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Marek BIESTEK 

Pan Marek Jarosław Biestek podczas studiów na Politechnice Warszawskiej brał udział w tworzeniu 

statutu i struktur Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Pełnił m.in. funkcję Rzecznika Prasowego NZS. 

Brał udział w strajkach na PW na jesieni 1981 r. 

Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował zabezpieczenie sprzętu poligraficznego z Biura 

Krajowego NZS przy ul. Szpitalnej w Warszawie. W latach 1982-1984 współorganizował wykłady 

prowadzone przez niezależnych wykładowców w ramach Organizacji Kursów Historycznych. 

Zajmował się również dostawą materiałów chemicznych dla nielegalnych drukarni, organizował 

kolportaż niezależnych wydawnictw. 

 

Jacek CZAPUTOWICZ 

Pan Jacek Krzysztof Czaputowicz od drugiej połowy lat 70-tych był współpracownikiem Komitetu 

Samoobrony Społecznej „KOR”. Następnie zaangażował się działalność Studenckiego Komitetu 

Solidarności (SKS) w Szkole Głównej Planowania i Statystyki oraz uczelniach warszawskich. W 1980 

r. był jednym z inicjatorów utworzenia Niezależnego Zrzeszenia Studentów, członkiem jego 

Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego, członkiem Prezydium, kierownikiem Biura Krajowego i 

Komisji Krajowej. 

W dniu 13 grudnia 1981 r. został zatrzymany i osadzony w ośrodku odosobnienia Warszawa 

Białołęka. W dniu 27 sierpnia 1982 r. przewieziono go do ośrodka w Strzebielinku. Z internowania 

został zwolniony decyzją z dnia 24 listopada 1982 r. Po wyjściu na wolność nie zaprzestał 

prowadzenia działalności opozycyjnej, aktywnie działał w podziemnych strukturach NZS, wydawał 

podziemne wydawnictwa m.in. „Czas przyszły”. 

W 1985 r. zaangażował się w tworzenie struktur i działalność Ruchu Wolność i Pokój, był jednym z 

czołowych działaczy tej organizacji w Warszawie. W dniu 19 lutego 1986 r. został zatrzymany i wraz 

z Piotrem Niemczykiem aresztowany, postawiono im zarzuty kierowania nielegalną organizacją. 

Ostatecznie w dniu 12 września 1986 r. Sąd Najwyższy -Izba Wojskowa umorzył postępowanie w 

sprawie (na wniosek Prokuratora Generalnego i pod naciskiem międzynarodowej opinii publicznej, 

akcji wysyłania listów przez Amnesty International) i zarządził zwolnienie z tymczasowego 

aresztowania.  

Do 1989 r. był pod stałą obserwacją Służby Bezpieczeństwa, zastrzeżono mu możliwość wyjazdów 

zagranicznych, był wielokrotnie zatrzymywany prewencyjnie na 48 godzin, oraz karany przez kolegia 

ds. wykroczeń za organizację akcji protestacyjnych WiP.  

 

Krzysztof DRABAREK 

Pan Krzysztof Karol Drabarek był od 1979 r. do 1980 r. współpracownikiem Konfederacji Polski 

Niepodległej. Był odpowiedzialny za organizację manifestacji, przygotowanie ulotek i plakatowanie. 

W okresie od 1980 r. do 1981 r. był kolporterem niezależnych pism  i książek w Gmachu Głównym 

Politechniki Warszawskiej. W 1981 r. został członkiem założycielem Klubu Służby Niepodległości. 

Od marca do grudnia 1981 r. był szefem służby porządkowej Niezależnego Zrzeszenia Studentów 

Politechniki Warszawskiej. W maju 1981 r. był organizatorem  i przewodniczącym I Kiermaszu i 

Wystawy Wydawnictw Niezależnych. Od września 1981 r. został członkiem Komisji Wydziałowej 

MEL Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Od listopada do grudnia 1981 r. był uczestnikiem  i szefem 

służby porządkowej Politechniki Warszawskiej podczas strajku radomskiego. 

W dniu 13 grudnia 1981 r. był współorganizatorem wywożenia sprzętu z siedziby KKK NZS przy ul. 

Szpitalnej w Warszawie i z NZS PW. Był także współorganizatorem manifestacji patriotycznych w 

Warszawie, m.in.: 1 i 3 maja 1982 r. oraz 31 sierpnia 1982 r. W okresie od 1982 r. do 1983 r. był 

współpracownikiem Grup Oporu Solidarni odpowiedzialnym za organizowanie papieru, druku oraz 
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kolportaż. W terminie od 1983 r.  do 1990 r. był pracownikiem technicznym Wydziału 

Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W okresie od 1984 r. do 1989 r. 

był kolporterem w „Solidarność”. 

