we własnym domu  

w Otrębusach drukarnię Oficyny Wydawniczej „Rytm” oraz innych niepodległościowych 

wydawnictw, organizator zarówno procesu druku jak i systemu kolportażu. W latach  

1985-1989 był członkiem redakcji „Kuriera Mazowsza”. 

 

Jabłoński Olgierd Stanisław, ur. 1976 r. w Warszawie 

W latach 1984-1989 działał w Grupach Oporu „Solidarni” pracując w drukarni Oficyny 

Wydawniczej „Rytm”. Ponadto uczestniczył w kolportażu niepodległościowych wydawnictw. 

 

Karwowski Cezary Zygmunt, ur. 1967 r. w Warszawie 

Ps. „Suchy”, jako uczeń Liceum im. S. Wyspiańskiego w Warszawie, a następnie 

student na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w latach 80. zajmował 

się drukiem i kolportażem niezależnych pism studenckich. Współpracował z Grupami Oporu 

„Solidarni” oraz z Federacją Młodzieży Walczącej, m.in. wchodził w skład jednej z redakcji 

„Naszych Wiadomości”. Brał również udział w akcjach ulotkowych i manifestacjach, podczas 

których był zatrzymywany, m.in. 15 grudnia 1986 r. podczas akcji rozrzucania ulotek użył  

w stosunku do interweniującego funkcjonariusza MO gazu RMG (skazany na 1,5 roku 

pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata). Został również zatrzymany w dniu 23 sierpnia 

1988 r. w związku z kolportażem ulotek w bramie UW nawołujących do strajku. W dniu  

11 listopada 1988 r. zatrzymano go także za udział w happeningu odbywającym się w rocznicę 

Rewolucji Październikowej. 

 

Karwowski Jarosław Robert, ur. 1965 r. w Warszawie 

W latach 1983-1989 był związany z działalnością Federacji Młodzieży Walczącej  

w Warszawie. Zajmował się drukowaniem i kolportażem pisma „Nasze wiadomości”, brał 

udział w manifestacjach. 1 maja 1983 r. za udział w jednej z nich, został zatrzymany na Starym 

Mieście w Warszawie. W rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, 13 grudnia 1985 r., wziął 

udział w akcji ustawieniu „gadały” przy głównym wejściu do Domu Handlowego „Uniwersam” 

przy Rondzie Wiatraczna w Warszawie, z której nadano audycję Radia „Solidarność”. 

 

Kołodziejski Andrzej, ur. 1963 r. w Warszawie 

Pan Andrzej Kołodziejski, ps. „Kołodziej”, od 1982 r. był aktywnym członkiem Grup 

Specjalnych Komitetu Porozumienia Międzyzakładowego Solidarności, pełnił m.in. funkcję 

szefa sekcji tej organizacji w dzielnicy Wola w Warszawie. Uczestniczył w zabezpieczeniu 



manifestacji pod pomnikiem Czerwca’76 20 sierpnia 1982 r. w Ursusie. Był też jednym  

z uczestników akcji sabotażowej polegającej na wrzuceniu cuchnącej substancji na widownię 

Teatru Syrena w dniu 29 października 1982 r. W latach 1983-1989 był członkiem Grupy 

Specjalnej „Armenia” ps. „Włodek”, 22 lipca 1984 r. uczestniczył w akcji zawieszenia kukły 

gen. Jaruzelskiego na Barbakanie w Warszawie. Brał udział w rozrzucaniu ulotek, malowaniu 

napisów na murach i innych działaniach Grupy. 

 

Kulczycki Jan Włodzimierz, ur. 1947 r. w Warszawie 

W latach 1981-1989 r.  należał do Grup Specjalnych RKW a następnie do Grup Oporu 

„Solidarni”. Pracował w punkcie pomocy charytatywnej. Dostarczał Grupom materiały 

poligraficzne, narzędzia oraz medykamenty. Wspierał rzeczowo represjonowanych. Odbierał 

transporty materiałów i sprzętu z Niemiec, organizował lokale dla ukrywających się działaczy. 

Brał udział w akcjach ustawiania urządzeń nagłośniających, kolportował ulotki, prasę  

i podziemne wydawnictwa, wywieszał plakaty i transparenty. Występował w kościołach na 

terenie Polski w przedstawieniu „Ksiądz Kardynał Wyszyński a sprawa polska”. Pan Jan 

Kulczycki prowadził „szkolenia” z zasad postępowania po zatrzymaniu przez organy 

bezpieczeństwa. Brał udział w akcjach rozpoznawczych na rzecz struktur podziemnych 

„Solidarności”. Fotografował zdarzenia i akcje milicji podczas demonstracji ulicznych. 

