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Biogramy osób odznaczonych Krzyżem Wolności i Solidarności 

NSZZ „S” Rolników Indywidualnych 

 

 

 

Kazimierz Bąk 
ur. w 1949 r. w Górkach  

 

 

 

W latach 1981-1989 prowadził działalność niepodległościową  

w strukturach Solidarności Walczącej oraz Rzeszowskiego Komitetu 

Oporu Rolników na terenie powiatu mieleckiego. W styczniu 1981 r. 

uczestniczył w strajku rolników w Domu Kolejarza w Rzeszowie,  

a w listopadzie tego roku był współorganizatorem strajku 

okupacyjnego w Urzędzie Gminy w Czerminie. 

Pełnił funkcję przewodniczącego koła wiejskiego NSZZ „Solidarność” w Górkach,  

a następnie w październiku 1981 r. został wybrany wiceprzewodniczącym Zarządu Gminnego 

NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w Borowej. Ponadto współpracował  

z działaczami Tajnej Komisji Wykonawczej NSZZ „S” Regionu Rzeszowskiego. 

Zajmował się drukiem i kolportażem niezależnych wydawnictw Solidarności 

Walczącej, podziemnej prasy NSZZ „S” i NSZZ RI „S” oraz innych bezdebitowych druków                           

w postaci ulotek czy broszur. Ze względu na prowadzoną działalność opozycyjną był 

wielokrotnie przesłuchiwany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. 

 
Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności postanowieniem Prezydenta RP nr 516/2022 z 14 listopada 2022 r. 

 

 

Anna Małgorzata Bobko 
ur. w 1961 r. w Piszu 

 

 

 

Od października 1981 r. do 13 grudnia 1981 r. była pracownikiem 

technicznym NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych 

Zarządu Gminnego dla Urzędu Miasta i Gminy w Piszu.  

Na początku stanu wojennego tworzyła i kolportowała ulotki 

NSZZ „Solidarność”, w maju 1982 r. zorganizowała w swoim 

mieszkaniu spotkanie konspiracyjne działaczy NSZZ 

,,Solidarność”, a także udzielała wsparcia pobitym internowanym przebywającym w szpitalu w 

Kwidzynie. W 1982 r. brała udział w Piszu w marszu przeciw internowaniu działaczy NSZZ 

,,Solidarność” z tego miasta. W latach 1982-1984 kolportowała ulotki. 
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Z powodu prowadzonej działalności była w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa. 

W 1983 r. oraz w 1984 r. w jej mieszkaniu dokonano przeszukania w związku z podejrzeniem 

posiadania nielegalnych wydawnictw. Ponadto była wielokrotnie wzywana na przesłuchania. 

Działalność antykomunistyczną prowadziła do 1989 r. 
 

Odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności postanowieniem Prezydenta RP nr 516/2022 z 14 listopada 2022 r. 

 

 

Zbigniew Jerzy Boniśniak 
ur. w 1951 r. w Jordanowie 

 

 

 

Był zatrudniony w Fabryce Form Metalowych „Formet”  

w Bydgoszczy i należał do zakładowych struktur NSZZ 

„Solidarność”. Od września 1980 r. włączył się w tworzenie związków 

zawodowych rolników indywidualnych na terenie gminy Złotniki 

Kujawskie i Inowrocław. Został przewodniczącym Zarządu 

Gminnego NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w Złotnikach Kujawskich. 

13 grudnia 1981 r. stawiał czynny opór podczas zabezpieczania lokalu ZG NSZZ 

„Solidarność” RI w Złotnikach Kujawskich. Za powyższe, 15 grudnia 1981 r., na mocy 

postanowienia Komendanta Wojewódzkiego MO w Bydgoszczy, został internowany  

i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach. Internowanie uchylono 9 marca 1982 r. 

Będąc w ośrodku odosobnienia nie zmienił poglądów, deklarując kontynuowanie działalności 

związkowej w zdelegalizowanej „Solidarności”, po uchyleniu stanu wojennego.  

Z obawy władz przed ponownym podjęciem przez niego działalności opozycyjnej, 

uzyskał zgodę na wyjazd emigracyjny. W 1987 r. wyjechał na stałe do Norwegii. 
 

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2022 z 12 września 2022 r. 

 

 

Roman Karol Dubiel 
ur. w 1958 r. w Dukli 

 

 

 

Na początku lat 80. był członkiem Niezależnego Zrzeszenia 

Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po wprowadzeniu stanu 

wojennego do 1985 r. kontynuował działalność konspiracyjną w NZS. 

