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Działacze opozycji antykomunistycznej odznaczeni Krzyżem Wolności  

i Solidarności przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi  

w działalności na rzecz odzyskania niepodległości i suwerenności przez 

Polskę oraz respektowania praw człowieka w PRL 

 

Jan Antoł (ur. 1936 r.) 

działacz Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Rolników 

Indywidualnych, sygnatariusz porozumień rzeszowskich, wiceprzewodniczący Zarządu 

Krajowego NSZZ „Solidarność” RI, współorganizator Duszpasterstwa Rolników na Podhalu 

 

Marian Banaś (ur. 1955 r.)  

współzałożyciel i działacz Akcji na rzecz Niepodległości, działacz Studenckiego Komitetu 

Solidarności oraz Instytutu Katyńskiego, współpracownik ROPCiO i KPN, członek Zarządu 

Regionu NSZZ „Solidarność” Małopolska, skazany w 1982 r. na 4 lata więzienia 

 

Janusz Barański (ur. 1960 r.) 

działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Uniwersytecie Jagiellońskim, organizator 

druku i kolporter wydawnictw niezależnych, aresztowany w 1982 r., skazany w 1983 r.  

za działalność antyreżimową na 6 miesięcy pozbawienia wolności 

 

Andrzej Bąk (ur. 1960 r.) 

działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Akademii Górniczo-Hutniczej, uczestnik 

strajku studenckiego (XI-XII 1981), po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik studenckiej 

akcji wsparcia strajku w Hucie im. Lenina, po rozbiciu strajku internowany (do I 1982 r.) 

 

Marek Bąk (ur. 1962 r.) 

działacz Federacji Młodzieży Walczącej Region Kraków (1985-1989), organizator i uczestnik 

akcji małego sabotażu, od 1989 r. przedstawiciel FMW w Republice Federalnej Niemiec, 

gdzie organizował pomoc dla uchodźców politycznych z PRL 

 

Bogusław Bieroń (ur. 1965 r.) 

uczestnik opozycji już jako uczeń szkoły średniej, uczestnik manifestacji antyreżimowych  

w Krakowie-Nowej Hucie oraz akcji małego sabotażu, kolporter pism podziemnych, 

współzałożyciel NZS w Akademii Muzycznej w Krakowie (1988 r.) 

 

Marek Bik (ur. 1962 r.) 

związany z Konfederacją Polski Niepodległej już jako uczeń szkoły średniej, kolporter 

antyreżimowych wydawnictw, zatrzymany w VI 1982 r., skazany w X 1982 r. na 2 lata 

więzienia; sygnatariusz deklaracji założycielskiej Ruchu Wolność i Pokój 
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Józef Bobela (ur. 1947 r.) 

działacz NSZZ „Solidarność” w Hucie im. Lenina od 1980 r., po wprowadzeniu stanu 

wojennego działał w podziemiu, m.in. jako członek Tajnej Komisji Robotniczej Hutników, 

uczestnik akcji plakatowych i ulotkowych, kolporter wydawnictw antyreżimowych 

 

Ryszard Bocian (ur. 1939 r.) 

jeden z najaktywniejszych działaczy Konfederacji Polski Niepodległej, współzałożyciel 

Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, organizator druku i kolporter wydawnictw 

niezależnych, w okresie stanu wojennego internowany (X-XII 1982) 

 

Adam Borysławski (ur. 1967 r.) 

działacz Ruchu Młodzieży Niezależnej oraz Ruchu Wolność i Pokój w Gorzowie 

Wielkopolskim, uczestnik manifestacji, akcji plakatowych i ulotkowych, za działalność 

antyreżimową aresztowany (1985) i wielokrotnie karany przez kolegia ds. wykroczeń 

 

Zdzisław Bruliński (ur. 1945 r.) 

jeden z inicjatorów utworzenia Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej 

w województwie bielsko-bialskim, kolporter ulotek i plakatów związkowych, po zwolnieniu  

z MO (1982) nauczyciel historii w Chełmku, wspierał działaczy podziemnej „Solidarności” 

 

Jan Bryjak (ur. 1963 r.) 