 

Kwiecińska-Utkin Anna Elżbieta, ur. 1961 r. w Sandomierzu 

Podczas studiów na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, w okresie  

od 1981 r. do 1986 r. kolportowała podziemne wydawnictwa (C.D.N.), publikacje 

wydawnictwa „Rytm” oraz ulotki. W ramach działalności opozycyjnej uczestniczyła  

w manifestacjach patriotycznych i roznosiła ulotki. Jest autorką wierszy drukowanych 

wydawnictwa „drugiego obiegu”, używała pseudonimu Karolina Jacuńska. Pani Anna Elżbieta 

Kwiecińska-Utkin działa również w strukturach Grup Oporu „Solidarni”. 

 

Maciejewski Piotr, ur. 1968 r. w Warszawie 

Był aktywnym działaczem niepodległościowym związanym z Grupami Oporu 

„Solidarni”. W latach 1985-1989 działał wspólnie z Adamem Lechowskim a następnie w grupie 

kierowanej przez Jarosława Karwowskiego na warszawskiej Pradze Południe. Zajmował się 

głównie drukiem i kolportażem ulotek oraz malowaniem haseł na murach. Brał udział  

w niepodległościowych demonstracjach i akcjach plakatowania.  

 

Mroz Mateusz Jerzy, ur. 1965 r. w Warszawie 

W latach 1982-1989 brał aktywny udział w działalności Grup Oporu „Solidarni”. 

Zajmował się kolportażem niezależnych wydawnictw i ulotek. Współpracował z Radiem 

„Solidarność”. Brał udział w ustawianiu urządzeń nagłaśniających tzw. „gadał” (uczestniczył 

m.in. w akcji umieszczenia takiego urządzenia i nadaniu audycji dla więźniów osadzonych  

w Areszcie przy ul. Rakowieckiej w dniu 8 listopada 1985 r.) oraz innych akcjach ulicznych.  



Popiołek Leszek Emil, ur. 1966 r. w Warszawie 

W latach 1982-1989 był członkiem Młodzieżowej Grochowskiej Grupy Oporu 

„Solidarni” RKW Mazowsze. W ramach działalności w tej organizacji kolportował 

wydawnictwa bezdebitowe, roznosił ulotki oraz rozrzucał je z wyrzutników pirotechnicznych, 

rozklejał plakaty, uczestniczył w akcjach emisji audycji z tzw. „gadał”, ochraniał akcje 

przeprowadzane przez podziemie. Był współzałożycielem i koordynatorem Agencji „Foto-

Solidarność”. Fotografował ważne wydarzenia z działalności Grup Oporu „Solidarności” 

i podziemia w Warszawie. 

 

Popławski Jacek Grzegorz, ur. 1967 r. w Warszawie 

W latach 1982-1989 był aktywnym członkiem Grup Oporu ,,Solidarni”. W ramach 

działalności opozycyjnej zajmował się rozrzucaniem ulotek, malowaniem haseł, kolportażem 

nielegalnych książek i wydawnictw. Organizował demonstracje uliczne oraz nadawał audycje 

Radia ,,Solidarność”. 

 

Pruszczyńska Agata Monika, ur. 1962 r. Warszawie 

W latach 1982-1989 była aktywną działaczką „Grupy Waldeczków” w ramach 

podziemnych struktur Grup Oporu „Solidarni” w Warszawie. Była kolporterem i drukarzem 

drugoobiegowych wydawnictw i ulotek. Kolportowała m.in. „Przegląd Wiadomości 

Agencyjnych” oraz „Tygodnik Solidarność”. Brała udział w manifestacjach 

antykomunistycznych na terenie Warszawy. Uczestniczyła w akcjach wieszania transparentów 

oraz stawiania urządzeń nagłaśniających, tzw. „gadał”, z których emitowano audycje 

podziemnego Radia „Solidarność”. W jej mieszkaniu mieścił się punkt kontaktowy działaczy 

GO „S”. 