 

Andrzej DUSIŃSKI 

Pan Andrzej Dusiński od 1980 r. był działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Politechnice 

Warszawskiej, uczestnikiem strajków na uczelni oraz informacyjnych akcji plakatowych 

organizowanych przez NZS i Region Mazowsze NSZZ „Solidarność”. W 1982 r. rozpoczął 

współpracę z działającymi na terenie Warszawy Grupami Oporu „Solidarni”, uczestniczył w 

kolportażu nielegalnych wydawnictw i ulotek. W tym samym roku Pan Andrzej Dusiński 

zapoczątkował odtwarzanie konspiracyjnej biblioteki NZS Politechniki Warszawskiej którą prowadził 

w domu studenckim „Babilon” W 1984 r., gdy ukończył studia biblioteka ta liczyła 500 pozycji 

książkowych i nagrań audio. 

 

Barbara FABIAŃSKA 

Pani Barbara Fabiańska w 1980 r. była jedną ze współzałożycielek i działaczek Niezależnego 

Zrzeszenia Studentów na Politechnice Poznańskiej.  

Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestała prowadzenia działalności opozycyjnej, od stycznia 

do października 1982 r. brała udział w pracach Akademickiego Ruchu Oporu, uczestniczyła 

w  opracowywaniu, druku i kolportażu nielegalnych wydawnictw i ulotek m.in. pisma „Gryps”. W 

dniu 5 października 1982 r. została zatrzymana a w dniu 07.10.1982 r. postanowieniem Prokuratury 

Wojsk Lotniczych w Poznaniu tymczasowo aresztowana. Postawiono jej zarzut z art. 48 ust. 2, 3 i 4 

dekretu o stanie wojennym, tj. udział w grupie sporządzającej za pomocą druku nielegalne pisma 

zawierające w swojej treści widomości fałszywe mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy 

oraz kolportaż tychże. W dniu 1 kwietnia 1983 r. została zwolniona z aresztu, w dniu 9 maja 1983 r. 

Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu umorzył postępowanie karne przeciwko oskarżonej przyjmując, 

iż zarzucane jej przestępstwo zawiera znikomy stopień społecznego niebezpieczeństwa.  

W latach 1985-1988 była sekretarzem redakcji podziemnego pisma „Czas”, uczestniczką spotkań 

działaczy opozycyjnych, była również założycielką i kierownikiem poznańskiego oddziału Archiwum 

Wschodniego. W 1989 r. była sekretarzem Informatora Wyborczego Komitetu Obywatelskiego 

„Solidarności” w Poznaniu „Głos Wolny”.   

Robert Stanisław GŁĘBOCKI 

Pan Robert Stanisław Głębocki w latach 1987-1989 był działaczem Niezależnego Zrzeszenia 

Studentów na Politechnice Warszawskiej. Od 1988 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji 

Wydziałowej NZS. W ramach tej organizacji zajmował się drukowaniem i  kolportowaniem prasy 

oraz wydawnictw niezależnych, m.in. współredagował wydziałowe pismo NZS „MEL-kontent”. 

Ponadto organizował manifestacje antykomunistyczne i rozwieszał transparenty. W dniu 24.02.1989 r. 

Pan Robert Stanisław Głębocki wszedł w skład Tymczasowej Komisji Uczelnianej NZS Politechniki 

Warszawskiej. 

 

Marek GŁOWACKI 

Pan Marek Głowacki podczas Studiów na Politechnice Warszawskiej zaangażował się w działalność 

Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Jego działalność polegała na rozrzucaniu ulotek, malowaniu 

napisów antypaństwowych na murach, rozklejaniu plakatów. Zajmował się również kolportażem 

niezależnej prasy i książek. Dwukrotnie w 1982 r. wziął udział w akcjach polegających na 
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umieszczaniu na ulicach w ukryciu głośników tzw. „gadał”, z których nadawano opozycyjne piosenki 

lub audycje. 

W dniu 6 grudnia 1982 r. Pan Marek Głowacki został zatrzymany wraz ze Zbigniewem Hurlakiem 

podczas rozklejania ulotek „Solidarność Walczy”. Obaj zostali aresztowani. W Areszcie Śledczym na 

Mokotowie przebywali od 7 grudnia 1982 do 23 grudnia 1982 r. W dniu 8 lutego 1983 r. Pan Marek 

Głowacki został uniewinniony. 

 

Konrad GŁOWIK 

Pan Konrad Krzysztof Głowik od 1980 r., podczas studiów na Politechnice Warszawskiej, aktywnie 

włączył się w działalność Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Stał na czele Komisji Wydziałowej, 

wszedł w skład Rady Koordynacyjnej na PW, brał udział w strajkach studentów.  

Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności opozycyjnej. Od 1982 r. brał udział w 

drukowaniu „Tygodnika Wojennego” a w l. 1982-1989 był związany z Grupami Oporu „Solidarni”, 

gdzie zajmował się działalnością poligraficzną. 

 

Krystyna GORZELAK 

Pani Krystyna Zofia Gorzelak, zgodnie z relacjami świadków brała udział w tworzeniu i działalności 

Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Warszawskiej. Kandydatka do odznaczenia była 

zaangażowana w działalność Grupy Oporu Solidarni. W ramach działalności niepodległościowej 

kolportowała i drukowała nielegalne materiały oraz rozrzucała ulotki o charakterze antypaństwowym. 

