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INFORMACJA O ODZNACZONYCH  Krzyżem Wolności i Solidarności 7.11.2019 r. 

Informacje biograficzne na podstawie treści uzasadnień wniosków o nadanie odznaczenia. Ze względu 

na skrótową formę nie odzwierciedlają w pełni patriotycznego zaangażowania odznaczonych osób. 

 

1. Bartoń Mieczysław 

pracownik Zakładu Aparatury Mikrofalowej “Wilmer” w Zamościu był 

wiceprzewodniczącym NSZZ „Solidarność” w swoim miejscu zatrudnienia. Po 

wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w podziemnych strukturach 

“Solidarności” w związku z czym w dn. 08.10.1985 r., został zatrzymany i osadzony w 

areszcie śledczym, a następnie w Zakładzie Karnym w Zamościu. Przedstawiono mu zarzuty 

gromadzenia od lata 1984 r nielegalnych wydawnictw w celu kolportażu. Nieprawomocnym 

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Zamościu w dn. 30.05.1986 r. został skazany na 1 rok i 2 

miesiące pozbawienia wolności. W tym dniu wydano również nakaz jego zwolnienia z 

zakładu karnego, a następnie postanowieniem tegoż sądu z dn. 05.09.1986 r. został objęty 

amnestią. Z powodu swojej działalności Pan Mieczysław Bartoń był inwigilowany i 

kontrolowany przez SB, aresztowany, wzywany na rozmowy ostrzegawcze a w jego domu 

przeprowadzane były przeszukania.  

2. Teofil Bielecki 

pracownik Ośrodka Badawczo Rozwojowego Maszyn Rolniczych w Lublinie przy KMR 

“Agromet” w Lublinie był internowany i represjonowany w specjalnym obozie wojskowym 

w Czerwonym Borze, powołanym w ramach akcji „Jesień 82”, w okresie od 14 listopada 

1982 r. do 3 lutego 1983 r. Teofil Bielecki i pozostali internowani - represjonowani za 

działalność związkową zakwaterowani byli w 20 barakach, zbudowanych z trzech 

połączonych wagonów towarowych każdy, odizolowanych od pozostałej części jednostki 

wojskowej. Warunki zamieszkania były wybitnie represyjne (piętrowe prycze metalowe po 

50 w każdym baraku, znikome, całkowicie niewystarczające na warunki zimowe ogrzewanie, 

pozbawienie kontaktów ze światem zewnętrznym). Podobny charakter miała wykonywana, 

przez osadzonych w obozie rezerwistów, praca przy budowie drogi na poligonie w warunkach 

surowej zimy bez odpowiedniego sprzętu.  

3. Daniszewski Tadeusz 

był inspiratorem powstania a później także przewodniczącym Komitetu Założycielskiego 

NSZZ „Solidarność” w miejscu swojej pracy tj. w Zakładach Mięsnych w Zamościu. W dniu 

18 lipca 1981 r. wraz z innymi członkami „Solidarności” założył „Społeczny Komitet Obrony 

Prześladowanych za Przekonania” z jego organem prasowym w formie biuletynu „Wolny 

Polak”, a później został także v-ce przewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu 

Założycielskiego „Solidarność” w Zamościu. Z powodu swej działalności Pan Tadeusz 

Daniszewski był inwigilowany i kontrolowany przez Służbę Bezpieczeństwa, która 

wykorzystywała także osobowe źródła informacji. Kilkakrotnie przeprowadzane z Panem 

Tadeuszem Daniszewskim rozmowy ostrzegawcze nie spowodowały zaprzestania 

prowadzenia działalności opozycyjnej, na skutek czego Komendant Wojewódzki Milicji 

Obywatelskiej w Zamościu w dniu 13 grudnia 1981 r. wydał decyzję o internowaniu. Podczas 

przebywania w ośrodkach odosobnienia w Krasnymstawie, Włodawie i Kwidzynie do końca 

internowania tj. do 9 grudnia 1982 r. Pan Tadeusz Daniszewski nadal manifestował swoje 

wrogie nastawienie do PRL. Po pewnym czasie w/w podjął starania o pozwolenie na wyjazd 
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do USA i został zwolniony z internowania. Pomimo zastrzeżenia wyjazdu za granicę z dnia 

27 lutego 1982 r., wydano decyzję pozytywną w dniu 8 grudnia 1982 r. W dniu 21 lutego 

1983 r. Pan Tadeusz Daniszewski wyjechał wraz z rodziną na pobyt stały do USA. 

Inwigilowanie w/w zakończono 11.03.1987 r.  

4. Gawdzik Wiesław 

był członkiem NSZZ „Solidarność” przy Fabryce Łożysk Tocznych w Kraśniku, 

uczestnikiem strajku w grudniu 1981 r. W styczniu 1982 roku objęty został kontrolą 

operacyjną w związku z ujawnieniem na Wydziale T-2, gdzie pracował ulotek sygnowanych 

przez „Solidarność”. Za swoją działalność został internowany i represjonowany w specjalnym 

obozie wojskowym w Budowie w okresie od 5 listopada 1982 do 3 lutego 1983 r. Poddawany 

był nękającym przesłuchaniom oraz osadzony w areszcie JW. za udział w głodówce 

protestacyjnej. Represyjny charakter miała także wykonywana, przez niego i innych 

osadzonych w obozie rezerwistów, praca. Roboty, w warunkach surowej zimy, związane były 

z kopaniem i zasypywaniem dołów oraz wyrównywaniem kolein po czołgach na poligonie. 

Wiesław Gawdzik i pozostali internowani - represjonowani za działalność związkową 

zakwaterowani byli w 3 barakach, odizolowanych od pozostałej części jednostki wojskowej. 

Izolację pogłębiał fakt pozbawienia możliwości otrzymywania korespondencji i wyjścia na 

przepustki, oraz całkowity zakaz odwiedzin ze strony rodzin i bliskich. 

5. Główka Wiesław 

był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” przy Hucie Stalowa Wola. Z tego powodu 

objęty został kontrolą operacyjną w ramach sprawy obiektowej krypt. „Związkowiec”. W 

okresie stanu wojennego działał na rzecz podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”. Z 

powodu tej działalności w okresie od 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. został 

internowany i represjonowany w specjalnym obozie wojskowym w Czerwonym Borze. 

Poddawany był nękającym przesłuchaniom prowadzonym przez oficerów WSW i 

funkcjonariuszy SB. Wiesław Główka i pozostali internowani - represjonowani za działalność 

związkową zakwaterowani byli w 20 barakach, zbudowanych z trzech połączonych wagonów 

towarowych każdy, odizolowanych od pozostałej części jednostki wojskowej. Warunki 

zamieszkania były wybitnie represyjne (piętrowe prycze metalowe po 50 w każdym baraku, 

znikome, całkowicie niewystarczające na warunki zimowe ogrzewanie, pozbawienie 

kontaktów ze światem zewnętrznym). Podobny charakter miała wykonywana, przez 

osadzonych w obozie rezerwistów, praca przy budowie drogi na poligonie w warunkach 

surowej zimy bez odpowiedniego sprzętu.  

6. Górski Jan 

był aktywnym członkiem opozycji niepodległościowej działającym w okresie 1972-1974 

w organizacji Rewolucyjna Unia Chrześcijańska „Ruch” na terenie Nałęczowa i 

województwa lubelskiego. Działając w tej strukturze był uczniem zawodu w Zasadniczej 

Szkole Samochodowej PKS w Puławach. W związku z działalnością w organizacji „Ruch”,  

której „celem była walka z ustrojem PRL”, Jan Górski był inwigilowany i objęty  

postępowaniem prokuratorskim. W dniu 9.03.1974 r., Prokuratura Wojewódzka w Lublinie 

wszczęła postępowanie II Ds. 18/74/S dotyczące m.in. Jana Górskiego w sprawie jego 

„antypaństwowej” działalności. Na wniosek Wydziału Śledczego Prokurator Wojewódzki 

zastosował wobec Jana Górskiego areszt tymczasowy od 25.03.1974 roku. W Areszcie 

Śledczym w Lublinie przebywał do 23.05.1974 r.  Służba Bezpieczeństwa przeprowadziła 

również w dniu 9.03.1974 r., przeszukanie pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych u 
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Niego w domu. Prokurator Prokuratury Wojewódzkiej w Lublinie postanowieniem z dnia 

4.06.1974 r., umorzył postępowanie wobec Jana Górskiego i innych za przynależność do 

organizacji, której to członkowie swoim działaniem próbowali wprowadzić przeobrażenia 

społeczno-polityczne oraz zmienić ustrój PRL. Postępowanie umorzono ze względu na młody 

wiek członków organizacji oraz faktu, iż większości swoich planów nie zrealizowali. Zostały 

przeprowadzone również rozmowy profilaktyczne z członkami organizacji „RUCH” oraz 

nakazano dozór rodzicielski i dozór MO. 