 

Rosłoniec Adam Krzysztof, ur. 1964 r. w Warszawie 

W latach 1982-1989 był aktywnym członkiem Grup Oporu „Solidarni”. W ramach 

działalności opozycyjnej zajmował się rozrzucaniem ulotek, malowaniem haseł oraz 

transparentów, kolportażem nielegalnych książek i wydawnictw. Organizował demonstracje 

uliczne oraz nadawał audycje radiowe. 

 

Rotowski Andrzej Jan, ur. 1959 r. w Nadarzynie 

W pierwszych dniach stanu wojennego, w grudniu 1981 r., uczestniczył w akcji emisji 

audycji NSZZ „Solidarność”, wyemitowanej przez głośniki na dworcu PKP w Pruszkowie. 

 Od 1982 r. był członkiem Grup Specjalnych, a następnie Grup Oporu „Solidarni” RKW 

Mazowsze. Współpracował z Sekcją Informacji Defensywnej. Rozrzucał ulotki na dworcach 

między Grodziskiem Mazowieckim i Warszawą. Uczestniczył w akcjach emisji audycji  

z urządzeń nagłaśniających tzw. „gadał”, między innymi 1 sierpnia 1982 r. w akcji 

przeprowadzonej na Cmentarzu Powązkowskim, poświęconej rocznicy wybuchu Powstania 

Warszawskiego. Osłaniał akcje przeprowadzane przez Grupy Oporu, między innymi 



przeprowadzoną 27 września 1982 r. akcję wmurowania na warszawskiej Starówce tablicy, 

poświęconej ofiarom demonstracji przeprowadzonych 3 maja 1982 r. Kolportował zakazane 

wydawnictwa, pomagał w zdobywaniu dokumentów dla działu legalizacji, uczestniczył  

w starciach ulicznych z ZOMO, ubezpieczał spotkania członków podziemia. Wielokrotnie 

wykorzystywano jego wiedzę, zdobytą w Technikum Kolejowym i wiedzę techniczną, podczas 

planowania i realizacji akcji. Działalność opozycyjną prowadził do 1989 r. 

 

Różycki Waldemar Ludomir, ur. 1958 r. w Wołominie 

W 1977 r. podjął studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego. W 1981 r. został członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów UW.  

Po wprowadzeniu stanu wojennego, już w styczniu 1982 r. nawiązał konspiracyjne kontakty  

z osobami, z którymi współpracował w NZS i podjął współpracę z Komitetem Porozumienia 

Międzyzakładowego „Solidarność”. W kwietniu 1982 r. został szefem jednej z grup 

specjalnych KPM ”S” i Grup Oporu „Solidarni” RKW Mazowsze, specjalizującej się  

w przeprowadzaniu akcji ulotkowych, malowaniu haseł na murach, ochranianiu manifestacji  

i karaniu osób współpracujących z władzami m.in. 29 października 1982 r. uczestniczył w akcji 

rozlania śmierdzącej substancji, podczas spektaklu w Teatrze Syrena, którego aktorzy wyłamali 

się z aktorskiego bojkotu, polegającego na odmowie współpracy z Telewizją Polską i Polskim 

Radiem. Z powodu prowadzonej działalności 3 stycznia 1983 r. SB przeprowadziła 

przeszukanie jego mieszkania w Wołominie. Odnaleziono zakazane wydawnictwa. Tego 

samego dnia został zatrzymany, a 5 stycznia 1983 r. tymczasowo aresztowany przez 

Prokuraturę Wojewódzką w Warszawie i osadzony w Areszcie Śledczym przy ul. Rakowieckiej 

w Warszawie. Z aresztu został zwolniony 8 sierpnia 1983 r. na podstawie ustawy o amnestii  

z 21 lipca 1983 r. Po wyjściu na wolność kontynuował działalność opozycyjną. W latach  

1985-1989 przewodniczył Tymczasowej Komisji NSZZ „Solidarność” Oddział Wołomin. 

 

Rzewuski Piotr, ur. 1956 r. w Wołominie 

Był wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Towarzystwie 

Opieki nad Zwierzętami w Warszawie. Po wprowadzeniu stanu wojennego podjął działalność 

w podziemnych strukturach Związku. Już 13 grudnia 1981 r. rozdawał przechodniom na ulicach 

Warszawy ulotki, które otrzymał wcześniej w Zarządzie Regionu Mazowsze NSZZ 

„Solidarność”. Od kwietnia 1982 r. drukował w swoim mieszkaniu ulotki na powielaczu, który 

na przełomie listopada i grudnia 1981 r. otrzymał z Regionu Mazowsze i nie zdążył przekazać 

do TOnZ. W pierwszej połowie 1982 r. został członkiem Grup Oporu „Solidarni” RKW 

Mazowsze i objął przywództwo grupy grochowskiej. Członkowie Grupy drukowali  

i kolportowali wydawnictwa bezdebitowe, malowali hasła na murach, ubezpieczali akcje  

i manifestacje podziemia m.in. w akcję wmurowania na warszawskiej Starówce tablicy 

upamiętniającej ofiary manifestacji z 3 maja 1982 r., przeprowadzonej 27 września 1982 r.  