Pani Krystyna Zofia Gorzelak podczas czynności na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości 

przygotowywała także manifestacje i rozwieszała transparenty 

 

Witold GRZESIK 

Pan Witold Tadeusz Grzesik był studentem Politechniki Warszawskiej. Do Niezależnego Zrzeszenia 

Studentów należał od 1980 r., był wiceprzewodniczącym Koła Wydziałowego na Wydziale 

Elektrycznym. W latach 1984-1986 zajmował się organizowaniem nielegalnych rajdów szlakiem 

historii Polski, przewodniczył Radzie Turystycznej PW a w kolejnych latach założył i redagował 

czasopismo krajoznawcze „Mazowsze”. 

 

Jarosław GUZY 

Pan Jarosław Guzy w czasie studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, współpracował ze 

Studenckim Komitetem Solidarności. W 1977 r. był sygnatariuszem petycji studenckiej skierowanej 

do Marszałka Sejmu PRL w sprawie powołania komisji sejmowej do zbadania wypadków w Radomiu 

i Ursusie. 

Od 1980 r. był aktywnym działaczem w ramach Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS). Był 

jednym ze współzałożycieli NZS na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W marcu 1981 r. 

został członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NZS, a w kwietniu 1981 r. został 

wybrany przewodniczącym Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS na I Ogólnopolskim Zjeździe 

NZS w Krakowie. Brał udział w Międzynarodowym Kongresie Organizacji Studenckich w Paryżu 

oraz współuczestniczył w powstaniu „Międzynarodówki Antykomunistycznej”. W czasie strajku 

studenckiego jesienią 1981 r. stał na czele Ogólnopolskiego Komitetu Strajkowego. 

W związku ze swoją działalnością w okresie od 13.12.1981 r. do 23.12.1982 r. był internowany i 

osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa Białołęka, a od 20.08.1982 r. przebywał w Ośrodku 

Odosobnienia w Darłówku. Po zwolnieniu z internowania nie zaprzestał działalności opozycyjnej. W 

styczniu 1983 r. był obserwatorem procesu przeciwko osobom oskarżonym o działalność w ramach 

„Radia Solidarność”. W lipcu 1984 r., wraz z żoną, udzielił wywiadu korespondentowi amerykańskiej 

sieci NBC, w którym krytykował politykę władz PRL. Utrzymywał kontakty z dziennikarzami 
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zagranicznymi i obcymi dyplomatami. W styczniu 1985 r. w „Przeglądzie Katolickim” zamieścił 

artykuł dotyczący myśli politycznej Narodowej Demokracji. Współpracował z czołowymi działaczami 

Ruchu „Wolność i Pokój”. W 1988 r. wyjechał do USA. 

 

Zbigniew HENNEL 

Pan Zbigniew Hennel będąc studentem Politechniki Warszawskiej  należał do grupy osób, które 

10.09.1980 r. powołały Komitet Założycielski Niezależnego Związku Studentów, a po powołaniu do 

życia w dniu 19.09.1980 r. Niezależnego Zrzeszenia Studentów, organizował jego struktury na 

Politechnice Warszawskiej. Był członkiem redakcji „Informatora Niezależnego Zrzeszenia Studentów 

Politechniki Warszawskiej”, pisma wydawanego od 14.01.1981 r. do grudnia 1981 r. Po 

wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność konspiracyjnych struktur NZS oraz 

współpracował z Grupami Oporu Solidarni. Drukował i kolportował nielegalne materiały 

przygotowywał manifestacje, rozwieszał transparenty. 

 

Andrzej HORUBAŁA 

Pan Andrzej Horubała był od grudnia 1980 r. przewodniczącym Niezależnego Zrzeszenia Studentów 

Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Był współzałożycielem biuletynu Centrum 

Informacji Akademickiej NZS UW. Działał w strukturach „Solidarności”. Był współzałożycielem 

Akademickiego Ruchu Samoobrony. Współuczestniczył  w wydawaniu pisma – „Wola”, był 

członkiem redakcji tego tygodnika. Publikował w „Woli”, „Kulturze Niezależnej”, „Almanachu 

Humanistycznym”. 

 

Grzegorz JACZYŃSKI 

Pan Grzegorz Jaczyński działalność opozycyjną rozpoczął podczas studiów na Politechnice 

Warszawskiej, od 1980 r. był związany z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów. Podczas strajku 

studentów łódzkich był doradcą w Biurze Informacji, zajmował się redakcją pism NZS. Po 

wprowadzeniu stanu wojennego, od 1982 r. działalność prowadził w ramach Grup Oporu „Solidarni”, 

w Sekcji technicznej. Zajmował się materiałami pirotechnicznymi, farbami drukarskimi itp., 

organizował akcje ulotkowe, brał udział w ustawianiu tzw. gadał czyli ukrytych w różnych miejscach 

głośnikach przez które nadawano audycje Radia „Solidarność” oraz pieśni opozycyjnych bardów. 

 

Filip KACZMAREK 

Pan Filip Andrzej Kaczmarek od 1985 r. był studentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. Od 1988 r. był aktywnym działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów 

na tej uczelni. Był redaktorem i wydawcą ukazującego się w podziemiu pisma „Kosynier”, publikował 

pod pseudonimem „Andrzej Folski”.  