7. Góźdź Zbigniew 

był Przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Drzewno-Chemicznej 

Spółdzielni Inwalidów w Lublinie. Ze względu na swoją aktywną działalność związkową, 

został umieszczony na sporządzonym przez KWMO w Lublinie w dn. 13.10.1980 r., wykazie 

osób z województwa lubelskiego aktywnie angażujących się w organizowanie strajków i  jak 

to określono, stwarzających zagrożenie pod tym względem na przyszłość. W okresie 

05.11.1982-03.02.1983, został umieszczony w Wojskowym Obozie Specjalnym w 

Czerwonym Borze, powołanym w celu zgromadzenia tam działaczy NSZZ „Solidarność” 

uznanych za „szczególnie niebezpiecznych”, w czasie wprowadzania delegalizującej 

„Solidarność” ustawy o związkach zawodowych. Pan Zbigniew Góźdź jako podejrzany o 

działalność w podziemnych strukturach „Solidarności”, był inwigilowany, w jego mieszkaniu 

przeprowadzono rewizje oraz przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą. 

8. Harasim Dariusz 

był współzałożycielem drużyny harcerskiej działającej w latach 1986-1988 w ramach 

Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy przy parafii katedralnej w Siedlcach. W 1988 roku 

zaangażował się w działalność Polskiej Organizacji Harcerskiej i współtworzył jej struktury 

w Siedlcach. W ramach pracy w niezależnym harcerstwie prowadził działalność 

wychowawczą wśród dzieci i młodzieży. Uczestniczył aktywnie w uroczystościach 

patriotycznych i religijnych. Był także kolporterem prasy podziemnej m. in. takich tytułów 

jak „Solidarność Tygodnik Mazowsze”, „Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, „KOS” – 

Biuletyn Komitetu Oporu Społecznego, a także pism wydawanych w Siedlcach „Metrum” i 

„Wiadomości Podlaskie”.  W 1988 roku brał czynny udział w odbudowie kopca Józefa 

Piłsudskiego w miejscowości Majówka-Zawady koło Siedlec. Działał również w Federacji 

Młodzieży Walczącej i od 1987 roku współorganizował w Siedlcach drukowanie ulotek, 

zdjęć i znaczków sygnowanych przez Federację Młodzieży Walczącej. 

9. Kowalczyk Zdzisław 

był przewodniczącym Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Oddziale 

Zakładu Doświadczalnego „Techpan” Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w 

Puławach oraz członkiem (powołanego przez Międzyzakładowy Komitet Założycielski Ziemi 

Puławskiej) Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Pan Zdzisław Kowalczyk jako 

przewodniczący „Solidarności” na terenie swego zakładu pracy, był jednym z głównych 

organizatorów strajku w OZD „Techpan” w dniach od 14-17 grudnia 1981 roku. Sąd 

Wojewódzki w Lublinie w dniu 1 lutego 1982 roku skazał go na: 1 rok i 6 miesięcy 

pozbawienia wolności, 2 lata pozbawienia praw publicznych oraz 3 tysięcy złotych grzywny. 

Po apelacji sprawę rozpatrywał Sąd Rejonowy w Puławach, który skazał Pana Kowalczyka w 

dniu 6 września 1982 roku na 1 rok pozbawienia wolności (karę zawieszono warunkowo na 

okres 3 lat) i 30 000 złotych grzywny. Na poczet kary grzywny zaliczono Panu 

Kowalczykowi okres tymczasowego aresztowania od dnia 21.12.1981 do 2.02.1982 r. oraz 
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obciążył go kosztami postępowania sądowego. 

 
10. Kucharuk Jerzy  

w 1980 roku był jednym z założycieli NSZZ „Solidarność” w Wyższej Szkole Rolniczo-

Pedagogicznej w Siedlcach gdzie był zatrudniony, jako pracownik techniczny w Instytucie 

Chemii. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany 13 grudnia 1981 r. i osadzony 

w ośrodku odosobnienia w Białej Podlaskiej, a od 8.01.1982 r. we Włodawie. Zwolniony z 

internowania 8 marca 1982 roku, ze względu na stan zdrowia. W latach 1982-1986 był 

członkiem Tajnej Komisji Zakładowej działającej na terenie WSR-P. Zaangażowany był w 

kolportażu prasy i wydawnictw niezależnych na terenie Siedlec. Dostarczał także odczynniki 

chemiczne i poligraficzne niezbędne do działalności podziemnej. Ponadto aktywnie 

uczestniczył w demonstracjach i akcjach protestacyjnych organizowanych przez siedleckie 

podziemie. W latach 1983-1986 był współpracownikiem Diecezjalnego Komitetu 

Charytatywno-Społecznego w Siedlcach. W 1984 roku wykonał ok. 2000 sztuk reprodukcji 

zdjęć z „Paris Match” przedstawiających zamordowanego ks. Jerzego Popiełuszkę, a 

następnie je rozpowszechnił, brał także udział w ochronie grobu księdza Jerzego Popiełuszki 

przy kościele Św. Stanisława Kostki w Warszawie. Z powodu swej działalności był 

inwigilowany, wielokrotne zatrzymywany na 48 godzin i przesłuchiwany, a w jego 

mieszkaniu przeprowadzano przeszukania. 

11. Kudyk Jerzy 

w latach 1980-1981 był działaczem NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych na 

terenie woj. zamojskiego, zaangażowanym w tworzenie struktur związkowych. Prowadził 

także kolportaż wydawnictw bezdebitowych, nawoływał do niepłacenia podatku gruntowego, 

przejmowania ziemi od skarbu państwa przez rolników indywidualnych, nie płacenia składek 

emerytalno-rentowych. Brał czynny udział w akcjach protestacyjnych organizowanych na 

terenie woj. zamojskiego przez NSZZ „Solidarność”. Od września 1981 roku był 

pracownikiem etatowym Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego „Solidarności” RI, 

prowadzącym biuro związku. W dniach 27.11.-13.12.1981 r. brał aktywny udział w strajku 

okupacyjnym w pomieszczeniach WK ZSL w Zamościu, wchodził w skład komitetu 

strajkowego. 13.12.1981 r. zatrzymany przez ZOMO podczas odblokowywania siedziby WK 

ZSL, został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Krasnymstawie, od 9.01.1982 r. we 

Włodawie, a następnie w Ośrodku Odosobnienia w Lublinie i Kwidzynie. Internowanie 

uchylono na podstawie decyzji nr 101/82 z 26.10.1982 r. Po zwolnieniu z internowania 

zaangażował się w tworzenie struktur podziemnych opozycji politycznej na terenie woj. 

zamojskiego. Był aktywnym członkiem nieformalnej grupy „Solidarność” RI. 12.03.1989 r. 

wszedł w skład Prezydium Tymczasowej Rady Rolników „Solidarność” i jednocześnie pełnił 

funkcję sekretarza w Tymczasowej Radzie Rolników. Jako aktywny działacz NSZZ 

„Solidarność” RI utrzymujący kontakty z innymi działaczami z terenu województwa 

zamojskiego oraz uczestnik uroczystości i manifestacji patriotycznych, zaangażowany w 

działalność Duszpasterstwa Wspólnot Rolników był inwigilowany i objęty kontrolą 

operacyjną. Formą represji wobec Pana Jerzego Kudyka były rozmowy ostrzegawcze oraz 

zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych.  

