Instytut Pamięci Narodowej
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/80184,Uroczystosc-wreczenia-Krzyzy-Wolnosci-i-Solidarnosci-we-Wroclawiu-30-pa
zdziernik.html
2023-01-09, 20:33

Uroczystość wręczenia „Krzyży Wolności i
Solidarności” we Wrocławiu – 30 października
2019
W środę 30 października 2019 r. miała miejsce we Wrocławiu
uroczystość udekorowania prawie 40 opozycjonistów z lat PRL
„Krzyżami Wolności i Solidarności”. Dziewięć oznaczeń
przyznano pośmiertnie – zostały one przekazane rodzinom.
Dekoracji dokonał Prezes IPN dr Jarosław Szarek.

Krzyż Wolności i Solidarności to odznaczenie przyznawane przez Prezydenta RP na wniosek
Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej za działalność podziemną na rzecz niepodległego
Państwa Polskiego. Odznaczeni nie wahali się narażać własnego zdrowia i życia, abyśmy
mogli dzisiaj żyć i pracować w wolnej i demokratycznej Polsce. Tych skromnych bohaterów
sprzed kilku dekad Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek udekorował
Krzyżami Wolności i Solidarności. Całą uroczystość poprowadził dyrektor Oddziału IPN we
Wrocławiu dr Andrzej Drogoń.

W swoim przemówieniu Prezes Instytutu Pamięci
Narodowej dr Jarosław Szarek podkreślił znaczenie
Wrocławia na mapie ośrodków opozycyjnych lat
80. ubiegłego wieku, na różnorodność działań
przeciw komunizmowi, wskazując i na pracę
związkową, i na Solidarność Walczącą, której
Wrocław był kolebką, i na Pomarańczową
Alternatywę, której krasnale są teraz symbolem
miasta, i na szeroką działalność duszpasterstw dla
wielu środowisk. Bez tych ludzi nie byłoby wolnej Polski – powiedział dr Jarosław Szarek.
W kilku słowach do zebranych zwrócił się pełniący honory gospodarza wicewojewoda
dolnośląski Jarosław Kresa – uroczystoć odbyła się w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim.
W imieniu odznaczonych głos zabrał Jerzy Petryniak, dziękując za docenienie ich wysiłku w
latach 80., ale i wspominając śp. Kornela Morawieckiego, który był dla wielu przykładem
poświęcenia dla Ojczyzny i wzorem do naśladowania.
Uroczystość uświetnił koncert muzyczny do słów Juliusza Słowackiego, Zbigniewa Herberta
i Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu Dominiki Świątek-Czajkowskiej.
Nie wszyscy jednak odznaczeni (ze względu na stan zdrowia) mogli przybyć do urzędu
wojewódzkiego. Jeden z dawnych opozycjonistów – Jerzy Skiba został udekorowany
Krzyżem Wolności i Solidarności w swoim mieszkaniu, dokąd udała się delegacja IPN na
czele z Prezesem Jarosławem Szarkiem. Uhonorowanemu trudno było opanować
wzruszenie...

Biogramy odznaczonch Krzyżem Wolności i Solidarności
Marek Dańkowski
Marek Dańkowski w roku 1980 był jednym z założycieli NSZZ „Solidarność” przy
Branżowym Ośrodku Informatyki i Organizacji Pracy Przemysłu Cukrowniczego we
Wrocławiu. Od 13 grudnia 1981 do 1989 r. kontynuował działalność opozycyjną w Tajnej
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Zbierał składki, organizował pomoc dla osób
represjonowanych oraz uczestniczył w tworzeniu wypożyczalni nielegalnych publikacji. W
roku 1983 Marek Dańkowski rozpoczął współpracę z Regionalnym Komitetem Strajkowym
Dolny Śląsk. W latach 1983–1989 wielokrotnie w swoim mieszkaniu umożliwiał spotkania
ukrywającym się członkom Regionalnego Komitetu Strajkowego. Przechowywał sprzęt
poligraﬁczny oraz rozwoził hurtowe ilości podziemnego czasopisma „Z dnia na dzień”.
Jerzy Kazimierz Dycfeld
Jerzy Dycfeld po wprowadzeniu stanu wojennego należał do działaczy podziemnej
„Solidarności” na terenie Huty „Katowice”. Zbierał składki oraz uczestniczył w nielegalnych