Na początku 1989 r. był jednym z inicjatorów powstania „Serwisu Informacyjnego NZS UAM”.  

Aktywnie uczestniczył w strajkach studenckich, wiecach ulicznych i zebraniach członków Zrzeszenia.  

W 1989 r. w trakcie wyborów czerwcowych wspierał kampanię wyborczą Komitetu Obywatelskiego 

w Poznaniu. Na początku 1990 r. brał udział w okupacji budynku Komitetu Wojewódzkiego PZPR w 

Poznaniu, głównym postulatem protestujących było przekazanie tego budynku na potrzeby UAM, 

jednocześnie domagano się likwidacji Służby Bezpieczeństwa i rozliczenia funkcjonariuszy za 

przestępstwa popełnione w trakcie stanu wojennego. 

 

Robert KOWALEWSKI 

Pan Robert Janusz Kowalewski w latach 1978-1980 był aktywnym działaczem Duszpasterstwa 

Akademickiego przy Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu. W 1980 r. był członkiem 

Tymczasowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów na tej uczelni a 
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następnie działaczem tamtejszego NZS. Dostarczał z Warszawy do Radomia niezależne wydawnictwa 

i ulotki, był uczestnikiem strajki na WSI w 1981 r.  

W 1981 r. zmienił uczelnię, został studentem Wydziału Mechanicznego Energetyki  Lotnictwa 

Politechniki Warszawskiej. Od 1982 r. rozpoczął współpracę z Grupami Oporu „Solidarni”, był 

odpowiedzialny za kolportaż ulotek oraz zaopatrzenie nielegalnej poligrafii.  

Jednocześnie był zaangażowany w działalność niezależnego harcerstwa. W latach 1980-1981 był 

członkiem Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego.  

 

Janusz KUMALA 

Pan Janusz Kumala jako student Politechniki Warszawskiej należał od października 1980 r. do 

Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Był jednym z organizatorów struktur NZS na Wydziale 

Inżynierii Lądowej. Ponadto działał w Uczelnianym Komitecie Strajkowym. Po wprowadzeniu stanu 

wojennego przechowywał depozyt finansowy NSZ. Po delegalizacji NSZ, która nastąpiła 5 stycznia 

1982 r. Pan Janusz Kumala kontynuował działalność niepodległościową w powstałej Grupie Oporu 

„Solidarni”, kierowanej przez Teodora Klincewicza. Zajmował się kolportażem i drukiem 

nielegalnych materiałów, rozrzucaniem ulotek i rozwieszaniem transparentów. Działalność GO 

„Solidarni” trwała do 1989 r. 

W 1983 r. władze w ramach represji odmawiały mu możliwości wyjazdów zagranicznych, nawet w 

sprawach służbowych.  

 

Ryszard MARSZAŁEK 

Pan Ryszard Marszałek jako student Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie pełnił 

funkcję przewodniczącego Niezależnego Zrzeszenia Studentów tej uczelni. Od 1981 r. był także 

działaczem Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. W ramach Komitetu organizował akcje, 

mające na celu uwolnienie m.in. aresztowanych działaczy KPN i innych więźniów politycznych. 

Ryszard Marszałek wszedł również w skład kolegium redakcyjnego pisma wydawanego na SGGW - 

„Informator NZS”. Był jednym z organizatorów odbywającego się w dniu 24.10.1981 r. Zjazdu 

przedstawicieli Regionalnych Komitetów Obrony Więzionych za Przekonania. W listopadzie 1981 r. 

Pan Marszałek założył Klub Narodowo-Niepodległościowy działający przy NZS SGGW. W związku 

z groźbą internowania, Pan Ryszard Marszałek od 13.12.1981 r. pozostawał w ukryciu. Kilkakrotnie 

próbowano zatrzymać go w miejscu zamieszkania. W dniu 25.03.1982 r. Pan Ryszard Marszałek 

został skreślony z listy studentów. Oficjalnym powodem było zaniedbywanie obowiązków studenta tj. 

nieuczęszczanie na zajęcia. W dniu 23.08.1982 r. Pan Marszałek sam zgłosił się do KSMO, gdzie 

przeprowadzono z nim rozmowę wyjaśniającą. Z dniem 01.10.1982 r. wznowił studia na SGGW. W 

późniejszym okresie kilkakrotnie przeprowadzano z nim rozmowy ostrzegawcze.  

 

Andrzej NOWOTNY 

Pan Andrzej Krzysztof Nowotny w 1980 r. zaangażował się w działalność Niezależnego Zrzeszenia 

Studentów na Akademii Rolniczej w Poznaniu. W 1981 r. został wybrany przewodniczącym NZS na 

tej uczelni. Był również uczestnikiem I Ogólnopolskiego Zjazdu NSZ w Krakowie, uczestnikiem 

strajku solidarnościowego na AR ze studentami Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu. 

W latach 1982-194 był działaczem Międzyuczelnianego Komitetu Protestacyjnego NZS. Jednocześnie 

prowadził podziemną działalność poligraficzną, był drukarzem i wydawcą podziemnego pisma „BIS. 