W latach 1982-1983 działał w Akademickim Ruchu Oporu.  

Od maja 1982 r. współpracował z podziemnymi strukturami NSZZ 

„Solidarność” Rolników Indywidualnych, a następnie z Ogólnopolskim Komitetem Oporu 

Rolników. 
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W ramach działalności w tych organizacjach uczestniczył w druku wydawnictw 

niezależnych w Krakowie, które kolportował na terenie miasta oraz na terenie Jasła, Krosna, 

Dukli i Iwli. Rozpowszechniał m.in. „Solidarność Rolników” oraz „Żywią i Bronią”. Brał 

udział w manifestacjach opozycyjnych. Opisaną działalność prowadził w latach 1981-1988. 
 

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności postanowieniem Prezydenta RP nr 478/2022 z 24 października 2022 r. 

 

 

Józef Gwizdała 

ur. w 1962 r. w Hadlach Szklarskich 

 

 

 

Wspierał rolników podczas strajku w Rzeszowie i Ustrzykach 

Dolnych w styczniu i lutym 1981 r. W latach 1982-1989 brał udział 

w podziemnej działalności Ogólnopolskiego Komitetu Oporu 

Rolników. W ww. okresie uczestniczył w kolportażu pism  

i wydawnictw OKOR: „Solidarność Rolników”, „ASR”, „Żywią  

i Bronią”, „Wieści” na terenie gmin Jawornik Polski, Przeworsk, Kańczuga i Dynów.  

W latach 1985-1989 brał udział w obchodach rocznicy strajków rolniczych 

organizowanych w kościele parafialnym na Drabiniance w Rzeszowie, manifestacjach oraz 

akcjach malowania haseł antykomunistycznych na budynkach publicznych. 
 

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności postanowieniem Prezydenta RP nr 478/2022 z 24 października 2022 r. 

 

 

Tomasz Jan Jankowski 
ur. w 1953 r. w Mrągowie 

 

 

 

Od drugiej połowy lat 70. prowadził aktywną działalność 

antykomunistyczną i społeczną. Był członkiem działającej jawnie, 

lecz niezarejestrowanej przez władze organizacji pn. Polski Komitet 

Obrony Życia, Rodziny i Narodu. W latach 1977-1981 

współredagował wydawane w drugim obiegu pismo ,,Samoobrona Polska”. Kolportował 

również inne wydawnictwa sygnowane lub rozpowszechniane przez PKOZRiN. W 1978 r. był 

sygnatariuszem petycji w sprawie zniesienia ustawy o warunkach dopuszczalności przerywania 

ciąży. 

W związku z prowadzoną działalnością 17 grudnia 1981 r. został internowany  

i osadzony w Ośrodku Odosobnienia przy Zakładzie Karnym w Iławie, skąd został zwolniony 

8 marca 1982 r.  
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Po wyjściu na wolność nie zaniechał działalności niepodległościowej i społecznej.  

31 lipca 1982 r. został zatrzymany podczas nielegalnej manifestacji. Następnie 30 marca  

1985 r. został ukarany karą grzywny za zorganizowanie nielegalnego spotkania.  

W latach 1985-1987 redagował i kolportował nielegalne pismo „Echo Mrągowa”.  

W jego mieszkaniu odbywały się spotkania członków Obywatelskiego Komitetu Pomocy 

Szkole w Mrągowie oraz działaczy NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. W tym 

okresie brał również udział w innych zebraniach środowisk opozycyjnych na terenie Mrągowa, 

m.in. w Kościele pw. Św. Wojciecha. 

W latach 1976-1989 był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa, a w ramach 

represji wielokrotnie otrzymywał odmowy wyjazdu za granicę. 
 

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2022 z 12 września 2022 r. 

 

 

 

Mieczysław Jan Selin  
ur. w 1959 r. w Wejherowie 

 

 

 

W latach 1982-1989, będąc pracownikiem Zakładów Radiowych „Radmor” 

 w Gdyni, prowadził działalność antykomunistyczną. Brał udział w kolportażu 

ulotek oraz był łącznikiem pomiędzy konspiracyjnymi strukturami NSZZ 

„Solidarność” Rolników Indywidualnych w miejscowościach Luźnie i Gowinie.  

Ponadto uczestniczył w manifestacjach antykomunistycznych na terenie Gdańska. 