W nocy z 30 października na 1 listopada 1982 r. brał udział w akcji ustawienia na 

Cmentarzu Powązkowskim krzyża, upamiętniającego ofiary stanu wojennego. Z tego powodu 

4 listopada 1982 r. przeprowadzono rewizję w jego mieszkaniu, odnaleziono przedmioty 

świadczące o prowadzeniu zakazanej działalności i zatrzymano go. Dnia 6 listopada 1982 r. 

został tymczasowo aresztowany przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Warszawie  



i osadzony w Areszcie Śledczym na Mokotowie. Dnia 4 sierpnia 1983 r. Sąd Rejonowy  

w Warszawie, na podstawie ustawy o amnestii z 21 lipca 1983 r., umorzył prowadzone 

postępowanie, a następnego dnia został zwolniony z aresztu.  

Po wyjściu na wolność ponownie zaangażował się działalność Grup Oporu. Zakres 

prowadzonych akcji poszerzono o emitowanie audycji z tzw. „gadał” oraz produkcję  

i stosowanie pirotechnicznych wyrzutni ulotek. Akcje, w których uczestniczył, 

przeprowadzano także w innych miastach, m.in. w Katowicach i Wrocławiu. Po akcjach 

rozrzucenia ulotek, namawiających do bojkotu wyborów do rad narodowych, 

przeprowadzonych w różnych miastach w czerwcu 1984 r., śledztwo wszczęła  

m.in. Prokuratura Wojewódzka w Warszawie. 29 lipca 1985 r. przeprowadzono rewizję w jego 

mieszkaniu, odnaleziono przedmioty świadczące o prowadzeniu zakazanej działalności. Został 

zatrzymany, następnego dnia tymczasowo aresztowany przez Prokuraturę Wojewódzką  

w Warszawie i ponownie osadzony w Areszcie Śledczym w Warszawie Mokotów. Wyrokiem 

Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi z dnia 4 kwietnia 1986 r. został skazany na 2 lata  

i 6 miesięcy pozbawienia wolności, opłatę sądową w wysokości 8400 zł i pokrycie kosztów 

postępowania. Dnia 9 września 1986 r. Sąd Wojewódzki w Warszawie, na podstawie ustawy  

z 17 lipca 1986 r. o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw, 

umorzył prowadzone postępowanie. Tego samego dnia został zwolniony z aresztu. 

 

Starzeński Marek Mieczysław, ur. 1966 r. w Warszawie 

W latach 1982-1989 brał aktywny udział w działalności Młodzieżowej Grupy 

Grochowskiej Grup Oporu „Solidarni”. Zajmował się kolportażem niezależnych wydawnictw 

i ulotek, jak również zabezpieczaniem spotkań kierownictwa Grup. Brał udział w produkcji 

znaczków-cegiełek finansujących działalność organizacji, ustawianiu urządzeń 

nagłaśniających oraz innych akcjach ulicznych. 

 

Szuliński Wojciech Mariusz, ur. 1963 r. w Warszawie 

W latach 1982-1987 był członkiem działających na warszawskim Grochowie Grup 

Oporu „Solidarni”. Był członkiem Komitetu Porozumienia Międzyzakładowego „S” (KPMS) 

oraz sekcji specjalnej o kryptonimie „Armenia”. Uczestniczył w akcjach ulotkowych, 

kolportażu podziemnej prasy i wydawnictw oraz malowaniu napisów na murach. Brał udział  

w akcjach sabotażowych oraz osłonowych podczas nadawania audycji Radia „Solidarność”.  

 

Turzyński Zbigniew Józef, ur. 1966 r. Warszawie 

W latach 1982-1989 brał aktywny udział w Młodzieżowej Grupie Grochowskiej Grup 

Oporu „Solidarni”. Zajmował się kolportażem niezależnych wydawnictw i ulotek. Brał również 

udział w ustawianiu urządzeń nagłaśniających i wyrzutników ulotkowych oraz innych akcjach 

ulicznych. 