współpracownik Porozumienia Prasowego „Solidarność Zwycięży” w Zagórzanach, 

organizator druku i kolporter wydawnictw podziemnych, uczestnik uroczystości 

patriotycznych i akcji pomocy humanitarnej dla rodzin internowanych i uwięzionych 

 

Marek Cholewka (ur. 1950 r.) 

członek NSZZ „Solidarność” w Miejskim Biurze Projektowym w Krakowie, w okresie stanu 

wojennego zaangażowany w akcję pomocy uwięzionym opozycjonistom i ich rodzinom, 

działacz Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Krakowie 

 

Marcin Ciupek (ur. 1970 r.) 

związany z Federacją Młodzieży Walczącej w Krakowie od 1987 r., redaktor naczelny 

gazetki „Śmielej”, publicysta i redaktor „BMW – Biuletynu Młodzieży Walczącej”; 

rozpracowywany przez SB jako jedna z osób pełniących wiodącą rolę w krakowskiej FMW 

 

Ewa Ciżek (ur. 1969 r.) 

uczestniczka akcji ulotkowych i akcji malowania antyreżimowych napisów na murach  

w Krakowie, współpracowniczka niezależnych oficyn wydawniczych (KOS, X), kolporterka 

wydawnictw podziemnych, udostępniała na potrzeby niezależnej poligrafii swoje mieszkanie 
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Artur Dmochowski (ur. 1959 r.) 

jeden ze współtwórców Niezależnego Zrzeszenia Studentów w 1980 r. i podziemia NZS, 

organizator druku, redaktor i kolporter pism niezależnych, organizator konspiracyjnych 

kursów samokształceniowych dla młodzieży oraz pomocy internowanym i ich rodzinom 

 

Teresa Dobrowolska (ur. 1930 r.) 

związana z utworzoną 3 maja 1976 r. tajną organizacją Polskie Porozumienie 

Niepodległościowe, kolporterka wydawnictw podziemnych, członkini podziemnych struktur 

„Solidarności” w Uniwersytecie Jagiellońskim, uczestniczka licznych akcji pomocowych 

 

Marek Domagała (ur. 1959 r.) 

jeden z organizatorów Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Akademii Górniczo-Hutniczej 

w Krakowie, współorganizator „Białego Marszu” w Krakowie (V 1981), organizator druku  

i kolporter wydawnictw niezależnych, uczestnik działań podziemnego NZS 

 

Ryszard Domagała (ur. 1934 r.) 

działacz NSZZ „Solidarność” od 1980 r., uczestnik akcji strajkowych w Miejskiego 

Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Krakowie, po wprowadzeniu stanu wojennego 

internowany, a następnie skazany w trybie doraźnym na 2 lata więzienia (I 1982)     

 

Grażyna Dymkowska (ur. 1960 r.) 

działaczka NSZZ „Solidarność” w Zakładach Okrętowych Urządzeń Elektrycznych  

i Automatyki „Elmor” w Gdańsku, po wprowadzeniu stanu wojennego prowadziła działalność 

podziemną, za co została aresztowana (VIII-XII 1982) i skazana na 2 lata więzienia 

 

Mirosław Dziewoński (ur. 1961 r.) 

związany z Konfederacją Polski Niepodległej w Krakowie, kierował jedną z grup Sekcji 

Kolportażu KPN, po wprowadzeniu stanu wojennego organizator druku wydawnictw 

podziemnych, udostępniał swoje mieszkanie na potrzeby działalności antyreżimowej   

 

Jan Fricze (ur. 1956 r.)  

jeden z inicjatorów powołania NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych  

w województwie krakowskim, organizator protestów rolniczych i akcji wsparcia  

dla prześladowanych, po wprowadzeniu stanu wojennego internowany (do I 1982 r.) 