12. ks. Łubik Mirosław 

uczestniczył w opozycji niepodległościowej od połowy lat 70-tych. Utrzymywał 

kontakty z opozycją siedlecką oraz z działaczami KOR z całego kraju. Był także 

dostarczycielem literatury bezdebitowej do Łukowa. W 1980 roku zaangażował się w 
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kolportaż i kierował grupą młodzieżową, która wykonywała napisy nawołujące do bojkotu 

wyborów do sejmu i Rad Narodowych. W 1980 roku czynnie zaangażował się i pomagał w 

tworzeniu się struktur niezależnych związków zawodowych zarówno robotniczych jak i 

rolniczych. Po wprowadzeniu stanu wojennego mimo utrudnień ze strony SB nadal czynnie 

wspierał podziemną Solidarność. Odwiedzał w więzieniach uwięzionych przyjaciół, którzy 

działali w Solidarności, m. in. mecenasa Jana Mizikowskiego, z którym ściśle współpracował. 

Ukrywał zbiegłego z internowania Mirosława Andrzejewskiego i organizował mu kryjówki. 

Pomagał także organizować kolportaż ulotek, podziemnej prasy i książek. W 1983 roku 

udostępniał pomieszczenia na plebanii parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Łukowie do 

druku Wiadomości Podlaskich. Współorganizował także przerzut literatury religijnej, 

tłumaczonej na język ukraiński, na teren ZSRR. Zaangażował do tego zadania kolejarzy z 

Białej Podlaskiej, którym dostarczał tę literaturę bezdebitową, przewożąc samochodem z 

Łukowa. Z powodu swej działalności ksiądz Mirosław Łubik był inwigilowany i 

kontrolowany operacyjnie, a w 1979 roku otrzymał także zastrzeżenie wyjazdów 

zagranicznych.  

13. Potępa Bogusław 

W latach 1980-1981 był aktywnym działaczem NSZZ „S” na terenie Fabryki Łożysk 

Tocznych w Kraśniku. Pełnił funkcję członka Komisji Zakładowej i jednocześnie był 

przewodniczącym Komisji na Wydziale P-9. Po wprowadzeniu stanu wojennego był jednym 

z głównych inspiratorów i organizatorów strajku okupacyjnego w FŁT. Jednocześnie 

sprawował funkcję przewodniczącego Komitetu Strajkowego na Wydziale P-9. Z powodu 

aktywnego uczestnictwa w strajku w dniach 15-18.12.1981 r. został z dniem 08.01.1982 r. na 

podstawie decyzji nr 116 Komendanta Wojewódzkiego MO z 21.12.1981 r. internowany. W 

dniu 23.12.1981 r. został osadzony w Zakładzie karnym we Włodawie. W trakcie 

internowania z dniem 08.01.1982 r. rozwiązano z nim umowę o pracę w FŁT. Po zwolnieniu 

z internowania 25.03.1982 r. nie zaniechał prowadzenia działalności związkowej i 

politycznej. Zwolniony z FŁT podjął pracę w Wojewódzkim Zrzeszeniu Handlu Prywatnego i 

Usług jako kierowca Taxi. Utrzymywał kontakty z innymi działaczami z terenu Kraśnika i 

Regionu. Z tego powodu był inwigilowany, objęty kontrolą operacyjną i wzywany na 

rozmowy ostrzegawcze w lipcu 1983 roku i w maju 1985 roku, a w jego mieszkaniu 

przeprowadzono przeszukanie. Formą represji wobec Bogusława Potępy było także 

zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych w 1982 roku na okres 2 lat. Jako osoba internowana i 

represjonowana Pan Bogusław Potępa zdecydowany był na wyjazd emigracyjny z Polski, 

wraz z rodziną.  

14. Przylepa Marian 

Był represjonowany z powodu udziału w manifestacji mieszkańców Kraśnika 

Fabrycznego w dniu 26 czerwca 1959 r. przed siedzibą PMRN i Komisariatu MO w 

Kraśniku. Protest, w którym uczestniczył Pan Marian Przylepa spowodowany był 

zniszczeniem przez milicję prowizorycznej kaplicy przy drewnianym krzyżu na polanie na 

peryferiach miasta. Ówczesne władze były wrogo nastawione wobec inicjatyw religijnych i 

nie wyrażały zgody na budowę kościoła w Kraśniku Fabrycznym, a mieszkańcy gromadzili 

się na modlitwy przy wspomnianym krzyżu. 26 czerwca 1959 r. Milicja Obywatelska zabrała 

ze zniszczonej kapliczki pod krzyżem obraz, kilim i lichtarz, a Krzyż ogrodzono i 

wywieszono informację o zakazie odprawiania nabożeństw. Zabrane z kaplicy przedmioty, 

złożono w budynku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kraśniku Fabrycznym. 

Protestujących i żądających zwrotu bezprawnie zabranych rzeczy rozpędzono siłą. Pan 
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Marian Przylepa został zatrzymany 13.07.1959 r. i osadzony w Areszcie Śledczym w 

Lublinie, a następnie w więzieniu w Nisku. Wyrokiem Sądu Powiatowego w Kraśniku z dn. 

26.09.1959 r. skazany został na karę 1 roku i 3 miesięcy więzienia, 400 zł opłaty sadowej i 25 

zł kosztów postępowania w sprawie. Po powrocie z więzienia pozostawał bez zatrudnienia, 

zwolniony z pracy w Fabryce Łożysk Tocznych, podobnie jak inne osoby skazane wyrokami 

sądowymi za udział w wystąpieniach.  

15. Rachwald Jerzy 

jako człowiek o zdeklarowanych poglądach, krytyczny wobec władzy dał się poznać już 

w okresie studiów w SGGW w Warszawie. Był uczestnikiem wydarzeń marcowych w 1968 

roku. W dniu 23.03.1968 roku brał czynny udział w strajku okupacyjnym na terenie swojej 

uczelni. Z tego powodu został następnie objęty obserwacją i kontrolą operacyjną, także z 

wykorzystaniem osobowych źródeł informacji ulokowanych w środowisku SGGW, a także w 

powiecie lubartowskim, gdy podczas wakacji przebywał u matki. Od chwili powstania NSZZ 

„Solidarność” Jerzy Rachwald zaangażował się w jego działalność w Zamościu, gdzie podjął 

pracę zawodową. Będąc redaktorem „Tygodnika Zamojskiego” równocześnie pracował w 

redakcji „Biuletynu Ziemi Zamojskiej Solidarność”. Publikował artykuły dot. NSZZ 

„Solidarność”, m. in. relacje z przebiegu uroczystości odsłonięcia pomnika ofiar grudnia 70 w 

Gdańsku, w których brał udział oraz wygłaszał prelekcje w zakładach pracy i instytucjach. Z 

powodu tej działalności 13.12.1981 r. został internowany na podstawie decyzji nr 100/82 

Komendanta Wojewódzkiego MO w Zamościu i osadzony w ZK w Krasnymstawie, od 

9.01.1982 r. w Ośrodku Odosobnienia we Włodawie, zaś od 22.04.1982 r. w Lublinie. 

Internowanie uchylono na podstawie decyzji nr 84/82 Komendanta Wojewódzkiego MO w 

Zamościu z 23.06.1982 r. Po zwolnieniu z internowania Jerzy Rachwald kontynuował 

działalność opozycyjną i utrzymywał kontakty z osobami prowadzącymi działalność w 

podziemnych strukturach „Solidarności” z Zamościa i Lublina, inspirował dalszą działalność 

oraz produkcję i kolportaż biuletynów i ulotek. W 1989 r. został aktywnym członkiem, 

powołanego 5.04.1989 r., Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Zamościu oraz jako 

przedstawiciel Komitetu Obywatelskiego wszedł w skład Wojewódzkiej Komisji Wyborczej 

w Zamościu. Z powodu swej działalności był inwigilowany i wzywany na rozmowy 

ostrzegawcze. Formą represji wobec Jerzego Rachwalda było także trzykrotne zastrzeżenie 

mu wyjazdów zagranicznych na 2 lata w 1982, 1985 i 1987 roku oraz nie wydanie w 1986 

roku zezwolenia na pływanie morskie.  