 

Wojtysiak Eugeniusz, ur. 1941 r. w Łaźnikach 

W latach 1983-1989 w Warszawie był członkiem, najpierw Grup Specjalnych,  

a następnie Grup Oporu „Solidarni” RKW NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze. W ramach 



działalności w tych organizacjach współpracował z drukarnią Oficyny Wydawniczej „Rytm” 

naprawiał maszyny drukarskie, przygotowywał wydrukowane materiały do kolportażu  

i kolportował je. Współpracował z Sekcją Informacji Defensywnej GO „S”. Odbierał transporty 

materiałów poligraficznych, urządzeń i maszyn drukarskich ze Szwecji  

i Francji i rozwoził je do przygotowanych skrytek. Swoje mieszkanie udostępnił na skład 

materiałów bezdebitowych. Wśród sąsiadów zorganizował grupę „wczesnego ostrzegania”, 

zgłaszającą natychmiast pojawienie się obcych ludzi i aut. Angażował się w pomoc dla rodzin 

osób represjonowanych. 

 

Zatoń Ewa Magda, ur. 1966 r. w Antwerpii 

Była aktywną działaczką Grup Oporu „Solidarni”, stałą łączniczką twórcy tej 

organizacji Teodora Klincewicza. W latach 1984-1988 uczestniczyła w różnego rodzaju 

akcjach GO „S” m.in. w kolportażu nielegalnych wydawnictw i ulotek oraz składaniu książek 

wydanych bez debitu. Brała również udział w nadawaniu audycji Radia „Solidarność”,  

m.in. w akcji emisji audycji dla uwięzionych w Areszcie przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.  

 

Zembrowski Marian, ur. 1952 r. w Warszawie 

W latach 1982-1984 prowadził aktywną działalność w ramach Regionalnej Komisji 

Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze. 1 listopada 1982 r. był 

współorganizatorem akcji protestacyjnej na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie 

przeciwko obowiązującemu stanowi wojennemu. 4 listopada 1982 r. funkcjonariusze Służby 

Bezpieczeństwa dokonali przeszukania mieszkania p. Zambrowskiego w Warszawie, w wyniku 

którego znaleźli sprzęt do małej poligrafii, m.in. powielacz elektryczny, maszynę do pisania, 

farby drukarskie oraz ulotki i literaturę bezdebitową (Tygodnik Mazowsze, KOS, Termit, 

Victoria). W związku z powyższym p. Zembrowski został tymczasowo aresztowany i osadzony 

w Areszcie Śledczym Warszawa Mokotów, w którym spędził dziewięć miesięcy bez wyroku. 

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z 4 sierpnia 1983 r. postępowanie 

zostało umorzone na mocy ustawy o amnestii, a 5 sierpnia 1983 r. został zwolniony z aresztu. 

Po wyjściu na wolność nie zaprzestał działalności opozycyjnej. Zaangażował się w drukowanie 

i rozpowszechnianie prasy podziemnej. W miejscu zamieszkania zorganizował punkt 

kolportażu literatury bezdebitowej oraz przechowywania sprzętu do małej poligrafii. 

 

Pośmiertne 

 

Dziewońska Maria, ur. 1924 r. w Krakowie 

Od połowy grudnia 1981 r. do końca czerwca 1989 r. prowadziła aktywną działalność 

w Grupach Oporu „Solidarni”. Współpracowała z drukarnią Oficyny Wydawniczej „Rytm”, 

mieszczącą się w domu Bolesława Jabłońskiego w Otrębusach. Od 1982 r. brała udział w 

kolportażu druków wydawnictwa. W latach 1983-1989 w swoim domu w Otrębusach 

prowadziła tzw. czarną skrzynkę, czyli awaryjny magazyn papieru i niezbędnych materiałów 

poligraficznych w celu zabezpieczenia ciągłości pracy w przypadku likwidacji drukarni 



„Rytmu” przez Służbę Bezpieczeństwa. Od lipca 1982 r. przyjmowała i przechowywała część 

zagranicznych transportów z materiałami drukarskimi przed ich dalszą dystrybucją.  