Biuletyn Informacyjny Studentów”, drukarzem pisma „Głosy”. Jednocześnie koordynował kolportaż 

podziemnych wydawnictw, ulotek i innych materiałów propagandowych  na uczelni. W 1984 r. był 

członkiem założycielem Tymczasowego Konwentu Samorządu Studentów Akademii Rolniczej. 

Konwent prowadził działania na rzecz niezależności Samorządu Studenckiego AR oraz uchwalenia 

jego statutu. 
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Lech OCHNIK 

Pan Lech Ochnik w latach 1980-85 był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na 

Politechnice Warszawskiej. Po 13.12.1981 r. drukował i kolportował zakazane wydawnictwa, 

uczestniczył w demonstracjach i kołach samokształceniowych. 

 

Cezary OLEKSIAK 

Pan Cezary Oleksiak był działaczem niepodległościowym, zaangażowanym w działalność w 

Niezależnym Zrzeszeniu Studentów Politechniki Warszawskiej oraz Grupach Oporu RKW „Solidarni” 

w latach 1980-1986. Zajmował się głównie drukowaniem i organizacją kolportażu 

niepodległościowych wydawnictw (m.in. dwutygodnika „Kos”). Uczestniczył również w 

antykomunistycznych demonstracjach i prowadził konspiracyjną bibliotekę. 

 

Agnieszka ROMASZEWSKA-GUZY 

Pani Agnieszka Romaszewska-Guzy w czasie studiów na Uniwersytecie Warszawskim brała aktywny 

udział w działalności opozycyjnej. Od 1980 r. była członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów tej 

uczelni. Była rzecznikiem Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NZS, a następnie członkiem 

Krajowej Komisji Rewizyjnej NZS. Z uwagi na działalność rodziców  w Biurze Interwencyjnym 

KOR, w stosunku do p. Agnieszki Romaszewskiej-Guzy wydano zastrzeżenie wyjazdów do 

wszystkich krajów świata w okresie od 1.03.1980 r. do 1.03.1982 r. Zastrzeżenie zostało anulowane 

6.08.1986 r. Jesienią 1981 r. p. Agnieszka Romaszewska-Guzy uczestniczyła w strajku studenckim na 

Uniwersytecie Warszawskim. W dniu 13.12.1981 r. została internowana i osadzona w Areszcie 

Śledczym Warszawa Grochów, a od dnia 15.01.1982 r.  w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi. W dniu 

1.03.1982 r. została przetransportowana do Ośrodka Odosobnienia w Darłówku. Podczas pobytu w 

ośrodku była dwukrotnie karana dyscyplinarnie. Ze względu na zły stan zdrowia 29.04.1982 r. 

udzielono p. Agnieszce Romaszewskiej-Guzy przepustki na czas leczenia szpitalnego. Decyzję o 

internowaniu uchylono w lipcu 1982 r. 

Po zwolnieniu z internowania nie zaprzestała działalności opozycyjnej. W lipcu 1984 r., wraz z 

mężem, udzieliła wywiadu korespondentowi amerykańskiej sieci NBC, w którym krytykowała 

politykę władz PRL. Utrzymywała kontakty z dziennikarzami zagranicznymi i obcymi dyplomatami. 

Współpracowała z działaczami Ruchu Wolność i Pokój. W latach 1981-1987 pozostawała w 

zainteresowaniu operacyjnym Służby Bezpieczeństwa. 

 

Zbigniew RYKOWSKI 

Pan Zbigniew Władysław Rykowski będąc studentem socjologii na Wydziale Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Warszawskiego od 1978 r. był zaangażowany w działalność opozycyjną przeciwko 

ustrojowi PRL. Od stycznia 1979 r. był Prezesem Rady Programowej Klubu Dyskusyjnego. 

Od 1980 r. był członkiem Niezależnego Związku Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. 

Kolportował nielegalne wydawnictwa, na tablicy ogłoszeń wywieszał własne artykuły, które 

podpisywał pseudonimem „ZR”, wygłaszał referaty antysocjalistyczne, brał udział w organizowaniu 

strajków. Był członkiem Społecznego Komitetu Obchodów Rocznicy Wydarzeń Marcowych 1968 r. 

W kwietniu 1981 r. został wybrany Przewodniczącym Uczelnianej NZS UW. Należał do Komisji 

Programowej i Finansowej działającej w ramach NZS UW. Brał udział w spotkaniach z członkami 

NSZZ „Solidarność”. Od 13 listopada 1981 r. uczestniczył w strajku studenckim na terenie UW, pełnił 

funkcję Przewodniczącego Uczelnianego Komitetu Strajkowego.  

Pierwszego dnia stanu wojennego został zatrzymany i internowany. Osadzony w Areszcie Śledczym 

Warszawa Białołęka. Z odosobnienia zwolniony został 12 lipca 1982 r.  
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Olgierd SMOLEŃSKI 

Pan Olgierd Antoni Smoleński, będąc studentem Politechniki Warszawskiej od października 1980 r. 

działał w Niezależnym Związku Studenckim. W 1981 r. był przewodniczącym Koła na Wydziale 

Inżynierii Lądowej oraz członkiem Rady Koordynacyjnej NZS na PW. W lutym 1981 r. uczestniczył 

w strajku w Łodzi a w listopadzie i grudniu w Radomiu. W latach 1982-1988 współpracował z 

Grupami Oporu Solidarni i podziemnymi strukturami NZS PW. W latach osiemdziesiątych był 

drukarzem podziemnych wydawnictw i ulotek. Po 1982 r. mieszkanie Olgierda Antoniego 

Smoleńskiego było punktem kontaktowym drukarni „Tygodnika Mazowsze”. 