16. Rodziewicz Urszula (nazwisko rodowe Woszczyk) 

była działaczką młodzieżowych organizacji niepodległościowych działających od 

1979 roku w Puławach, Wraz z kilkoma innymi uczniami puławskich szkół średnich 

wchodziła w skład Konfederacji Ludzi Wolnych (od IX 1981 r. Suwerennościowe 

Porozumienie Młodzieży). W ramach tej organizacji prowadzono samokształcenie oraz 

kolportaż literatury bezdebitowej. Urszula Rodziewicz zd. Woszczyk była również członkiem 

utworzonego w październiku 1980 roku w I LO im. A.J. Czartoryskiego w Puławach 

Niezależnego Harcerstwa i 14 listopada 1980 r. została wybrana przez członków niezależnej 

drużyny harcerskiej na przyboczną, odpowiedzialną za pion żeński. Po wprowadzeniu stanu 

wojennego Suwerennościowe Porozumienie Młodzieży działało w bardziej 

zakonspirowanych strukturach tzw. piątkowych, wspierając puławskie podziemie 

solidarnościowe, głównie Komitet Obrony Narodowej „Solidarność” w Puławach. W ramach 

tego wsparcia organizowano akcje ulotkowe, malowanie napisów na murach, kolportaż 

wydawnictw podziemnych oraz akcje spacerowe w porze Dziennika TV. W 1982 roku 
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zakonspirowane środowisko młodzieżowe wydawało także pismo „Kret”, ze stałą rubryką 

satyryczną „Ryjówka”, redagowane przy udziale Urszuli Woszczyk, która wchodziła w skład 

redakcji tego miesięcznika. Pismo to, zawierające informacje bieżące z Puław i z kraju (część 

z nasłuchu Radia Wolna Europa), przedruki z prasy podziemnej i komentarze, kolportowane 

było nie tylko w środowiskach młodzieżowych, ale także w strukturach podziemnej „S” 

Ziemi Puławskiej. Ponadto Urszula Woszczyk uczestniczyła w drukowaniu pisma „Biuletyn 

Informacyjny <<Solidarność>> Ziemi Puławskiej”.  

17. Roman Marian 

w latach 1982-1989 zaangażowany był w działalność w podziemnych strukturach  

„Solidarności” w Białej Podlaskiej, zwłaszcza w kolportaż podziemnej prasy i ulotek 

sygnowanych przez „Solidarność”. Prasę i ulotki przechowywał także w swoim domu, tu po 

ulotki zgłaszały się osoby dyżurne rozpowszechniające je. Pomagał również w organizowaniu 

i aktywnie uczestniczył w comiesięcznych Mszach świętych za Ojczyznę w Białej Podlaskiej. 

W swoim domu przyjmował artystów, którzy tworzyli oprawę tych Mszy Św. oraz odwoził 

ich swoim samochodem do Warszawy lub Lublina. Marian Roman był inwigilowany i 

kontrolowany przez Służbę Bezpieczeństwa, a szczególnie w latach 1984-1985.  

18. Szczypa Marzena (nazwisko rodowe Krzesicka) 

od jesieni 1979 roku była członkiem młodzieżowej organizacji pod nazwą: 

Konfederacja Ludzi Wolnych (od września 1981 roku Suwerennościowe Porozumienie 

Młodzieży – określanej również „Solidarnością Młodzieżową”). Organizacja ta skupiała 

młodzież z terenu miasta Puławy i okolic. Działała na zasadzie „systemu piątkowego” dla 

głębszej konspiracji (każde kolejne 5 osób wciągniętych do organizacji, nie znało nazwisk 

pozostałych, poza tymi z własnej piątki). Do jej zadań należało m.in.: kolportaż nielegalnych 

wydawnictw, działalność samokształceniowa, organizacja wykładów i spotkań dyskusyjnych 

w Puławach, pomoc w drukarni przy wydawaniu „Biuletynu Informacyjnego NSZZZ 

Solidarność Ziemi Puławskiej”. ani Marzena Krzesicka została tymczasowo aresztowana w 

dniu 15 lipca 1982 roku z zarzutem udziału w strukturach zawieszonej NSZZ „Solidarność” 

oraz kolportażu nielegalnych pism godzących w ówczesny ustrój (art. 18 § 2 kk w zw. z art. 

46 dekretu z dnia 12-12-1981 r. o stanie wojennym). Zwolniona z aresztu w dniu 21 lipca 

1982 roku. Ponadto w miejscu zamieszkania p. Marzeny dokonano rewizji w dniu 13 lipca 

1982 roku z wynikiem negatywnym. Postępowanie karne warunkowo umorzono 

postanowieniem z dnia 14 grudnia 1982 roku ustalając okres próby na 2 lata. Pani Marzena na 

rzecz Liceum im. A.J. Czartoryskiego w Puławach miała przepracować 15 godzin społecznie 

oraz dokonać wpłaty w wysokości 500 złotych na rzecz państwa.  

 

19. Tomczyk Edward 

był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” przy Hucie Stalowa Wola. Po 

ogłoszeniu stanu wojennego uczestniczył w strajku protestacyjnym w HSW, w którym wzięło 

udział ok. dwa i pół tysiąca pracowników. W dniu 16.12.1981 r. został zatrzymany i 

internowany. Osadzony został w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie-Załężu. Internowanie 

uchylono mu na podstawie decyzji nr 27 Komendanta Wojewódzkiego MO w Tarnobrzegu z 

24.12.1981 r. Po zwolnieniu z internowania włączył się w działalność podziemnych struktur 

„Solidarności” w Stalowej Woli. Z powodu tej działalności w okresie od 5 listopada 1982 r. 

do 3 lutego 1983 r. został internowany i represjonowany w specjalnym obozie wojskowym w 

Czerwonym Borze. Poddawany był nękającym przesłuchaniom prowadzonym przez oficerów 
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WSW i funkcjonariuszy SB. Edward Tomczyk i pozostali internowani - represjonowani za 

działalność związkową zakwaterowani byli w 20 barakach, zbudowanych z trzech 

połączonych wagonów towarowych każdy, odizolowanych od pozostałej części jednostki 

wojskowej. Warunki zamieszkania były wybitnie represyjne (piętrowe prycze metalowe po 

50 w każdym baraku, znikome, całkowicie niewystarczające na warunki zimowe ogrzewanie, 

pozbawienie kontaktów ze światem zewnętrznym). Podobny charakter miała wykonywana, 

przez osadzonych w obozie rezerwistów, praca przy budowie drogi na poligonie w warunkach 

surowej zimy bez odpowiedniego sprzętu. Po zwolnieniu z przymusowych ćwiczeń 

wojskowych w Czerwonym Borze Edward Tomczyk kontynuował działalność opozycyjną, 

utrzymywał kontakty z innymi działaczami „Solidarności” i w latach 1983-1986  zajmował 

się kolportażem nielegalnych biuletynów. Z tego powodu był inwigilowany i objęty kontrolą 

operacyjną. Jako osoba internowana i represjonowana Pan Edward Tomczyk w sierpniu 1986 

roku zdecydował się na wyjazd emigracyjny do USA. 

20. Wiśniewska Zofia 

pracownik Rejonowego Przedsiębiorstwa Przetwórczego Przemysłu Paszowego 

„Bacutil” w Puławach, od 1980 r. była członkiem NSZZ „Solidarność” w w/w 

przedsiębiorstwie oraz członkiem działającej tam Komisji Rewizyjnej. W czerwcu 1981 r. 

weszła w skład Prezydium Zarządu Oddziału NSZZ „Solidarność” Ziemia Puławska, gdzie 

pełniła funkcję sekretarza. Na przełomie maja i czerwca 1982 r. Pani Zofia Wiśniewska 

rozpoczęła działalność w podziemnym Tymczasowym Zarządzie Oddziału NSZZ 

„Solidarność” Ziemia Puławska. Zajmowała się organizacją konspiracyjnych spotkań oraz 

kolportażem wydawnictw bezdebitowych. W dn. 29.12.1983 r. została zatrzymana jako 

podejrzana o produkcje i kolportaż nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez podziemne 

struktury „Solidarności” i w dn. 31.12.1983 r. wydano postanowienie o jej tymczasowym 

aresztowaniu. W trakcie przesłuchania odmówiła składania wyjaśnień. Areszt tymczasowy 

wobec Pani Zofii Wiśniewskiej został uchylony w dn. 29.03.1984 r., a postępowanie karne 

umorzono na zasadzie amnestii.  Działalność Pani Zofii Wiśniewskiej spowodowała, że była 

inwigilowana, zatrzymywana, przesłuchiwana, zastrzeżono jej wyjazdy zagraniczne, 

przeprowadzano z nią rozmowy ostrzegawcze oraz została pozbawiona kierowniczego 

stanowiska w swoim zakładzie pracy 

21. Wiśniewski Zdzisław 

pracownik Zakładów Azotowych „Puławy”, od września 1980 r. aktywnie zaangażował 

się w tworzenie oraz działalność struktur NSZZ „Solidarność” w tych zakładach. 