spotkaniach. W związku z prowadzoną działalnością dnia 25 sierpnia 1982 r. został
internowany i do 15 października 1982 r. przebywał w Zakładzie Karnym w Uhercach.
Ewa Gorzkowska
Ewa Gorzkowska od września 1980 r. była członkiem NSZZ „Solidarność” na Politechnice
Wrocławskiej. W roku 1981 wraz z matką, Zoﬁą Gorzkowską, udostępniała mieszkanie na
druk niezależnego „Biuletynu Dolnośląskiego”. Po wprowadzeniu stanu wojennego została
łączniczką Regionalnego Komitetu Strajkowego Dolny Śląsk oraz pełniła funkcję szefowej
biura RKS. W ramach tej działalności organizowała tajne spotkania przedstawicieli
Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego z członkami RKS oraz nadzorowała sprawy
administracyjne. W latach 1983–1986 współpracowała z podziemnym czasopismem „Z dnia
na dzień”, zbierała informacje dotyczące struktur podziemnych, przygotowywała matryce
do druku. Od października 1986 do czerwca 1987 była jego redaktorem naczelnym.
Korzystając z możliwości wyjazdów zagranicznych, sprowadzała m.in. z Francji części do
nadajników radiowych i sprzęt poligraﬁczny.
Mariusz Grabowski
Alicja Grzymalska
Alicja Grzymalska w latach 1986–1989 angażowała się w działalność młodzieżowych
organizacji podziemnych na terenie Wrocławia. Należała do Solidarności Walczącej,
Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. Była aktywnym
uczestnikiem happeningów organizowanych przez Pomarańczową Alternatywę. Brała udział
w strajku studenckim na Uniwersytecie Wrocławskim oraz manifestacjach Solidarności
Walczącej. Zajmowała się kolportażem prasy podziemnej, malowała napisy na murach.
Kazimierz Helebrandt
Kazimierz Helebrandt będąc nauczycielem akademickim w Państwowej Wyższej Szkole
Sztuk Plastycznych we Wrocławiu angażował się w działalność opozycyjną środowisk
twórczych. Od września 1980 r. był wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej
„Solidarność” w miejscu pracy. Pełnił też funkcję Delegata Regionu Dolny Śląsk na I
Krajowym Zjeździe „Solidarności” oraz przewodniczącego Regionalnej Komisji
Porozumiewawczej Stowarzyszeń Twórczych i Naukowych NSZZ „Solidarność”. Po
wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w podziemiu, był m.in. łącznikiem
pomiędzy Regionalnym Komitetem Strajkowym a grupą doradców „Solidarności”.
Kazimierz Helebrandt był dwukrotnie internowany. W okresie od 6 stycznia 1982 r. do 28
czerwca 1982 r. przebywał w Zakładzie Karnym we Wrocławiu oraz w Ośrodku
Odosobnienia w Nysie, a następnie od 7 października 1982 r. do 4 grudnia 1982 r. w
Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie. W związku z prowadzoną działalnością w roku 1984
Kazimierz Helebrandt otrzymał zastrzeżenie wyjazdów za granicę na okres trzech lat.
Mirosław Januszko

Mirosław Januszko od września 1980 r. był członkiem KZ NSZZ „Solidarność” działającej we
wrocławskich zakładach „Pafawag”. Po wprowadzeniu stanu wojennego inicjował strajk,
który został przeprowadzony w dniu 13 grudnia 1981 r. Za powyższą działalność został
dyscyplinarnie zwolniony z pracy, a następnie internowany po raz pierwszy. W Zakładzie
Karnym w Nysie przebywał do 27 lutego 1982 r. Po zwolnieniu został zdegradowany w
„Pafawagu” na niższe stanowisko. Kontynuował działalność związkową, agitując
pracowników do podjęcia akcji strajkowej w drugą rocznicę powstania „Solidarności”. Ta
aktywność spowodowała, iż został internowany po raz drugi, w dniach od 31 sierpnia 1982
r. do 2 września 1982 r. Po opuszczeniu ośrodka odosobnienia zradykalizował swoją
postawę i z determinacją rozbudowywał w swoim miejscu pracy konspiracyjne struktury
Związku. Nieustanne nękania w postaci wielokrotnych zatrzymań, przesłuchań i inwigilacji,
wpłynęły na decyzję Mirosława Januszki o emigracji z Polski pod koniec 1982 r.
Andrzej Jastrzębski
Andrzej Jastrzębski był aktywnym działaczem podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” w
Zakładach Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „Polar” we Wrocławiu. Zajmował się
głównie kolportażem pism podziemnych m. in. „U nas” i „Z dnia na dzień” oraz ulotek. 14
października 1988 r. został członkiem Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” w
ZSDD „Polar”. W ramach tej struktury w maju i czerwcu 1989 r. odbyły się demokratyczne
wybory w przedsiębiorstwie. 22 czerwca 1989 r. w czasie IV Walnego Zebrania
Zakładowych Delegatów NSZZ „Solidarność” w ZZSD „Polar” wybrano Komisję
Przedsiębiorstwa, której został członkiem.
Idzi Kaczmarek
Idzi Kaczmarek, będąc pracownikiem zakładów PZL-Hydral we Wrocławiu, w latach
1981–1989 był zaangażowany w działalność podziemną. Pełnił funkcję łącznika pomiędzy
PZL-Hydral a Regionalnym Komitetem Strajkowym Dolny Śląsk. Kolportował nielegalną
prasę i ulotki oraz przekazywał informacje z RKS Dolny Śląsk do swojego miejsca pracy i
okolicznych zakładów. W latach 1988–1989 był członkiem Regionalnego Komitetu
Strajkowego.
Andrzej Kopeć
Andrzej Kopeć po wprowadzeniu stanu wojennego rozpoczął działalność opozycyjną na
terenie PZL-Hydral we Wrocławiu, gdzie był zatrudniony. W okresie od grudnia 1981 do
czerwca 1989 r. zajmował się kolportażem ulotek oraz prasy podziemnej. W związku z
prowadzoną działalnością był kilkukrotnie zatrzymywany oraz miał przeszukiwane
mieszkanie.
Bogdan Krzyżosiak
Bogdan Krzyżosiak był działaczem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Zmechanizowanego
Sprzętu Domowego Predom-Polar. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w