 

Barbara Grzechynka (ur. 1939 r.) 

działaczka NSZZ „Solidarność” od 1980 r., pracownik etatowy Zarządu Regionu Małopolska 

NSZZ „Solidarność”, organizatorka druku i kolporter wydawnictw podziemnych,  

po wprowadzeniu stanu wojennego internowana (do III 1982 r.),  
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Marek Grzesiak (ur. 1956 r.) 

organizator druku, drukarz i kolporter wydawnictw niezależnych na terenie Warszawy, 

Krakowa i Zakopanego, od 1978 r. związany z Niezależnym Wydawnictwem „NOWa”,  

a także Krakowską Oficyną Studentów, później Wydawnictwem KOS 

 

Jan Grzyb (ur. 1945 r.) 

jeden z inicjatorów utworzenia Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO w Krakowie, 

zwolniony ze służby w milicji w VI 1981 r., następnie pracownik Huty im. Lenina, kolporter 

ulotek i plakatów antyreżimowych, po wprowadzeniu stanu wojennego aresztowany  

 

Karol Gwoździewicz (ur. 1948 r.) 

związany z NSZZ „Solidarność” w Katowicach od 1980 r., po wprowadzeniu stanu 

wojennego zaangażowany w pomoc ukrywającym się działaczom związku, drukarz  

i kolporter wydawnictw podziemnych, członek Solidarności Walczącej od 1985 r. 

 

Wojciech Hausner (ur. 1957 r.) 

instruktor harcerski od 1978 r., jeden z czołowych przedstawicieli harcerstwa niepokornego  

w Krakowie, związany z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów, uczestnik niejawnego Ruchu 

Harcerskiego, członek redakcji pisma „Czuwajmy” - nieformalnego organu prasowego ruchu 

 

Piotr Hlebowicz (ur. 1963 r.) 

jeden z organizatorów NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w województwie 

krakowskim, po wprowadzeniu stanu wojennego współtwórca podziemnego Ogólnopolskiego 

Komitetu Oporu Rolników, organizator druku i kolporter wydawnictw antyreżimowych 

 

Krzysztof Jabłoński (ur. 1967 r.) 

instruktor harcerski od 1983 r., współpracownik pisma „Czuwajmy” - nieformalnego organu 

prasowego niejawnego Ruchu Harcerskiego, w 1987 r. wraz z 39 Włocławską Drużyną 

Harcerską  przeszedł do Polskiej Organizacji Harcerskiej, niezależnej od ZHP 

 

Janusz Januszewski (ur. 1949 r.) 

działacz NSZZ „Solidarność” w Oświęcimiu, członek Zarządu Regionu Podbeskidzie,  

po wprowadzeniu stanu wojennego internowany (do III 1982 r.), inwigilowany i nękany 

wyjechał za granicę wraz z rodziną w 1983 r. 

 

Mirosław Januś (ur. 1967 r.) 

związany z młodzieżowym ruchem antykomunistycznym od 1982 r., uczestnik licznych akcji 

małego sabotażu, od 1985 r. związany z Ruchem Młodzieży Niezależnej, współorganizator 

Federacji Młodzieży Walczącej w Krakowie, drukarz i kolporter wydawnictw niezależnych 
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Zdzisław Jurkowski (ur. 1959 r.) 

związany ze Studenckim Komitetem Solidarności, a następnie współorganizator Niezależnego 

Zrzeszenia Studentów w Uniwersytecie Jagiellońskim, po wprowadzeniu stanu wojennego 

internowany (do VII 1982 r.), organizator druku i kolporter wydawnictw niezależnych 

 

Jan Kaim (ur. 1968 r.) 

od w 1983 r. związany z podziemnymi organizacjami młodzieżowymi w Krakowie, Ruchem 

Młodzieży Niezależnej oraz Federacją Młodzieży Walczącej, uczestnik akcji małego sabotażu 

i akcji ulotkowych, kolporter pism niezależnych, działacz „Solidarności” od 1988 r. 

 

Janusz Kalisz (ur. 1953 r.) 

działacz NSZZ „Solidarność” w Hucie im. Lenina od 1980 r., po wprowadzeniu stanu 

wojennego internowany i aresztowany (do VII 1982 r.), a następnie skazany w I 1983 r.  

na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata 

 

Adam Kalita (ur. 1955 r.) 

związany ze Studenckim Komitetem Solidarności, od 1980 r. zaangażował się w działalność 

Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, po wprowadzeniu stanu 

wojennego działał w podziemnych strukturach NZS, aresztowany w okresie III-VII 1983 r. 