 

Grabowski Andrzej, ur. 1933 r. w Warszawie  

Wówczas konstruktor w Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji UNITRA-PIT  

w Warszawie, w latach 1982-1989 brał aktywny udział w działalności podziemnej organizacji 

Grup Oporu „Solidarni”. Był członkiem grupy grochowskiej, kierowanej przez Piotra 

Rzewuskiego „Przemka”-Nordyka. Organizował i zabezpieczał materiały elektroniczne  

na potrzeby akcji ulicznych. Koordynował pracę zespołu przygotowującego elektroniczne 

opóźniacze zapłonu, które były używane zarówno w wyrzutnikach pirotechnicznych ulotek jak 

i w ulicznych urządzeniach nagłaśniających zwanych „gadałami”. 

 

Jabłońska Joanna Józefa, ur. 1939 r. w Warszawie  

Była aktywną działaczką opozycyjną, zaangażowaną w działalność w Grupach 

Specjalnych Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze, 

następnie Grupach Oporu „Solidarni”. W latach 1981-1989 była kolporterem 

niepodległościowych wydawnictw. W latach 1983-1989 prowadziła we własnym domu w 

Otrębusach wraz z mężem Bolesławem Jabłońskim drukarnię Oficyny Wydawniczej „Rytm”. 

Zaangażowana była również w pomoc dla rodzin osób represjonowanych. 

 

Jakubczyk Dariusz Jan, ur. 1942 r. w m. Sakówka  

W latach 1982-1989 brał aktywny udział w działalności Sekcji Informacji Defensywnej 

Grup Oporu „Solidarni” na terenie powiatu grójeckiego. Zajmował się również kolportażem 

niezależnych wydawnictw na terenie powiatu grójeckiego oraz zbiórką żywności dla rodzin 

osób represjonowanych. Był członkiem NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. 

 

Kropielnicki Czesław Andrzej, ur. 1939 r. w Warszawie  

Należał do Grup Specjalnych RKW a następnie do Grup Oporu „Solidarni” w okresie 

od 1981 r. do 1989 r. W latach 1981-1983 był szefem i głównym dyspozytorem transportu Grup 

Specjalnych RKW. Był członkiem Sekcji Informacji Defensywnej GO „S”. Aktywnie 

uczestniczył w zdobywaniu dokumentów na potrzeby legalizacji. Przekazywał informacje  

o działaniach SB i MO oraz dostarczał dokumenty do tworzenia falsyfikatów. W barze 

„Hutnik” prowadził magazyn farb i materiałów poligraficznych, zatrudniał tam także 

zwolnionych z pracy i ściganych przez SB. Od 1984 r. był współwłaścicielem firmy „Pacz”, 

wystawiał oficjalne zamówienia na papier na potrzeby drukarni „Rytmu”. Kolportował hurtowe 

ilości nielegalnych wydawnictw. 

 

 

 



Łukaszewski Robert Arkadiusz, ur. 1966 r. w Warszawie 

W latach 1982-1989 prowadził działalność opozycyjną w ramach Grup Oporu 

„Solidarni”, należał do Młodzieżowej Grupy Grochowskiej kierowanej przez Mieszka 

Zielińskiego. Prowadzona przez niego działalność polegała na kolportażu niezależnych ulotek 

i plakatów, umieszczaniu antysocjalistycznych transparentów, urządzeń nagłaśniających  

tzw. „gadał”. Kolportował też wydawnictwa drugiego obiegu.  

 

Maziarski Jacek Kazimierz, ur. 1937 r. w Świętochłowicach  

W latach 1956-1958, podczas studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim, był związany  

z „Politycznym Ośrodkiem Lewicy Akademickiej”. Następnie podczas pracy w Katowicach  

w redakcjach „Dziennika Zachodniego” i „Panoramy” związał się ze Stronnictwem 

Demokratycznym, głosił poglądy podważające kierowniczą rolę PZPR. Po wprowadzeniu 

stanu wojennego włączył się w organizowanie pomocy dla rodzin internowanych. Następnie 

związał się z Grupami Oporu „Solidarni”, brał udział w akcjach ulotkowych, kolportował 

niezależne wydawnictwa. W latach 1983-1989 współpracował z Oficyną Wydawniczą „Rytm”. 

W antykwariacie przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie, który prowadził w latach 1982-1987, 

znajdowała się skrzynka kontaktowa oraz magazyn nielegalnych wydawnictw. 