 
Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności postanowieniem Prezydenta RP nr 516/2022 z 15 listopada 2022 r. 

 

 

Zygmunt Sobolewski 
ur. w 1953 r. w Suwałkach 

 

 

 

Był działaczem NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Jeleniewie. 

Pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Związku w miejscowym 

Spółdzielczym Kółku Rolniczym.  

Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w ramach struktur 

podziemnych. Angażował się w kolportaż niezależnych wydawnictw, które otrzymywał  

od działaczy „Solidarności” z Suwałk. Utrzymywał kontakty z działaczami opozycji z Zarządu 

Regionu Pojezierze. Uczestniczył w manifestacjach antykomunistycznych w Suwałkach oraz 

wydarzeniach patriotyczno-religijnych, m.in. w Mszach za Ojczyznę w Suwałkach  
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i Smolnikach. Organizował nielegalne zebrania z udziałem mieszkańców Jeleniewa. 

Aktywność opozycyjną prowadził w latach 1981-1984. 

Za powyższą działalność został zwolniony z pracy. W latach 80. był kilkukrotnie 

wzywany do odbycia ćwiczeń wojskowych. 
 

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności postanowieniem Prezydenta RP nr 478/2022 z 24 października 2022 r. 

 

 

 

Jan Bolesław Szewczyk 
ur. w 1948 r. w Goszczanowie 

 

 

 

W styczniu 1981 r. zainicjował utworzenie struktur związkowych rolników 

indywidualnych na terenie gminy Goszczanów, gdzie następnie objął funkcję 

przewodniczącego Koła Wiejskiego NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. 

Publicznie krytykował ustrój PRL, władze państwowe i partię, inspirując innych do podobnych 

wystąpień, co stało się bezpośrednią przyczyną jego internowania.  

Od 13 grudnia 1981 r. do 12 lutego 1982 r. przebywał w ośrodkach odosobnienia  

w Sieradzu i Łowiczu.  

Od 1980 r. do 1986 r. był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa, wielokrotnie 

przeprowadzano z nim rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze i dokonano przeszukania 

zabudowań. W latach 1982-1984 został objęty zakazem wyjazdów zagranicznych. 
 

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2022 z 12 września 2022 r. 

 

 

 

Krzysztof Szymański 
ur. w 1952 r. w Jaczewie  

 

 

 

Był rolnikiem prowadzącym własne gospodarstwo rolne w Korytnicy oraz 

działaczem NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w woj. siedleckim. 

Organizował również struktury NSZZ RI „Solidarność” na terenie powiatu 

węgrowskiego. 

Założył i kierował organizacją związkową w Korytnicy. Był członkiem Zarządu 

Wojewódzkiego NSZZ RI „Solidarność” i delegatem na zjazd krajowy. W listopadzie 1981 r. 

uczestniczył w strajku okupacyjnym budynku organizacji młodzieżowych w Siedlcach, 

zorganizowanym przez rolniczą „Solidarność”. 

Po wprowadzeniu stanu wojennego czynnie włączył się w działalność podziemnych 

struktur „Solidarności”, zajmując się m.in. kolportażem prasy i wydawnictw niezależnych oraz 



6 
 

ulotek. Ponadto organizował spotkania działaczy związkowych i uroczystości patriotyczne  

w kościołach. 

W dniu 29 kwietnia 1982 r. został zatrzymany za posiadanie ulotek i dotkliwie pobity 

przez funkcjonariuszy. Po osadzeniu w Areszcie Śledczym na warszawskim Mokotowie, na 

skutek doznanych obrażeń został 3 maja 1982 r. skierowany do szpitala Aresztu Śledczego, 

gdzie przebywał 68 dni. Ze względu na stan zdrowia 10 lipca 1982 r. został zwolniony.  

29 lipca 1982 r. Prokuratura Wojskowa w Warszawie zawiesiła prowadzone przeciwko 

niemu postępowanie przygotowawcze, a 12 września 1983 r. Sąd Warszawskiego Okręgu 

Wojskowego w Warszawie umorzył sprawę na podstawie ustawy o amnestii. 

W 1983 r., jako jedyny w Polsce dzięki swojej nieugiętej postawie, doprowadził do tego, 

że funkcjonariusze, którzy go pobili zostali skazani wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu 

Wojskowego na karę więzienia. Jednakże Sąd Najwyższy – Izba Wojskowa wyrok uchylił i na 

podstawie amnestii umorzył prowadzone przeciwko funkcjonariuszom postępowanie karne. 