 

Jan Kądziołka (ur. 1952 r.) 

działacz NSZZ „Solidarność” w Hucie im. Lenina od 1980 r., po wprowadzeniu stanu 

wojennego współtwórca Tajnej Komisji Robotniczej Hutników, zaangażowany w działalność 

na rzecz pomocy rodzinom uwięzionych opozycjonistów 

 

Tadeusz Kępa (ur. 1940 r.) 

obrońca krzyża w Nowej Hucie, uczestnik zajść w dniu 27 IV 1960 r., aresztowany i skazany 

na 2 lata więzienia 

 

Aleksander Kopacz (ur. 1966 r.) 

związany z podziemnymi organizacjami młodzieżowymi w Krakowie, Ruchem Młodzieży 

Niezależnej oraz Federacją Młodzieży Walczącej jako członek Krakowskiej Rady 

Koordynacyjnej FMW, uczestnik akcji małego sabotażu, kolporter wydawnictw niezależnych  

 

Piotr Kopiński (ur. 1960 r.) 

współorganizator Niezależnego Zrzeszenia Studentów w krakowskiej Akademii Medycznej, 

uczestnik strajków studenckich, drukarz i kolporter wydawnictw niezależnych, uczestnik 

strajku głodowego studentów powołanych na ćwiczenia wojskowe w 1986 r.  
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Kazimierz Kopyść (ur. 1940 r.) 

obrońca krzyża w Nowej Hucie, uczestnik zajść w dniu 27 IV 1960 r., aresztowany i skazany 

na 1 rok więzienia, a następnie na 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata 

 

Krzysztof Koszarski (ur. 1953 r.) 

działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1981 r., 

uczestnik strajków studenckich i akcji plakatowych, po wprowadzeniu stanu wojennego 

działacz podziemnego NZS, współorganizator druku wydawnictw antyreżimowych 

 

Jan Kotynia (ur. 1947 r.) 

działacz NSZZ „Solidarność” w Krakowie od 1980 r., po wprowadzeniu stanu wojennego 

działał w tajnych strukturach „Solidarności”, kolporter wydawnictw podziemnych, uczestnik 

akcji pomocowych dla uwięzionych i ich rodzin 

 

Kazimierz Kowalski (ur. 1945 r.) 

działacz NSZZ „Solidarność” w Wytworni Silników Wysokoprężnych w Andrychowie,  

po wprowadzeniu stanu wojennego działał w tajnych strukturach „Solidarności”, drukarz  

i kolporter wydawnictw podziemnych, internowany, a następnie aresztowany do VI 1982 r. 

 

Krzysztof Krynke (ur. 1950 r.) 

od 1980 r. działacz NSZZ "Solidarność" w Państwowym Przedsiębiorstwie "Żegluga 

Krakowska", inspirator i uczestnik akcji protestacyjnych, po wprowadzeniu stanu wojennego 

internowany do I 1982 r. 

 

Kazimierz Kubrak (ur. 1952 r.) 

kolporter wydawnictw podziemnych i uczestnik demonstracji niepodległościowych  

po wprowadzeniu stanu wojennego, współpracownik Solidarności Walczącej, aresztowany  

w okresie IX-XI 1983 r.   

 

Stanisław Kuś (ur. 1940 r.) 

działacz NSZZ „Solidarność” od 1980 r., sekretarz Zarządu Regionu Małopolska,  

po wprowadzeniu stanu wojennego internowany (do VII 1982 r.), powtórnie internowany  

za działalność w KPN (X-XII 1982), inwigilowany i nękany wyjechał z kraju w 1988 r. 

 

Ryszard Lebiest (ur. 1942 r.) 

jeden z założycieli NSZZ „Solidarność” w Prasowych Zakładach Graficznych w Krakowie, 

członek Zarządu Regionu Małopolska, po wprowadzeniu stanu wojennego internowany  

(do III 1982 r.), w II 1983 r. ciężko pobity przez „nieznanych sprawców” 
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Kazimierz Łapczyński (ur. 1954 r.) 

uczestnik opozycji antykomunistycznej od 1976 r., działacz NSZZ „Solidarność” w Hucie  

im. Lenina, działacz tajnych struktur „Solidarności”, represjonowany poprzez powołanie  

do służby w Wojskowym Obozie Specjalnym nr 6 w Czerwonym Borze (XI 1982-II 1983) 

 

Andrzej Łaptaś (ur. 1947 r.) 

uczestnik protestów studenckich w III 1968 r. w Krakowie, współorganizator KZ NSZZ 