Współtworzył i redagował pisma związkowe „Solidarność” w ZA Puławy oraz Biuletyn 

Informacyjny NSZZ „Solidarność” KZ ZA „Puławy”. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w 

okresie 14-19.12.1981 r. uczestniczył w strajku, redagując wydawany tam „Biuletyn 

Strajkowy”, z tego powodu został zwolniony z pracy. W marcu 1982 r. rozpoczął drukowanie 

pism Biuletyn Informacyjny „Solidarność” Ziemi Puławskiej oraz Biuletyn Informacyjny 

NSZZ „Solidarność” TKZ ZA „Puławy”. W dn. 12.05.1982 r. Pan Zdzisław Wiśniewski 

został internowany. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Lublinie oraz Kwidzynie. W 

okresie 20.07.1982-24.08.1982 przebywał na przepustce. Zwolniony został w dn. 15.12.1982 

r. W latach 1983-1985 redagował, drukował i kolportował wydawane poprzednio biuletyny 

oraz inne wydawnictwa podziemne. W 1989 r., został Przewodniczącym Komitetu 

Założycielskiego a następnie Wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ 

„Solidarność” w Przedsiębiorstwie Produkcji Betonów „Prefabet” w Puławach. W kwietniu 

1989 r. wszedł w skład Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Puławach.  Działalność 
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Pana Zdzisława Wiśniewskiego spowodowała, że był inwigilowany, zatrzymywany, 

przesłuchiwany, w jego mieszkaniu dokonywano przeszukań oraz dwukrotnie został ukarany 

grzywną.  W 1985 r. w trakcie trwania manifestacji  odbywającej się z okazji rocznicy 

lubelskich strajków z lipca 1980 r., został pobity przez ZOMO. 

22. Woźnica Janusz 

w latach 1980-1981 był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w Hrubieszowie i 

woj. zamojskim. Był członkiem Komitetu Założycielskiego, a następnie Komisji Zakładowej 

w Liceum Ogólnokształcącym w Hrubieszowie, gdzie pracował jako historyk i wychowawca 

młodzieży oraz wiceprzewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego 

NSZZ „Solidarność” w Hrubieszowie. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuując 

działalność konspiracyjną włączył się w odbudowę struktur związkowych i odgrywał czołową 

rolę w podziemnych strukturach „Solidarności” na terenie Hrubieszowa. Prowadził szeroką 

działalność kolportażową, także w Liceum Ogólnokształcącym w Hrubieszowie. Przekazywał 

uczniom do dalszego rozpowszechniania ulotki m. in. dot. bojkotu wyborów do Rad 

Narodowych w 1985 roku oraz wypożyczał im bezdebitowe książki historyczne. Swoją 

postawą wywierał ogromny wpływ na młodzież w LO i kształtowanie ich poglądów. Z 

powodu działalności w nielegalnych strukturach NSZZ „Solidarność”, po przeszukaniu w 

jego mieszkaniu w Miączynie, w dniu 3.02.1986 r., w wyniku którego zarekwirowano 

literaturę bezdebitową, został zatrzymany na 48 godzin. Prokurator Rejonowy w 

Hrubieszowie zastosował wobec niego dozór MO. W dniu 13.02.1986 r. Prokuratura 

Wojewódzka w Zamościu uchyliła dozór MO w stosunku do Woźnicy i zastosowała wobec 

niego areszt tymczasowy oraz wszczęła śledztwo i 11.04.1986 r. sformułowała akt 

oskarżenia. 9.05.1986 r. przed Sądem Rejonowym w Hrubieszowie odbyła się rozprawa 

sądowa, w której uczestniczyli aktywni działacze „Solidarności” z rejonu hrubieszowskiego 

oraz uczniowie LO w Hrubieszowie. Wobec tak ogromnego zainteresowania hrubieszowskim 

procesem rozprawę przeniesiono do Zamościa. 12.06.1986 r. Sąd Rejonowy w Zamościu 

skazał Janusza Woźnicę na 1,5 roku więzienia i 4 lata zakazu wykonywania zawodu 

nauczyciela. Zarządzono podanie tego wyroku do publicznej wiadomości poprzez jego 

odczytanie na posiedzeniach Rad Pedagogicznych szkół średnich i podstawowych – za 

pośrednictwem Kuratorium Oświaty i Wychowania w Zamościu – na terenie całego 

województwa. 10.09.1986 r., po odwołaniu od wyroku z 12.06.1986 r., Sąd Rejonowy w 

Zamościu uchylił areszt zamieniając go na dozór MO, a postanowieniem z 11.12.1986 r. 

uchylił także dozór MO. Równolegle z procesem sądowym sprawa Janusza Woźnicy trafiła 

do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Zamojskim, która 3.04.1987 r. 

zdecydowała o zwolnieniu Janusza Woźnicy z pracy. Po zwolnieniu z pracy w szkole Janusz 

Woźnica podjął pracę we własnym gospodarstwie rolnym w Miączynie i nawiązał kontakt z 

działaczami „Solidarności” RI. Rozpoczął także działalność w ramach Duszpasterstwa 

Wspólnot Rolników, uczestniczył w Dniach Skupienia w Łabuniach oraz wygłaszał prelekcje 

historyczne. W 1988 r. Pan Janusz Woźnica podjął aktywne działania zmierzające do 

wznowienia legalnej działalności NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w woj. 

zamojskim. W 1989 roku wszedł w skład Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego w 

Zamościu. Z ramienia „Solidarności” kandydował do senatu i w wyborach czerwcowych 

został wybrany senatorem.  

23. Wróblewski Bogusław 

był związany z opozycją od lat 70-tych. Dostarczał do Lublina publikacje „Kultury” 

paryskiej, a jako przewodniczący Koła Młodych Pisarzy przy ZLP organizował spotkania z 
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udziałem pisarzy z kręgów opozycyjnych, którzy publikowali w „Kulturze”. Z tego powodu 

był objęty obserwacją i kontrolą operacyjną. W 1980 roku Pan Bogusław Wróblewski 

powołał czasopismo „Akcent”, które stało się miejscem publikacji dla wielu autorów z 

emigracji i z grup opozycyjnych, a także miejscem publikacji materiałów o treści 

patriotycznej z racji różnych rocznic narodowych m.in. Powstania Warszawskiego. W okresie 

stanu wojennego redakcja „Akcentu” była także miejscem kolportażu wydawnictw 

niezależnych. Po powstaniu NSZZ „Solidarność” Bogusław Wróblewski zaangażował się w 

działalność związkową, zwłaszcza na terenie UMCS w Lublinie, gdzie był zatrudniony jako 

pracownik naukowy w Instytucie Filologii Polskiej.  Od 1980 roku brał także udział w 

pracach nielegalnego Komitetu Porozumiewawczego Środowisk Kulturotwórczych. W 

czerwcu 1982 roku był sygnatariuszem petycji literatów lubelskich do wojewody przeciwko 

działaniom SB i ZOMO  po demonstracji w dniu 3 maja 1982 roku. W dniu 11.11.1982 roku 

uczestniczył w manifestacji patriotycznej na Placu Litewskim w Lublinie. Za powyższe został 

zatrzymany na 48 godzin i skazany przez Kolegium Karno-Administracyjne na karę grzywny 

w wysokości 20 tys. zł. W 1989 roku , jako redaktor naczelny kwartalnika „Akcent” został 

wybrany delegatem na zjazd Związku Literatów Polskich, jako aktywny członek 

„Solidarności” kandydował także w wyborach do sejmu. Formą represji wobec Bogusława 

Wróblewskiego było również zastrzeżenie mu wyjazdów zagranicznych na 2 lata w 1978 

roku.  