Po wyjściu z więzienia Krzysztof Szymański kontynuował działalność konspiracyjną. 

Był zaangażowany w działalność Duszpasterstwa Rolników (skupiającego większość 

czołowych aktywistów b. NSZZ RI „Solidarność”) oraz aktywnie uczestniczył w grupie 

związkowców występującej z inicjatywą rejestracji „Solidarności” Rolników Indywidualnych 

na terenie woj. siedleckiego. W imieniu tej grupy złożył 23 lutego1988r. w Sądzie Rejonowym 

w Siedlcach wniosek o rejestrację. Jak również wystosował list do Ojca Świętego  

Jana Pawła II. 

W 1989 r. z ramienia Komitetu Obywatelskiego został wybrany do Sejmu  

z województwa siedleckiego.  

 
Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2022 z 12 września 2022 r. 

 

 

 

Marian Wąsiewicz 

ur. w 1947 r. w Polowicach  

 

 

 

W latach 1980-1989 należał do NSZZ „Solidarność” Rolników 

Indywidualnych. Tworzył struktury Związku na szczeblu gminnym  

i wojewódzkim, pełniąc funkcję sekretarza Zarządu Gminnego NSZZ 

RI „Solidarność” w Białej Rawskiej. Prowadził dokumentację oraz 

brał czynny udział zarówno w pracach Związku, jak i akcjach 

protestacyjnych. 

 W okresie stanu wojennego jak i po jego zakończeniu, w związku z powyższą 

działalnością był wielokrotnie zatrzymywany przez MO. Ponadto zajmował się kolportażem 

ulotek, a także organizował zebrania informacyjne dotyczące NSZZ „Solidarność”. 

 
Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności postanowieniem Prezydenta RP nr 516/2022 z 14 listopada 2022 r. 

 



7 
 

 

pośmiertnie: 

 

 

Wojciech Obernikowicz 

ur. w 1948 r. w Leniach Wielkich 

 

 

 

Rolnik z m. Kolankowo w powiecie Lipno, od przełomu lat 70. i 80. 

XX w. był współorganizatorem i działaczem niezależnych, rolniczych 

związków zawodowych w regionie Ziemia Dobrzyńska i Kujawy.  

Od początku lat 80. uczestniczył w procesie jednoczenia i współpracy 

wszystkich krajowych nurtów rolniczych związków zawodowych, współistniejących 

równolegle na terenie kraju. Brał udział w ogólnopolskich spotkaniach działaczy NSZZ 

„Solidarność Wiejska”, NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych,  KOR-u oraz 

Niezależnej Myśli Ludowej. 

W listopadzie 1980 r. wszedł w skład powołanego Prezydium Krajowej Rady 

Porozumiewawczej Niezależnych Samorządnych Chłopskich Związków Zawodowych 

„Solidarność”, reprezentując region Kujawy i Ziemia Dobrzyńska. W październiku 1981 r. 

Rada została przekształcona w Krajową Komisję Porozumiewawczą NSCHZZ ,,Solidność”,                    

a on został powołany do składu Sekretariatu. 

Był zastępcą przewodniczącego Komitetu Strajkowego podczas trwającego  

od 23 listopada do 7 grudnia 1981 r. okupacyjnego strajku chłopskiego w gmachu 

Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych we Włocławku. 

13 grudnia 1981 r., na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO  

we Włocławku, został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku-

Mielęcinie. Podczas rozmów z funkcjonariuszami SB odmówił podpisania deklaracji  

o lojalności wobec ustroju PRL. 

Po zwolnieniu z internowania 18 marca 1982 r., nadal utrzymywał kontakty  

z działaczami zdelegalizowanych struktur „Solidarności Chłopskiej” oraz NSZZ „Solidarność”. 

Był również zaangażowany w organizowanie pomocy dla rodzin internowanych rolników. 

13 września 1982 r. został ponownie internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia 

we Włocławku-Mielęcinie, w którym przebywał do 8 grudnia 1982 r. 

15 kwietnia 1983 r., po wcześniejszym anulowaniu zastrzeżenia wyjazdów 

zagranicznych, obowiązującego do grudnia 1986 r., uzyskał zgodę na wydanie paszportu  

i wyjazd stały do USA. W 1989 r. wrócił do Polski.  
 

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2022 z 12 września 2022 r. 

 
 