„Solidarność” w Instytucie Nauk Geologicznych PAN, organizator podziemnego druku  

i kolporter pism antyreżimowych, działacz Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” 

 

Friederike Łazarów (ur. 1941 r.)  

zaangażowana w antyreżimową działalność podziemną po wprowadzeniu stanu wojennego, 

ukrywając zagrożonych aresztowaniem działaczy opozycji oraz organizując druk i kolportaż 

pism bezdebitowych, autorka pierwszego plakatu Solidarności Walczącej (IX 1982) 

 

Henryk Majewski (ur. 1966 r.) 

uczestnik młodzieżowej konspiracji antyreżimowej w Krakowie od 1982 r., związany  

z Federacją Młodzieży Walczącej, współtwórca Nowohuckiej Wspólnoty Młodzieży przy 

parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie-Bieńczycach 

 

Krzysztof Majewski (ur. 1968 r.)  

uczestnik młodzieżowej konspiracji antyreżimowej w Krakowie od 1982 r., związany  

z Federacją Młodzieży Walczącej, kolporter wydawnictw podziemnych, zaangażowany  

w pomoc osobom represjonowanym ze względów politycznych i ich rodzinom. 

 

Stanisław Malara (ur. 1945 r.) 

działacz NSZZ „Solidarność” w Hucie im. Lenina, po wprowadzeniu stanu wojennego 

zaangażował się w działalność podziemną (m.in. współtworząc Tajną Komisję Robotniczą 

Hutników) oraz akcje pomocy uwięzionym za działalność polityczną i ich rodzinom 

 

Lucyna Marszałek (ur. 1961 r.) 

działaczka Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestniczka 

strajków i manifestacji studenckich oraz akcji ulotkowych, po wprowadzeniu stanu 

wojennego, kolporterka wydawnictw podziemnych, aresztowana w V 1983 r. 

 

Franciszek Maślanka (ur. 1943 r.) 

członek NSZZ „Solidarność” od 1980 r., jeden z organizatorów i rzecznik prasowy NSZZ 

„Solidarność” Rolników Indywidualnych w województwie krakowskim, po wprowadzeniu 

stanu wojennego internowany (do II 1982 r.), inwigilowany i nękany wyjechał za granicę  

w 1985 r. 
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Józef Mateja (ur. 1934 r.) 

Jeden ze współzałożycieli NSZZ „Solidarność” w Zakładach Tworzyw Sztucznych i Farb  

w Pustkowie k. Dębicy, po wprowadzeniu stanu wojennego internowany (II-III 1982), w 1988 

r. odtwarzał struktury NSZZ „Solidarność” w zakładach Polifarb w Dębicy 

 

Kazimierz Mazur (ur. 1946 r.) 

działacz NSZZ „Solidarność” w Hucie im. Lenina od 1980 r., po wprowadzeniu stanu 

wojennego zaangażował się w działalność podziemną jako kolporter wydawnictw 

podziemnych oraz uczestnicząc w akcji pomocy uwięzionym i ich rodzinom 

 

Bożena Musiał (ur. 1963 r.)  

związana z podziemną „Solidarnością” od 1982 r., współorganizatorka krakowskich 

pielgrzymek ludzi pracy na Jasną Górę, akcji wsparcia protestującym podczas głodówki  

w Krakowie-Bieżanowie w 1985 r., od 1988 r. działaczka w „Solidarności” służby zdrowia 

 

Halina Mytnik (ur. 1935 r.) 

współorganizatorka NSZZ „Solidarność” w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 

organizatorka druku wydawnictw antyreżimowych, po wprowadzeniu stanu wojennego 

internowana (do VI 1982 r.), następnie związana z podziemną „Solidarnością” 

 

Edward E. Nowak (ur. 1950 r.) 

jeden z czołowych działaczy „Solidarności” w Hucie im. Lenina, delegat na I Krajowy Zjazd 

Delegatów w 1981 r., po wprowadzeniu stanu wojennego internowany (I 1982), a następnie 

skazany na 3 lata i 6 miesięcy więzienia i zwolniony z pracy, uczestnik strajków w V 1988 r. 