24. Zych Roman 

w latach 1980-1981 był aktywnym działaczem NSZZ „S” na terenie Chełma i woj. 

chełmskiego. Był aktywnym członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w 

PZZ w Chełmie, a następnie wchodził w skład Zarządu NSZZ „Solidarność” Regionu 

Chełmskiego. Z powodu tej aktywnej działalności 13.12.1981 roku został internowany i 

osadzony w ZK w Chełmie, od 11.01.1982 r. w Ośrodku Odosobnienia we Włodawie, a 

następnie od 29.03.1982 r. w Lublinie. Po zwolnieniu z internowania 24.07.1982 r. nie 

zaniechał działalności związkowej i politycznej. Zaangażowany był w wydawanie 

podziemnych biuletynów, a także aktywnie uczestniczył w kolportażu wydawnictw 

bezdebitowych. Za swoją działalność w podziemnej „Solidarność” został 31.08.1982 roku 

powtórnie internowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Lublinie. Od 1.09.1982 roku 

podjął głodówkę protestacyjną. Decyzja o uchyleniu internowania została wydana 10.12.1982 

roku. Mimo doznanych represji Pan Roman Zych kontynuował działalność w podziemnych 

strukturach „Solidarności” w Chełmie. Odpowiedzialny był za sprawy techniczne związane z 

powielaniem „Informatora Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ <<Solidarność>> 

Regionu Chełmskiego”, a także zajmował się kolportażem tego pisma. Kolportował także 

inne pisma i literaturę bezdebitową. Na druk Informatora użyczał swoich pomieszczeń 

gospodarskich w Pokrówce koło Chełma. Na maszynie do pisania zarekwirowanej podczas 

przeszukania u Romana Zycha w Pokrówce w dniu 19.03.1984 roku przygotowane zostały 

„Biuletyny Informacyjne Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ <<Solidarność>> 

Regionu Chełmskiego” od numeru 16 do 18 w 1983 roku, co potwierdziły badania Wydziału 

Dokumentów Kryminalistyki Komendy Głównej MO w Warszawie. Pan Roman Zych 

zajmował się także przewożeniem z Warszawy drukowanego również tam Informatora, a 

także sprowadzaniem do Chełma innych wydawnictw podziemnych. 17.03.1984 roku Roman 

Zych został aresztowany. 6.07.1984 roku Prokurator Rejonowy w Chełmie skierował wobec 

m.in. Romana Zycha akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Chełmie, który w 24.07.1984 

roku umorzył postępowanie karne na mocy amnestii z 21.07.1984 r. Areszt wobec Romana 

Zycha uchylono 6.08.1984 roku. Po zwolnieniu z aresztowania Roman Zych kontynuował 

dotychczasową działalność w ramach reaktywowanej nielegalnej organizacji RKK NSZZ 
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„Solidarność” Chełm, utrzymywał kontakty z opozycją w kraju i uczestniczył w 

organizowania kanałów przerzutu literatury bezdebitowej. Z powodu swej działalności aż do 

1989 roku był kontrolowany operacyjnie. Za udział w manifestacji w Lublinie w dniu 

3.05.1987 r. został w dniu 5.05.1987 roku ukarany grzywną w wysokości 30 tys. zł przez 

Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Lublina. Formą represji wobec Romana Zycha 

było także zastrzeżenie przez Wydz. IV KWMO/WUSW Chełm na wyjazdy za granicę od 

2.02.1982 do 20.02.1986 roku.  

25. Bondyra Józef 

W 1981 r. był inicjatorem i przewodniczącym Koła Gminnego NSZZ „Solidarność” 

Rolników Indywidualnych w Tyszowcach. W dniu 13.12.1981 r. został internowany w 

Ośrodku Odosobnienia w Krasnymstawie, następnie we Włodawie oraz w Zakładzie Karnym 

w Lublinie. Został zwolniony z internowania 30.04.1982 r. Nie zaprzestał opozycyjnej 

działalności. W latach 1982-1988 kolportował ulotki, plakaty, prasę bezdebitową i biuletyny 

informacyjne, urządzał zebrania związkowców, spotkania z innymi rolnikami i działaczami 

regionu, duchowieństwem, organizował strajki, pikiety i demonstracje przeciwko władzom 

komunistycznym. Z powodu tej działalności Służba Bezpieczeństwa prowadziła inwigilację 

jego osoby, kontrolowano jego przesyłki pocztowe, korespondencję, w należących do niego 

pomieszczeniach mieszkalnych i gospodarczych wielokrotne przeprowadzano rewizje oraz 

przeprowadzano z nim liczne rozmowy profilaktyczno- ostrzegawcze. W okresie 1984-1989 

był członkiem podziemnej Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” RI 

Regionu Środkowo-Wschodniego w Lublinie. W okresie 1985-1986 był kilkakrotnie 

skazywany przez kolegium ds. wykroczeń za działalność dysydencką. W 1987 roku gościł 

delegację związkowców z Międzynarodowej Organizacji Pracy z Belgii, nawiązał kontakty z 

zachodnimi dziennikarzami. Był sekretarzem ujawnionej w październiku 1988 r. 

Tymczasowej Wojewódzkiej Rady Rolników Indywidualnych NSZZ „Solidarność” 

Województwa Zamojskiego. W dniu 23.08.1988 r. podjął próbę reaktywacji NSZZ 

„Solidarność” RI. W 1989 r. został wybrany reprezentantem na Krajowy Zjazd Delegatów 

NSZZ „Solidarność” RI w Warszawie, po czym został przewodniczącym Zarządu Gminnego 

NSZZ „Solidarność” RI w Tyszowcach oraz wiceprzewodniczącym Rady Wojewódzkiej w 

Zamościu.  

 

26. Brzózka Robert 

pracownik Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku, od września 1980 r. był członkiem 

NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w organizacji strajku 

w swoim zakładzie pracy. W jego domu ukrywał się Przewodniczący Komitetu Strajkowego 

FŁT Wiesław Pastuszko. Pan Robert Brzózka w 1982 r. wszedł  w skład podziemnej struktury 

„Solidarności” i w jej ramach działał do 1989 r. W jego domu mieściła się podziemna się 

drukarnia, w której uczestniczył w drukowaniu pisma „Wola Narodu” oraz „Biuletynu 

Informacyjnego Ziemi Kraśnickiej”. Pan Robert Brzózka uczestniczył również w kolportażu 

w/w pism i innych wydawnictw bezdebitowych oraz zbierał pieniądze przeznaczone na 

składki związkowe. Działalność Pana Roberta Brzózki spowodowała, że toczone było 

przeciw niemu śledztwo, był zatrzymany i przesłuchiwany, a w jego mieszkaniu 

przeprowadzono rewizje. 

27. Chudy Wojciech 

Filozof, etyk i pedagog, pracownik naukowy KUL, mimo przykucia do wózka 

inwalidzkiego, był działaczem opozycji antykomunistycznej w PRL od lat 70-tych. Był 



12 
 

członkiem lubelskiego środowiska młodych katolików "Spotkania". W jego lubelskim 

mieszkaniu mieściła się przez pewien czas redakcja podziemnego pisma "Spotkania". Po 

utworzeniu we wrześniu 1980 roku na KUL NSZZ „Solidarność” zaangażował się w 

działalność Uczelnianej Komisji Zakładowej. Włączył się także do działań na szczeblu 

regionalnym. Był etatowym pracownikiem Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ 

„Solidarność” jako sekretarz redakcji i zastępca redaktora naczelnego opozycyjnego pisma 

"Miesiące" oraz autor publikowanych tam tekstów. Od 1981 roku poprowadził cykl 

wykładów z filozofii w ramach Wszechnicy Związkowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego 

kontynuował działalność w konspiracyjnych strukturach „Solidarności”. Nadal też 

współpracował ze „Spotkaniami”. W 1986 roku w ramach Biblioteki „Spotkań” opublikował 

książkę „Filozofia wieczysta w czas przełomu. Gdańskie wykłady z filozofii klasycznej z 

1981 roku”. Od 1986 roku współredagował pismo „Solidarności” „Gazeta” i był także 

autorem zamieszczanych tam tekstów, które podpisywał pseudonimami: Adalbert Resz lub 

Wat. Utrzymywał także kontakty ze środowiskiem „Solidarności Walczącej”. Przed wizytą 

papieża Jana Pawła na KUL w czerwcu 1987 roku opracował, wraz z Anną Truskolaską, 

memorandum dla papieża z informacją o prześladowaniach działaczy „Solidarności”. W 1988 

r. Pan Wojciech Chudy podjął aktywne działania zmierzające do wznowienia legalnej 

działalności NSZZ „Solidarność” Pracowników KUL. Z powodu swej działalności Pan 

Wojciech Chudy był inwigilowany i kontrolowany przez SB. 