 

Pachniak Elżbieta Wanda, ur. 1958 r. w Warszawie 

Od maja 1982 r. do 1989 r. współpracowała z Grupami Oporu „Solidarni”. Należała 

wraz z mężem Januszem do grupy „Nordyka” Piotra Rzewuskiego. Zajmowała się kolportażem 

ulotek, obserwowała teren podczas akcji. Od września 1983 r. własnym samochodem 

przewoziła materiały i sprzęt poligraficzny, wyrzutniki pirotechniczne oraz ludzi z grupy. 

 

Szymański Jerzy Piotr, ur. 1966 r. w Warszawie  

W latach 1982-1989 był członkiem Młodzieżowej Grochowskiej Grupy Oporu 

„Solidarni” RKW Mazowsze. W ramach działalności w tej organizacji kolportował 

wydawnictwa bezdebitowe, rozrzucał ulotki, rozklejał plakaty. Był współzałożycielem  

i koordynatorem Agencji „Foto-Solidarność”. Fotografował ważne wydarzenia z działalności 

Grup Oporu i podziemia w Warszawie. Wykonane przez niego fotografie są źródłem 

historycznym i świadectwem działalności GO i opozycji antykomunistycznej w latach 80. 

ubiegłego wieku. 

 

Walendzik Ryszard Andrzej, ur. 1944 r. w Starachowicach 

Był jednym z głównych organizatorów b. „Solidarności” na terenie b. Centralnego 

Związku Kółek Rolniczych w Warszawie, przekształconego w 1981 r. w Krajowy Związek 

Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Do 1982 r. sprawował funkcje członka Zarządu 

KZRKIOR. Zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw takich jak: „Wola”, 

„Solidarność”, „Dziennik wojenny”, „Tygodnik Mazowsze”, „Tu i teraz”, „Informacja 

„Solidarności”, „Kontra”. Dzięki staraniom Pana Ryszarda Andrzeja Walendzika  

z dostarczonego przez niego linoleum, wykonano matrycę/linoryt do odbijania plakatu o treści 



antypaństwowej. Kolportował odbitki z sitodruku, dążył do wykonania filmu animowanego 

ośmieszającego władzę oraz albumu o tematyce katyńskiej. Pan Ryszard Andrzej Walendzik 

podczas rozmów ostrzegawczych i sondażowych wykazywał negatywny stosunek do organów 

MO oraz SB zaznaczając, że wyklucza możliwość nawiązania dialogu w przyszłości. Prowadził 

działalność opozycyjną w latach 1981-1983.  

 

Zieliński Mariusz Zbigniew, ur. 1955 r. w Warszawie  

Od 1980 r. był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów a od 1981 r. 

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Wytwórni Filmów 

Dokumentalnych w Warszawie.  W latach 1983-1989 był aktywnym członkiem nielegalnej 

organizacji Grupy Oporu „Solidarni”, od 1984 r. był szefem jednej z najaktywniejszej 

Grochowskiej Grupy Oporu. Brał udział w ustawianiu urządzeń nagłaśniających tzw. „gadał” 

z których emitowane były audycje Radia „Solidarność”, malowaniu napisów na murach, 

akcjach ulotkowych. W 1985 r. uległ wypadkowi podczas montowania pirotechnicznego 

wyrzutnika ulotek w wyniku czego stracił częściowo wzrok. Był organizatorem delegatury GO 

„S” we Wrocławiu. Był również współpracownikiem Oficyny Wydawniczej „Rytm”, gdzie 

koordynował pracę podziemnych drukarni i punktów kolportażu. 

 

Zieliński Witold Jerzy, ur. 1962 r. w Warszawie 

W latach 1982-1989 był aktywnym członkiem nielegalnej organizacji Grupy Oporu 

„Solidarni”, członkiem grupy Andrzeja Niedka „Alka”, Sekcji Informacji Defensywnej Grup 

Specjalnych GO „S”, pełnił jednocześnie funkcję łącznika z podziemnymi władzami Regionu 

Mazowsze. Był współpracownikiem Oficyny Wydawniczej „Rytm”, a także kolporterem 

niezależnych wydawnictw. Wykorzystując wyjazdy służbowe działał jako kurier i łącznik 

pomiędzy podziemiem w kraju a Rządem RP na wychodźstwie. Dostarczał meldunki, 

opracowania oraz egzemplarze podziemnych wydawnictw. Do kraju przywoził książki 

wydawane na Zachodzie oraz literaturę religijną przeznaczoną dla Polaków na dawnych 

Kresach Wschodnich, którą następnie pomagał przemycać do ZSRR.  