 

Jan Nowak (ur. 1947 r.)  

działacz NSZZ „Solidarność” w Wytwórni Silników Wysokoprężnych w Andrychowie, 

uczestnik akcji pomocy internowanym i ich rodzinom, drukarz i kolporter ulotek 

antyreżimowych, internowany (III 1982), a następnie skazany na 1 rok i 6 miesięcy więzienia 

 

Andrzej Olejnik (ur. 1956 r.) 

pracownik etatowy tarnowskiej delegatury NSZZ „Solidarność”, organizator niezależnej 

poligrafii, współinicjator powstania w Tarnowie Komitetu Obrony Więzionych  

za Przekonania, po wprowadzeniu stanu wojennego związany z podziemną „Solidarnością” 

 

Włodzimierz Olszewski (ur. 1948 r.) 

oficer 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Krakowie do 1982 r., od lat 70. 

uczestnik tzw. opłatków legionowych, związany z Konfederacją Polski Niepodległej – szef 

Okręgu Nowy Sącz (1987), członek kierownictwa Obszaru II (Małopolska), delegat na III 

Kongres KPN w 1989 r. 
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ks. Władysław Palmowski (ur. 1953 r.) 

udzielał czynnego wsparcia działaczom „Solidarności” jako wikariusz Arce Pana, czyli parafii 

pw. Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie-Bieńczycach, organizator akcji pomocy 

uwięzionym i ich rodzinom, duszpasterz nowohuckiej opozycji nawet mimo przeniesienia go 

w 1984 r. do parafii w Bielsku-Białej, Drawsku Pomorskim, a następnie Rozłazinie k/Lęborka   

 

Krzysztof Pawłowski (ur. 1946 r.) 

działacz NSZZ „Solidarność” w Nowym Sączu, organizator i pierwszy prezes Klubu 

Inteligencji Katolickiej w Nowym Sączu, współpracownik podziemnej „Solidarności”,  

w 1989 r. w Komitecie Obywatelskim „Solidarności” w województwie nowosądeckim 

 

Władysław Piksa (ur. 1939 r.) 

współorganizator NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w województwie 

nowosądeckim, uczestnik strajków i manifestacji antyreżimowych, uczestnik demonstracji  

i strajków chłopskich, po wprowadzeniu stanu wojennego internowany (do III 1982 r.) 

 

Tomasz Placek (ur. 1960 r.) 

organizator druku i kolporter wydawnictw podziemnych, w okresie stanu wojennego 

współpracownik niezależnego wydawnictwa „Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze”  

jako student, a następnie pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 

Jan Polkowski (ur. 1953 r.)  

związany ze Studenckim Komitetem Solidarności od początku jego istnienia, redaktor  

i kolporter licznych wydawnictw podziemnych, pracownik etatowy Zarządu Regionu 

Małopolska NSZZ „Solidarność”, w okresie stanu wojennego internowany (do VII 1982 r.) 

 

Zdzisław Przytuła (ur. 1968 r.) 

związany z Ruchem „Wolność i Pokój” (od 1988 r.) oraz Organizacją Studencką Konfederacji 

Polski Niepodległej w Uniwersytecie Jagiellońskim, uczestnik licznych manifestacji Federacji 

Młodzieży Walczącej w tym manifestacji przed konsulatem sowieckim (V 1989) 

 

Janusz Rybiński (ur. 1967 r.) 

związany z Federacją Młodzieży Walczącej w Krakowie, organizator i uczestnik akcji małego 

sabotażu i demonstracji antyreżimowych, organizator druku i kolporter wydawnictw 

podziemnych, twórca dokumentacji fotograficznej działań krakowskiej FMW 

 

Adam Słupek (ur. 1946 r.) 

związany z podziemną „Solidarnością” i Konfederacją Polski Niepodległej, uczestnik Marszu 

Szlakiem I Kompanii Kadrowej w 1984 r., kolporter wydawnictw podziemnych, aresztowany 

w VI 1985 r., sądzony i skazany za działalność antyreżimową (I 1986) na 2 lata więzienia 
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Ryszard Strach (ur. 1956 r.) 

związany z opozycją od 1979 r., jako redaktor podziemnych „Wiadomości Tarnowskich”, 

jeden z twórców struktur „Solidarności” w Tarnowie, po wprowadzeniu stanu wojennego 

internowany (do VII 1982 r.), aresztowany za prowadzenie działalności podziemnej (II 1984) 