 

Jerzy STERNICKI 

Pan Jerzy Karol Sternicki będąc studentem Politechniki Warszawskiej od 1980 roku działał w 

Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Po wprowadzeniu stanu wojennego dnia 13 grudnia 1981 roku, 

zabezpieczał mienie NZS (wywiezienie powielaczy, biblioteki, archiwum   

i dokumentacji), organizował dystrybucję prasy niezależnej. W latach 1982-1984 wchodził   

w skład redakcyjny „Kwadransu Akademickiego”, niezależnego Międzyuczelnianego Opozycyjnego 

Ruchu Studenckiego oraz „Przeglądu Prasy Podziemnej”. W cyklu cotygodniowym wydawano 3000 

egzemplarzy tej gazety, które Jerzy Karol Sternicki rozprowadzał w warszawskim środowisku 

studenckim (PW, SGGW, UW, SGPiS, AWF) oraz dostarczał do punktów kontaktowych. Na 

poziomie Wydziału zajmował się także ograniczeniem akcji sabotażowych kolaborantów, 

roznoszeniem ulotek, organizacją „cichych przerw”. 

 

Wiktor ŚWIERCZ 

Pan Wiktor Świercz w 1980 r., podczas studiów na Politechnice Warszawskiej, został członkiem 

Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W tym czasie współpracował również z NSZZ „Solidarność”. 

Współpraca ta polegała na kolportażu przeróżnych wydawnictw i rozlepianiu plakatów i ulotek w 

miejscach publicznych. Działalności tej nie zaprzestał po wprowadzeniu stanu wojennego. W 

pierwszej połowie 1982 r. został członkiem Grup Oporu „Solidarni” RKW Mazowsze NSZZ 

„Solidarność”. Kierował grupą około 20-tu osób. Działalność grupy polegała na akcjach ulotkowych i 

nadawaniu krótkich audycji z ukrytych w miejscach publicznych nadajników. 6.12.1982 r. został 

zatrzymany wraz z innymi osobami przez patrol MO, podczas rozlepiania w tramwaju i na budynkach 

przy ul. Puławskiej w Warszawie plakatów z napisem „Solidarność walczy”. Na podstawie 

postanowienia Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Warszawa Mokotów, 7.12.1982 r. został 

tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie w Warszawie Mokotowie. Wskutek poręczenia 

wniesionego przez władze PW, 27.12.1982 r. Sąd Wojewódzki w Warszawie uchylił areszt 

tymczasowy. 8.09.1983 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, na podstawie ustawy o amnestii z 

21.07.1983 r., umorzył prowadzone przeciwko niemu postępowanie i wyznaczył mu okres próby do 

31.12.1985 r. W nocy z 4 na 5 kwietnia 1984 r. został zatrzymany w Warszawie na ul. Karolkowej 

podczas przenoszenia dużej partii zakazanych wydawnictw. Postanowieniem Prokuratury 

Wojewódzkiej w Warszawie z 6.04.1984 r. został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie w 

Warszawie Mokotowie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, 25.07.1984 r. na podstawie ustawy o 

amnestii z 21.07.1984 r., umorzył prowadzone przeciwko niemu postępowanie i uchylił areszt 

tymczasowy. 

 

Rudolf WASILEWSKI 

Pan Rudolf Wasilewski w 1980 r., w czasie studiów na Politechnice Warszawskiej, został członkiem 

Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W 1981 r. był szefem Komisji ds. Nauki i Reformy Studiów przy 
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Radzie Koordynacyjnej NZS PW. Był współorganizatorem druku pism NZS na Akademii Medycznej 

i PW. Jesienią 1981 r. uczestniczył w tzw. strajku radomskim w Wyższej Szkole Inżynieryjnej w 

Radomiu. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w zakazaną działalność. W latach 

1982-84 w Warszawie współpracował z Grupami Oporu Solidarni. W jego mieszkaniu przy ul. Staffa 

w Warszawie mieścił się punkt kolportażu materiałów poligraficznych. Do 1987 r. był zaangażowany 

w druk wydawnictw bezdebitowych. 

 

Grzegorz WILCZYŃSKI 

Pan Grzegorz Władysław Wilczyński od 1980 r. był aktywnym działaczem Niezależnego Zrzeszenia 

Studentów na Politechnice Szczecińskiej.  