28. Konderak Adam 

Prowadził działalność opozycyjną od lat 60-tych. Jako człowiek o zdeklarowanych 

poglądach, krytyczny wobec władzy dał się poznać już w okresie studiów na KUL w 1968 

roku. Był aktywnym uczestnikiem wydarzeń marcowych w 1968 roku. 13.03.1968 r. został 

skazany przez Kolegium Karno-Administracyjne Prezydium MRN w Lublinie na 2 mies. 

aresztu i osadzony w AŚ w Lublinie. W czasie studiów na KUL w Lublinie utrzymywał 

kontakty z innymi przedstawicielami "grup antysocjalistycznych", z którymi współtworzył 

środowisko i redakcję Niezależnego Pisma Młodych Katolików "Spotkania”. Był członkiem 

zespołu redakcyjnego tego pisma, pełnił funkcję sekretarza redakcji. W latach 1979-1989 

zaangażowany był w redagowanie pisma „Spotkania” oraz książek wydawanych w ramach 

Biblioteki „Spotkań”. Od powstania NSZZ „Solidarność” stał się aktywnym członkiem tego 

związku. Był członkiem Komisji Uczelnianej Pracowników KUL. W okresie trwania 

ogólnopolskiego strajku uczelni w dniach 24.11-7.12.1981 roku wchodził w skład redakcji 

„Informatora Strajkowego”, pisma wydawanego prze Komitet Strajkowy KUL. Po 

wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w niezależnym ruchu 

wydawniczym, współpracował między innymi z pismami podziemnymi – „Gazeta” oraz 

„Gazeta Rolników”. Z powodu swej działalności Pan Adam Konderak był inwigilowany i 

kontrolowany przez SB, a w jego domu przeprowadzane były przeszukania. Jedno z 

przeszukań, 8.01.1982 roku, zostało przeprowadzone w związku z poszukiwaniem Bogdana 

Lisa, który zorganizował i prowadził akcję strajkową w stoczni gdańskiej i według 

uzyskanych przez SB z Gdańska informacji operacyjnych mógł się ukrywać w Lublinie u 

Adama Konderaka. 

29. Łupina Zygmunt 

Był przewodniczącym KZ w II LO im. J. Zamoyskiego i członkiem MKZ Regionu 

Środkowo-Wschodniego. Jako lektor MKZ był współorganizatorem komisji zakładowych w 

innych zakładach pracy i instytucjach, przewodniczącym Rady Regionalnej Sekcji 

Pracowników Oświaty i Wychowania „S” w Lublinie, współtwórcą Wszechnicy Związkowej, 

http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=R00015_Spotkania_Lublin
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gdzie bardzo aktywnie działał i przewodniczył Wszechnicy Nauczycielskiej. Wiosną 1981 r. 

uczestniczył w rozmowach z Ministerstwem Oświaty nt. zmian w programach nauczania 

szkolnego. Był delegatem na I Wojewódzki Zjazd Delegatów Regionu Środkowo-

Wschodniego oraz we wrześniu 1981 r. na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” 

w Gdańsku. W dniach od 19.11. do 2.12.1981 r. współorganizował regionalny strajk 

nauczycieli Lubelszczyzny i aktywnie w nim uczestniczył. 13.12.1981 r. został internowany 

na podstawie decyzji nr 57 Komendanta Wojewódzkiego MO w Lublinie. Osadzony w ZK 

we Włodawie, przeniesiony w dniu 23.04.1982 r. do Ośrodka Odosobnienia w Załężu k. 

Rzeszowa, następnie do Ośrodka Odosobnienia w Kielcach i ponownie do Ośrodka 

Odosobnienia w Rzeszowie. Internowanie uchylono 15.09.1982 r. W trakcie internowania we 

Włodawie Zygmunt Łupina był organizatorem i prowadzącym Wszechnicę Internowanych, 

ponadto w kolejnych miejscach internowania uczestniczył w 4 głodówkach protestacyjnych. 

Po zwolnieniu z internowania, kontynuując działalność konspiracyjną, włączył się w 

odbudowę struktur związkowych i tworzenie Tymczasowego Zarządu Regionu. Odgrywał 

czołową rolę w podziemnych strukturach „Solidarności” na terenie Lublina. Jako członek 

podziemnego TZR był odpowiedzialny za działalność podziemnej Wszechnicy Związkowej, 

zaangażowany w duszpasterstwo środowisk pracowniczych – służby zdrowia, rolników 

indywidualnych i akademickich. W ramach duszpasterstwa rolników wygłaszał w kościołach 

i salach katechetycznych odczyty i prelekcje na terenie woj. lubelskiego, zamojskiego, 

przemyskiego i tarnobrzeskiego. Był również aktywnym uczestnikiem uroczystości 

rocznicowych i religijno-patriotycznych w Lublinie i innych miejscowościach w regionie 

lubelskim np. w Komarowie, w trakcie których także wygłaszał wykłady o tematyce 

historycznej. Ze względu na swoją postawę, kontynuowanie lekcji ,,historii odkłamanej” i 

wpływ jaki wywierał na młodzież w LO im. Zamoyskiego w 1985 r. został zwolniony z pracy 

w tej szkole. W jego obronie nauczyciele Lubelszczyzny skierowali petycje do Ministra 

Oświaty i Wychowania. Zygmunt Łupina był także współorganizatorem Tymczasowej Rady 

Regionu powołanej 5.10.1986 r. i wszedł w jej skład. W latach 1985-1988 był wielokrotnie 

zatrzymywany, skazywany przez kolegium ds. wykroczeń na grzywny, dwukrotnie 4.02 i 

7.03.1987 r. za współorganizowanie i udział w Tymczasowej Radzie Regionu oraz 

12.12.1988 r. za zorganizowanie i uczestniczenie w niezależnych uroczystościach w dniu 11 

listopada na Palcu Litewskim w Lublinie. W 1989 r. Zygmunt Łupina wszedł w skład 

Komitetu Obywatelskiego Lubelszczyzny. Z ramienia „Solidarności” kandydował do sejmu i 

w wyborach czerwcowych został wybrany posłem.  

30. Marynowski Zygmunt 

był aktywnym działaczem NSZZ „S” na terenie Siedlec, gdzie mieszkał i pracował. Od 

chwili powstania NSZZ „Solidarność” w Odlewni Staliwa „Stalchemak” zaangażował się w 

działalność tego związku. Był członkiem Komisji Zakładowej „Solidarności” i delegatem na 

Zjazd Siedleckiego Oddziału NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze. Po wprowadzeniu 

stanu wojennego przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą w ramach akcji „Klon”, 

polegającej na rozmowach profilaktyczno-ostrzegawczych z  działaczami "Solidarności” 

nietypowanymi do internowania, w celu ich zastraszenia i zniechęcenia do dalszej 

działalności opozycyjnej. Mimo to włączył się w działalność podziemnych struktur 

„Solidarności” w Siedlcach. Był kolporterem ulotek, podziemnej prasy i książek. Brał 

aktywny udział w manifestacjach, akcjach protestacyjnych i uroczystościach patriotycznych i 

rocznicowych w Siedlcach. W 1989 roku działał w Komitecie Obywatelskim w Siedlcach. Z 

powodu swej działalności Pan Zygmunt Marynowski był inwigilowany, wzywany na 

rozmowy ostrzegawcze, a w jego mieszkaniu były przeprowadzane przeszukania. 
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31. ks. bp Ryczan Kazimierz 

w latach 1980-1981, pracując na KUL był sekretarzem, a następnie 

wiceprzewodniczącym Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność”. W listopadzie 1981 roku 

wspierał czynnie strajk nauczycieli lubelskich. Był także wykładowcą Wszechnicy 

Związkowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego, mimo przeprowadzenia z nim rozmowy 

ostrzegawczej z w ramach akcji „Klon”, nie zaniechał działalności opozycyjnej. Znalazł się w 

grupie łączników między różnymi podejmującymi działania konspiracyjne środowiskami 

pracowniczymi na Lubelszczyźnie. Był także inicjatorem powołania grup osób, działających 

w systemie piątkowym m.in. wspierających rodziny internowanych. Kontynuował również 

działalność w ramach Wszechnicy Związkowej, wygłaszał wykłady na spotkaniach 

Wszechnicy Nauczycielskiej obejmujące nauczanie społeczne Kościoła, podstawy 

światopoglądu chrześcijańskiego, filozofię pracy, elementy socjologii i pedagogii społecznej. 