 

Krystyna Szczyrek (ur. 1932 r.) 

związana z NSZZ „Solidarność” od 1980 r. oraz Konfederacją Polski Niepodległej od 1982 r., 

w 1984 r. weszła w skład redakcji pisma KPN „Niepodległość”, gdzie publikowała  

pod pseudonimem „Agnieszka Domańska” 

 

Krzysztof Szwiec (ur. 1954 r.) 

działaczem NSZZ „Solidarność”, sekretarza Komisji Zakładowej w Zakładzie Przetwórstwa 

Hutniczego w Bochni – filii Huty im. Lenina, po wprowadzeniu stanu wojennego 

internowany (do II 1982 r.), aresztowany za działalność podziemną (IV-VII 1984) 

 

Piotr Świątek (ur. 1970 r.) 

działacz krakowskiej Federacji Młodzieży Walczącej (1987-1990), członek zespołu 

redakcyjnego podziemnego pisma „ABC” i autor wielu tekstów w nim opublikowanych, 

kolporter antyreżimowych wydawnictw podziemnych 

 

Czesław Talaga (ur. 1938 r.) 

związany z NSZZ „Solidarność” od 1980 r., współorganizator i członek Towarzystwa 

Pomocy Więzionym „Krąg”, uczestnik akcji strajkowych, drukarz, redaktor i kolporter pism 

antyreżimowych, w stanie wojennym aresztowany i skazany na 3 lata więzienia (I 1982) 

 

Elżbieta Tosza (ur. 1952 r.) 

po wprowadzeniu stanu wojennego usunięta z redakcji „Gazety Krakowskiej”, uczestniczka 

Mszy św. za Ojczyznę w kościele w Krakowie-Mistrzejowicach, wspierała działalność 

Społecznego Funduszu Pomocy Pracowniczej oraz dokumentowała działalność podziemną 

 

Andrzej Trybulski (ur. 1945 r.) 

kolporter ulotek antyreżimowych w okresie wydarzeń marcowych 1968 r. w Krakowie, jeden 

z założycieli struktur NSZZ „Solidarność” w Tarnowie, redaktor graficzny „Tarnowskiego 

Informatora Związkowego Solidarność”, działacz tarnowskiego Duszpasterstwa Młodych 

 

Ewa Tukałło (ur. 1951 r.) 

związana z Konfederacją Polski Niepodległej, kolporterka podziemnych materiałów i ulotek, 

współpracowniczka podziemnego pisma KPN „Niepodległość”, aresztowana (V-VIII 1982), 

skazana za działaność podziemną na 1 rok i 6 miesięcy więzienia (IX 1982) 
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Piotr Warisch (ur. 1959 r.) 

związany się z podziemną „Solidarnością”, współpracownik i kolporter wydawnictw 

podziemnych, autor projektów plakatów, znaczków poczty konspiracyjnej, działacz 

Porozumienia Prasowego „Solidarność Zwycięży”, aresztowany (V 1985) 

 

Stanisław Wiśniowski (ur. 1946 r.) 

związany z „Solidarnością” od 1980 r., od 1981 r. działacz NSZZ „Solidarność” Rolników 

Indywidualnych, organizator i uczestnik akcji protestacyjnych i strajków chłopskich,  

po wprowadzeniu stanu wojennego internowany (do III 1982 r.) 

 

Artur Wroński (ur. 1959 r.) 

związany ze Studenckim Komitetem Solidarności, włączył się w nurt organizacyjny 

Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Uniwersytecie Jagiellońskim (1980), członek redakcji 

„Biuletynu NZS”, w okresie stanu wojennego internowany (I-VII 1982) 

 

Ryszard Zagórski (ur. 1953 r.) 

współtwórca NSZZ „Solidarność” w Nowym Sączu, odpowiedzialny w związku  

za działalność informacyjną, po wprowadzeniu stanu wojennego dwukrotnie internowany:  

w okresie XII 1981 r.-IV 1982 r. i V-XI 1982 r. 

 

Paweł Zechenter (ur. 1960 r.) 

od 1980 r. związany z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej,  

a następnie członek zarządu NZS w Uniwersytecie Jagiellońskim, uczestnik strajków 

studenckich, współorganizator podziemnej poligrafii, objęty nakazem aresztowania w 1983 r.   

