
1. Grzegorz Marian Jasiński był działaczem opozycyjnym od 1977 r. Drukarz i kolporter  

w wydawnictwach Głos i Krąg. Przekazywał do Olsztyna podziemne publikacje,  

m.in. Biuletyn Informacyjny KSS-KOR. Redaktor i drukarz Pisma  

Regionu Warmińsko Mazurskiego Solidarność Olsztyn Rezonans w latach 1984 – 1989.  

Uczestnik demonstracji w dniu 03.05.1982 r. w Warszawie, podczas której zdejmował 

flagi, za co został skazany na karę 5 tys. zł grzywny. Profesor belwederski  

od 27.02.2017 r. Obecnie pracownik naukowy w Instytucie Historii  

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 

 

2. Krystyna Stefania Karsznia była nauczycielką historii w Szkole Podstawowej w 

Upałtach. Działaczka opozycji demokratycznej od dnia 13.12.1981 r. Kolportowała 

podziemne wydawnictwa wśród pracowników szkoły i nauczycieli w Giżycku. Jako 

forma represji przebywała w areszcie od dnia 17.05.1983 r. do dnia 30.05.1983 r. Na 

podstawie amnestii z dnia 21.07.1983 r. sprawę umorzono. Była wielokrotnie 

przesłuchiwana oraz przeprowadzono w jej mieszkaniu przeszukanie. 

 

3. Ryszard Kosior był Członkiem Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych  

w Olsztynie. W NSZZ ,,Solidarność” kolportował podziemne publikacje i aktywnie 

pomagał represjonowanym poprzez wymianę nielegalnych publikacji oraz szkolenie  

w zakresie prawa pracy Po wprowadzeniu stanu wojennego współtworzył  

Międzyzakładowe Komisje Koordynacyjne NSZZ ,,Solidarność”  

w Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Olsztynie.  

W latach 1980-1984 tworzył i rozwijał Polski Klub Ekologiczny.  

W latach 1981-1984 z powodu działalności demokratycznej inwigilowany  

przez Służbę Bezpieczeństwa. W dniu 07.04.2011 r. odznaczony  

Srebrnym Krzyżem Zasługi. 

 

 

 

 

 



4. Zygmunt Łoś był nauczycielem w Zespole Szkół Zawodowych w Olecku.  

W 1980 r. został członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ ,,Solidarność”,  

a następnie wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej w swoim miejscu pracy. 

Członek Zarządu Regionu Pojezierze. W 1981 r. wybrany na I Krajowy Zjazd 

Delegatów NSZZ ,,Solidarność” w Gdańsku. W swoich wypowiedziach sprzeciwiał się 

władzom komunistycznym. Z powodu działalności opozycyjnej  

w ramach akcji ,,Jodła” w dniu 13.12.1981 r. internowany i osadzony  

w Ośrodku Odosobnienia w Suwałkach, gdzie przebywał do dnia 30.03.1982 r.  

W dniu 31.03.1982 r. jego mieszkanie zostało przeszukane przez funkcjonariuszy 

milicji. 

 

 

5. Grażyna Szymańska była przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność” 

w Oddziale PKO w Kętrzynie przed wprowadzeniem stanu wojennego.  

Od marca 1982 r. do maja 1983 r. kolporterka ulotek oraz prasy podziemnej  

w Oddziale PKO w Kętrzynie jako członek podziemnej organizacji  

,,Brygady Biało – Czerwone” o pseudonimie ,,Japonka”. Kolportowała pisma  

Biuletyn Informacyjny NSZZ ,,Solidarność” Region Warmińsko – Mazurski, 

Solidarność Region Warmińsko – Mazurski i Odezwę do mieszkańców Warmii i Mazur. 

Jej mieszkanie było lokalem konspiracyjnym tej podziemnej organizacji. Jako forma 

represji była zatrzymywana i przesłuchiwana. 

6. Kazimierz Mieczysław Witczak był aktywnym działaczem niepodległościowym 

NSZZ ,,Solidarność” w Kętrzynie i okolicach w okresie od 13.12.1981 r.  

do 04.06.1989r. Środowisko kętrzyńskie było jednym z najbardziej aktywnych w 

regionie Warmińsko – Mazurskim. Uczestnik wielu akcji opozycyjnych tego 

środowiska. Kolporter zakazanych publikacji : Tygodnik Mazowsze oraz Robotnik  

od września 1984 r. do jesieni 1987 r. Członek podziemnej organizacji  

Federacja Młodzieży Walczącej Warmii i Mazur. 

 

 

 



pośmiertnie : 

7. Ireneusz Jewiak był działaczem opozycyjnym od 1983 r. Kolporter podziemnych 

ulotek i pism. Były to materiały nawołujące do bojkotu wyborów do Rad Narodowych. 

Z powodu działalności w opozycji demokratycznej zatrzymany w dniu 19.05.1984 r.  

na dworcu PKP w Działdowie z materiałami opozycyjnymi i decyzją Prokuratury 

Rejonowej w Działdowie tymczasowo aresztowany 21.05.1984 r. Osadzony  

w Areszcie Śledczym w Działdowie, a następnie w areszcie WUSW w Ciechanowie 

Oddział w Mławie. W dniu 12.06.1984 r. przewieziony do Aresztu Śledczego 

Warszawa Mokotów, gdzie przebywał do dnia 26.07.1984 r. 

 

 

 