Od 1984 roku prowadził zajęcia w zorganizowanym przy Kurii Biskupiej w Lublinie przez 

Adama Cichockiego Studium Katolickiej Nauki Społecznej Kościoła, w których 

uczestniczyły osoby związane z działalnością w podziemnych strukturach opozycyjnych. 

Ksiądz Kazimierz Ryczan zaangażowany był także w działania Duszpasterskiego Ośrodka 

Kultury Chrześcijańskiej w Stalowej Woli, który był miejscem spotkań działaczy podziemia i 

przedstawicieli Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Od 1986 roku przy Ośrodku rozpoczęło 

działalność Studium Społeczne Duszpasterstwa Ludzi Pracy, w którym ks. Ryczan także był 

wykładowcą. 

32. Szczypczyński Tadeusz 

był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” przy Hucie im. Lenina w Nowej Hucie. Z 

powodu tej działalności w okresie od 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. został 

internowany i represjonowany w specjalnym obozie wojskowym w Czerwonym Borze. 

Tadeusz Szczypczyński i pozostali internowani - represjonowani za działalność związkową 

zakwaterowani byli w 20 barakach, zbudowanych z trzech połączonych wagonów 

towarowych każdy, odizolowanych od pozostałej części jednostki wojskowej. Warunki 

zamieszkania były wybitnie represyjne (piętrowe prycze metalowe po 50 w każdym baraku, 

znikome, całkowicie niewystarczające na warunki zimowe ogrzewanie, pozbawienie 

kontaktów ze światem zewnętrznym). Podobny charakter miała wykonywana, przez 

osadzonych w obozie rezerwistów, praca przy budowie drogi na poligonie w warunkach 

surowej zimy bez odpowiedniego sprzętu. W 1988 roku Pan Tadeusz Szczypczyński brał 

udział w trwającym od 26.04.1988 roku i brutalnie spacyfikowanym 5.05.1988 roku strajku w 

Kombinacie Metalurgicznym Huty im. Lenina w Nowe Hucie. Wszedł w skład Komitetu 

Strajkowego powołanego przez strajkujących, a następnie znalazł się w składzie Komitetu 

Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” KMH i L., który rozpoczął działalność 18.05.1988 r. Z 

tego powodu Tadeusz Szczypczyński objęty był kontrolą operacyjną oraz zwolniony został z 

pracy w KMH i L, a w jego mieszkaniu przeprowadzono przeszukanie. Formą represji wobec 

Tadeusza Szczypczyńskiego było także zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych.  

33. Szlafka Jan 

w latach 1980-1981 był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” na terenie Fabryki 

Łożysk Tocznych w Kraśniku. Odegrał wiodąca rolę w organizowaniu Komisji Zakładowej 

„Solidarności” w FŁT. Był jednym z organizatorów i aktywnych uczestników strajku 

okupacyjnego w FŁT. Wchodził w skład Komitetu Strajkowego, którego był 

wiceprzewodniczącym. Ponadto odpowiedzialny był za zakładowy radiowęzeł. Po pacyfikacji 

strajku w dniu 18.12.1981 roku ukrywał się. 31.12.1981 roku Wojskowa Prokuratura 
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Garnizonowa wydała postanowienie o jego tymczasowym aresztowaniu i poszukiwaniu 

listem gończym. Mimo ukrywania się kontynuował działalność, poprzez kierowców 

zakładowego pogotowia ratunkowego dostarczając do FŁT literaturę bezdebitową. List 

gończy za Janem Szlafką odwołano 27.08.1982 r., po ujawnieniu się go w dniu 26.08.1982 r. 

w KWMO w Lublinie. 28.08.1982 r. Jan Szlafka został przesłuchany w charakterze 

podejrzanego w Wojskowej Prokuraturze Garnizonowej w Lublinie, która wydała 

postanowienie o częściowym umorzeniu śledztwa. Po ujawnieniu Jan Szlafka nadal 

uczestniczył w pracach podziemnych struktur „Solidarności” i utrzymywał kontakty z innymi 

działaczami z terenu Kraśnika i Regionu. Z tego powodu był inwigilowany, objęty kontrolą 

operacyjną i wzywany na rozmowy ostrzegawcze m.in. 18.07.1983 roku. Formą represji 

wobec Jana Szlafki było także zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych, anulowane 10.05.1984 

roku w związku z podjęciem decyzji o emigracji wraz z rodziną. Jako osoba represjonowana 

Pan Jan Szlafka zdecydował się w lutym 1985 roku na wyjazd emigracyjny z Polski do 

Kanady.  

34. Wasilewski Wacław 

był od marca 1944 roku żołnierzem AK, następnie do 1947 r. WiN pod pseudonimem 

„Żubr”. Od chwili powstania NSZZ „Solidarność” na terenie UMCS, gdzie był zatrudniony 

jako pracownik naukowy, aktywnie zaangażował się w działalność tego związku i tworzenie 

struktur związkowych. Był wiceprzewodniczącym Tymczasowego Komitetu 

Założycielskiego na Wydz. Biologii UMCS. Od jesieni 1980 roku jako aktywny lektor NSZZ 

„Solidarność” brał także udział w zakładaniu organizacji związkowych w kilkunastu 

zakładach pracy regionu lubelskiego. Od maja 1981 r. był członkiem Komisji Zakładowej 

„Solidarności” na UMCS. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał prowadzenia 

działalności związkowej i bardzo aktywnie uczestniczył w pracach solidarnościowego 

podziemia: m.in. kolportował prasę związkową i podziemne wydawnictwa. W latach 1983-

1985 był hurtowym odbiorcą nakładu „Informatora Solidarność” Region Środkowo-

Wschodni z drukarń i rozprowadzał go do skrzynek kolportażowych. W dniu 13 maja 1985 r. 

został zatrzymany przez SB podczas przewożenia samochodem ponad 3 tys. egzemplarzy 

podziemnego Informatora i osadzony w Areszcie Śledczym w Lublinie. Na mocy wyroku z 

27.12.1985 r. wydanego przez Sąd Rejonowy w Lublinie został skazany na 2 lata 

pozbawienia wolności, z zaliczeniem okresu aresztowania od 13.05.1985 r. oraz przepadek 

samochodu, w którym wiózł wydawnictwa. Osadzony został w więzieniu karnym w 

Barczewie. Podczas rozprawy rewizyjnej w dniu 29.04.1986 r., dzięki poręczeniu ze strony 

pracowników Wydziału BiNoZ i władz UMCS oraz konieczność zaopiekowania się chorymi 

rodzicami, Sąd uchylił mu areszt i zastosował wobec niego dozór MO z obowiązkiem 

meldowania się co 2 tygodnie. Na mocy powyższych decyzji Wacław Wasilewski został 

zwolniony z więzienia w dniu 2.05.1986 r. W dniu 26 lipca 1986 r. został objęty amnestią z 

jednoczesnym orzeczeniem przez sąd przepadku samochodu. Mimo doznanych represji Pan 

Wacław Wasilewski nadal uczestniczył w pracach solidarnościowego podziemia. W latach 

1986-1989 był zaangażowany w organizowanie w okresie wakacji wypoczynku dla dzieci i 

młodzieży z rodzin członków „Solidarności”, w ramach akcji letniej „Wakacje z Bogiem” i 

użyczał swojego mieszkania na spotkania organizatorów. W 1988 r. podjął aktywne działania 

zmierzające do wznowienia legalnej działalności NSZZ „Solidarność” i znalazł się w składzie 

Grupy Roboczej na rzecz relegalizacji „Solidarności” na UMCS.  

35. Widerlik Józef 
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uczestniczył w demonstracji 15.12.1970 r. pod Komendą Miejską MO w Gdańsku, 

gdzie w aresztach przetrzymywano zatrzymanych w dniu 14.12.1970 roku strajkujących 

stoczniowców. Demonstranci, wśród których był stoczniowiec z Kraśnika Józef Widerlik, 

domagali się uwolnienia zatrzymanych. Krótko przed godziną 8 robotnicy zaczęli szturmować 

milicyjny budynek. Józef Widerlik zginął podczas walk, które wywiązały się w rejonie ul. 

Świerczewskiego, w pobliżu Komendy Miejskiej MO w Gdańsku w dniu 15.12.1970 roku o 

godz. 8 rano, ugodzony kulą w szyję przez zomowca Mariana Zamroczyńskiego. Józef 

Widerlik był pierwszą ofiarą Grudnia.  