 

Leszek Zegzda (ur. 1958 r.) 

wiceprzewodniczący Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim, po wprowadzeniu stanu wojennego działał w podziemnym NZS, uczestnik 

demonstracji i strajków studenckich, kolporter wydawnictw podziemnych  

 

Wojciech Ziemirski (ur. 1961 r.) 

pracownik etatowy tarnowskiej Delegatury NSZZ „Solidarność”, po wprowadzeniu stanu 

wojennego internowany (do IV 1982 r.), kolporter wydawnictw antyreżimowych,  w związku 

z działalnością podziemną aresztowany w okresie V-VII 1984 r., a następnie we IX 1985 r. 

 

Władysław Żabiński (ur. 1942 r.) 

współzałożyciel i działacz NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych, po wprowadzeniu 

stanu wojennego internowany (do II 1982 r.), w 1989 r. działacz i współorganizator struktur 

Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w województwach tarnowskim i krakowskim 
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Stanisław Żurowski (ur. 1943 r.) 

współzałożyciel i działacz NSZZ „Solidarność” w Zakopanem, po wprowadzeniu stanu 

wojennego internowany (do VII 1982 r.), działacz podziemnej „Solidarności”, drukarz  

i kolporter wydawnictw antyreżimowych, działacz Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” 

 

ODZNACZENI POŚMIERTNIE 

 

Stanisław Baranek (ur. 1930 r., zm. 1997 r.) 

młodociany żołnierz 106 DP AK, organizator i komendant podległej Zrzeszeniu Wolność  

i Niezawisłość organizacji „Młodzież Armii Krajowej” (1946), skazany na 12 lat więzienia. 

Współorganizator „Solidarności” w Hucie im. Lenina, działacz Konfederacji Polski 

Niepodległej, organizator druku i kolporter wydawnictw niezależnych, aresztowany w 1983 r. 

 

Stanisław Chrobak (ur. 1950 r., zm. 2006 r.) 

związany z Komitetem Obrony Robotników od 1979 r., współorganizator NSZZ 

„Solidarność” Rolników Indywidualnych w województwie tarnowskim, uczestnik strajku 

ustrzycko-rzeszowskiego i wydarzeń bydgoskich, kolporter wydawnictw antyreżimowych 

 

Ewa Ogonowska (ur. 1963 r., zm. 2012 r.) 

związana z Konfederacją Polski Niepodległej od lutego 1982 r., kolporterka wydawnictw 

antyreżimowych, uczestniczka licznych akcji ulotkowych, zaangażowana w działalność  

w Centralnego Kierownictwa Akcji Bieżącej KPN w Krakowie, aresztowana (V-VI 1983) 

 

Jan Rojek (ur. 1962 r., zm. 2011 r.) 

związany z „Solidarnością” w Hucie im. Lenina od 1980 r., kolporter druków 

antyreżimowych Regionalnego Komitetu Wykonawczego „Solidarności” w Krakowie, 

działacz Ruchu „Wolność i Pokój”, skazany w 1982 r. na 2 lata więzienia 

 

Zbigniew Solak (ur. 1953 r., zm. 2004 r.) 

związany ze Studenckim Komitetem Solidarności, niezależny publicysta i edukator, kolporter 

druków antyreżimowych, współorganizator NSZZ „Solidarność” w Archiwum Państwowym 

w Krakowie, po wprowadzeniu stanu wojennego internowany i aresztowany (do IX 1982 r.) 

 

 

Informacje biograficzne powstały w oparciu o treść uzasadnień wniosków o nadanie odznaczenia  

i ze względu na swoją skrótową formę nie odzwierciedlają w pełni patriotycznego zaangażowania 

odznaczonych osób. 

Dane na temat działalności opozycyjnej oraz inwigilacji i represji, jakich doświadczali uczestnicy opozycji 

antykomunistycznej publikowane są sukcesywnie przez Instytut Pamięci Narodowej na stronach portalu 

Encyklopedia Solidarności www.encysol.pl oraz w internetowym katalogu osób rozpracowywanych przez 

organy bezpieczeństwa PRL, który tworzony jest przez Biuro Lustracyjne Instytutu www.katalog.bip.ipn.gov.pl. 