W dniu 5 października 1982 r. został zatrzymany a dwa dni później tymczasowo aresztowany w 

związku z zarzutem kolportażu nielegalnych wydawnictw (m.in. „ARO” „Jedność” „Tygodnik 

Akademicki”) oraz udziału w podziemnych strukturach NZS. Był przetrzymywany w Areszcie 

Śledczym w Szczecinie a następnie w AŚ przy Zakładzie Karnym w Goleniowie. Skazany przez Sąd 

Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na podstawie przepisów dekretu o stanie wojennym 

na 9 miesięcy pozbawienia wolności (z zaliczeniem na poczet kary okresu tymczasowego 

aresztowania). Zwolniony na podstawie przepisów o amnestii postanowieniem z dnia 8 lipca 1983 r.   

Po zwolnieniu został przywrócony na studia lecz nie zaprzestał prowadzenia działalności opozycyjnej. 

Ponownie aktywnie zaangażował się w działania  podziemnych strukturach NZS, organizował 

spotkania z opozycjonistami, kolportował nielegalne wydawnictwa i ulotki. Był wydawcą 

i kolporterem pisma „Peryskop”. W dniu 29 stycznia 1986 r. został ponownie aresztowany i oskarżony 

o kolportaż nielegalnych wydawnictw na terenie Szczecina i Politechniki Szczecińskiej. W areszcie 

przebywał do dnia 4 lipca 1986 r. Postępowanie w tej sprawie Sąd Rejonowy w Szczecinie umorzył na 

podstawie przepisów o amnestii.  

Do czasu ukończenia studiów w 1987 r. był pod stałą obserwacją Służby Bezpieczeństwa 

w Szczecinie, mimo to uczestniczył w uroczystościach patriotycznych i mszach za ojczyznę. Po 

powrocie do Suwałk zaangażował się w działania tamtejszych struktur podziemnej „Solidarności”. W 

1989 r. współtworzył Wojewódzki Komitet Obywatelski „Solidarność” w Suwałkach, pełnił funkcję 

wiceprzewodniczącego 

 

Tomasz WIŚNIEWSKI 

Pan Tomasz Stefan Wiśniewski od października 1980 r. był działaczem Niezależnego Zrzeszenia 

Studentów Politechniki Warszawskiej. Wszedł w skład Komisji Wydziałowej i był odpowiedzialny za 

sprawy kulturalno-oświatowe. Zajmował się również kolportowaniem materiałów bezdebitowych 

wśród studentów Politechniki Warszawskiej. Pan Tomasz Stefan Wiśniewski opiekował się również 

księgozbiorem wydawnictw niezależnych NZS na swoim Wydziale. W listopadzie i grudniu 1981 r. 

był członkiem Komitetu Strajkowego podczas strajku solidarnościowego ze studentami Wyższej 

Szkoły Inżynierskiej w Radomiu. W latach 1982-1989 współpracował z wydawnictwem NOWa i był 

odpowiedzialny m.in. za dystrybucję i transport książek.  

 

Piotr WÓJCIK 

Pan Piotr Wojciech Wójcik, będąc uczniem w XVI LO im. S. Sempołowskiej w Warszawie, 

w listopadzie 1981 r. współorganizował na terenie szkoły wsparcie dla strajkujących studentów 

Wyższej Szkoły Pożarnictwa w Warszawie i był jednym z organizatorów manifestacji uczniów i 

nauczycieli popierających strajk. Na początku stanu wojennego w 1982 r. rozpoczął współpracę 

z Sekcją Interwencji NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze i drukował pismo „CEL”. Wiosną 

1983 r. uczestniczył w przygotowaniach do druku statutu „Solidarności” dla podziemnych struktur 

Związku w Lublinie. W latach 1983-1984 kolportował podziemne pisma, m. in. „Kos” i „Tu i Teraz” 
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W październiku i listopadzie 1984 r. był członkiem studenckiej straży porządkowej w kościele św. St. 

Kostki na Żoliborzu przed i w trakcie pogrzebu ks. Jerzego Popiełuszki. W latach 1985 -1987 

w mieszkaniu rodziców zorganizował punkt składowy książek i czasopism drugiego obiegu. 

Jako członek studenckiej organizacji „Bratniak” na Wydziale Uniwersytetu Warszawskiego w latach 

1983-1988 wspierał kolegów związanych z wydawnictwem „Pokolenie” i pismem „Miś”.  

Z Tomaszem Ziemińskim, Janem Szczerbą i Witoldem Przytockim był współorganizatorem pisma 

„Dodruk”. W 1988 r. brał udział w odtwarzaniu struktur NZS na UW. W 1989 r. aktywnie 

uczestniczył w kampanii wyborczej do Sejmu.  

 

 

pośmiertnie 

Teodor KLINCEWICZ 

Pan Teodor Klincewicz działalność opozycyjną rozpoczął podczas studiów na Wydziale Fizyki 

Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Od 1976 r. współpracował z KOR. 

Należał również do Studenckiego Klubu Solidarności. Wraz z Witoldem Łuczywo zorganizował 

drukarnię na PW. Od marca 1978 r. do kwietnia 1979 r. był współredaktorem pisma „Sto razy głową 

w mur”.  Organizował również spotkania ze znanymi osobistościami zatytułowane „Życiorysy 

Polaków a doświadczenie pokoleniowe” oraz samokształceniowe dla studentów. Ponadto pełnił rolę 

łącznika Biblioteki Latającej PW. Był jednym z założycieli Niezależnego Zrzeszenia Studentów PW, 

został wiceprzewodniczącym Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS, współtworzył także 

Akademickie Biuro Interwencyjne. 

Po wprowadzeniu stanu wojennego Pan Teodor Klincewicz ukrywał się. W 1982 r. powstały Grupy 

Oporu „Solidarni”, Pan Klincewicz był inicjatorem ich powstania, organizował i kierował 

drukowaniem ulotek i znaczków, akcjami ulotkowymi, nadawaniem audycji radiowych dla więźniów 

politycznych. W dniu 21 marca 1983 r. został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym na 

Mokotowie skąd został zwolniony na mocy amnestii 28 lipca 1983 r. Po wyjściu na wolność we 

współpracy z Marianem Kotlarskim zorganizował oficynę wydawniczą „Rytm”, którą kierował do 

1989 r. Od 1985 r. był redaktorem naczelnym „Kurier Mazowsza” a od 1988 r. biuletynu RKW 

„Mazowsze”. 

 

Piotr ZIEMBIŃSKI. 

Pan Piotr Ziembiński był od  września 1980 r członkiem Komitetu Założycielskiego Niezależnego 

Zrzeszenia Studentów w Instytucie Poligrafii Politechniki Warszawskiej. W okresie od 1980 r do 1981 

r. był zastępcą przewodniczącego Koła Wydziałowego. Był współzałożycielem i drukarzem 

pisma „Nonparel”. 

Pan Piotr Ziembiński był drukarzem antysocjalistycznych nadruków na koszulkach. Zajmował się 

ustawianiem powielaczy i szkoleniem drukarzy. W terminie od listopada do grudnia 1981 r. 

uczestniczył w strajku radomskim na Politechnice Warszawskiej. Był szefem powielarni. 

W okresie od 12 do 13 grudnia 1981 r. był szefem ochrony Gmachu Głównego Politechniki 

Warszawskiej. W terminie od 13 do 14 grudnia  1981 r.  zabezpieczał i wywoził sprzęt poligraficzny z 

Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej i siedziby Komisji Krajowej NZS przy  ul. Szpitalnej. 

Był drukarzem „Tygodnika Mazowsze” a od grudnia 1981 r. do 1982 r. serwisantem drukarni. W 1982 

r. był członkiem tajnych struktur NZS i współpracował z Grupami Oporu Solidarni oraz NOWej. 

W tym samym roku uruchomił drukarnie NOWej m.in. w Warszawie na Jelonkach 

https://poczta.ipn.gov.pl/owa/redir.aspx?SURL=l3DqRAu2diQMk6RNDZFJcbsk2k2gpki7H6Yhz7sSQJeX_FGuJVrUCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBlAG4AYwB5AHMAbwBsAC4AcABsAC8AdwBpAGsAaQAvACUARQAyACUAOAAwACUAOQBFAE4AbwBuAHAAYQByAGUAbAAlAEUAMgAlADgAMAAlADkARAA.&URL=http%3a%2f%2fwww.encysol.pl%2fwiki%2f%25E2%2580%259ENonparel%25E2%2580%259D
https://poczta.ipn.gov.pl/owa/redir.aspx?SURL=UBNyBdV_xAx8udJt6o6eEGOAilFNYLEb1P_R2w0T6-iX_FGuJVrUCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBlAG4AYwB5AHMAbwBsAC4AcABsAC8AdwBpAGsAaQAvAEcAcgB1AHAAeQBfAE8AcABvAHIAdQBfAFMAbwBsAGkAZABhAHIAbgBpAA..&URL=http%3a%2f%2fwww.encysol.pl%2fwiki%2fGrupy_Oporu_Solidarni
https://poczta.ipn.gov.pl/owa/redir.aspx?SURL=byg3AhQM9V7oH-PNW37E2YVI8tg5LM61exm-Z86EoSiX_FGuJVrUCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBlAG4AYwB5AHMAbwBsAC4AcABsAC8AdwBpAGsAaQAvAE4AaQBlAHoAYQBsAGUAJQBDADUAJQBCAEMAbgBhAF8ATwBmAGkAYwB5AG4AYQBfAFcAeQBkAGEAdwBuAGkAYwB6AGEA&URL=http%3a%2f%2fwww.encysol.pl%2fwiki%2fNiezale%25C5%25BCna_Oficyna_Wydawnicza
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i w Radziejowicach k. Mszczonowa. Brał bezpośredni udział w różnych inicjatywach drukarskich 

m.in.: kalendarze, znaczki, koszulki. 

Pan Piotr Ziembiński pracował jako drukarz i serwisant sprzętu poligraficznego, szkolił właścicieli 

lokali i nowych drukarzy w obsłudze powielaczy, maszyn offsetowych oraz innego sprzętu 

poligraficznego.  W okresie od 1984 r. do 1989 r. był zastępcą kierownika powielarni  w Urzędzie 

m.st. Warszawy, w której zorganizował druk książek dla podziemnych wydawnictw, m.in. dla 

wydawnictwa „In plus”. W 1986 uruchomił drukarnię Oficyny Wydawniczej Rytm w Radziejowicach. 

 

 