strajku okupacyjnym w miejscu pracy spacyﬁkowanym przez oddziały ZOMO. Z powodu
nielegalnej działalności związkowej został 8 stycznia 1982 r., internowany w Ośrodku
Odosobnienia w Nysie, gdzie przebywał do 14 czerwca 1982 r. Ponadto został zwolniony z
zakładu pracy bez prawa powrotu do niego.
Stanisław Leśniak
Stanisław Leśniak po wprowadzeniu stanu wojennego był zaangażowany w działalność w
podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność”. W roku 1982 współpracował z Regionalnym
Komitetem Strajkowym we Wrocławiu, do jego zadań należało odbieranie oraz
przekazywanie nielegalnej korespondencji. W związku z prowadzoną działalnością został
aresztowany 22 stycznia 1983 roku i do 26 kwietnia 1983 r. przebywał w Areszcie
Śledczym we Wrocławiu. Wyrokiem Sądu Rejonowego we Wrocławiu z 26 kwietnia 1984 r.
został skazany na 1,5 roku więzienia z zawieszeniem wykonania kary na okres 4 lat.
Zbigniew Lis
Zbigniew Lis czynnie angażował się w działalność NSZZ „Solidarność” będąc pracownikiem
zakładów „Fadroma” we Wrocławiu. Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się
kolportażem prasy podziemnej oraz uczestniczył w nielegalnych spotkaniach. 14 maja
1982 r. został internowany i do 26 lipca 1982 r. przebywał w Zakładzie Karnym w Nysie. W
roku 1987 był ukarany przez kolegium do spraw wykroczeń za posiadanie podziemnych
czasopism wydawanych przez Solidarność Walczącą.
Józef Mazur
Józef Mazur zatrudniony był w Państwowej Fabryce Wagonów „Pafawag” we Wrocławiu. Od
1981 r. był przewodniczącym Komisji Wydziałowej i członkiem Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” w „Pafawagu”. 17 grudnia 1981 r. internowano go i osadzono w Zakładzie
Karnym we Wrocławiu, a następnie w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, w którym przebywał
do 14 stycznia 1982 r. 29 sierpnia 1982 r. został zatrzymany i ponownie internowany. W
okresie od 30 sierpnia 1982 r. do 3 listopada 1982 r. przebywał w Ośrodku Odosobnienia i
w Zakładzie Karnym w Nysie. Józef Mazur z internowania został zwolniony w związku z
represyjnym powołaniem na ćwiczenia rezerwistów do kompani polowej Wojska Polskiego
przy 1. Brygadzie Saperów w Brzegu.
Tomasz Oblamski
Tomasz Oblamski w latach 1981–1989 zaangażowany był w działalność podziemną na
terenie zakładów PZL-Hydral we Wrocławiu. Był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” i pełnił funkcję łącznika pomiędzy wydziałami w miejscu pracy. Zajmował się
drukiem oraz kolportażem nielegalnych wydawnictw na terenie PZL-Hydral. W swoim domu
organizował spotkania członków podziemnej „Solidarności”.
Andrzej Orłowski

Andrzej Orłowski w okresie od grudnia 1981 r. do czerwca 1989 r. był aktywnym
członkiem NSZZ „Solidarność”. Brał udział w kolportażu ulotek i prasy podziemnej na
terenie zakładu, w którym pracował (PZL-Hydral Wrocław) oraz pomiędzy swoimi
znajomymi. W latach 1987–1989 był współredaktorem podziemnej gazetki zakładowej
„Hydralek”. W roku 1987 był członkiem komitetu założycielskiego NSZZ „Solidarność” w
zakładach PZL-Hydral Wrocław. W okresie od września do grudnia 1987 roku brał udział w
rozprawach sądowych związanych z inicjatywą rejestracji w sądach wojewódzkich
organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność”. W wyniku prowadzonej działalności był
kilkukrotnie zatrzymywany w areszcie oraz przesłuchiwany, a w jego mieszkaniu
przeprowadzono przeszukanie. Andrzej Orłowski był internowany w okresie od 4 do 18
listopada 1982 r. w Zakładzie Karnym w Strzelinie.
Jerzy Petryniak
Jerzy Petryniak w czerwcu 1956 r. jako student, był uczestnikiem wydarzeń poznańskich.
W marcu 1968 r. inicjował strajk na Akademii Medycznej we Wrocławiu, a w sierpniu 1968
r. brał udział w protestach, związanych z interwencją Układu Warszawskiego w
Czechosłowacji. Od 1979 r. był zaangażowany w druk i kolportaż pisma KSS KOR –
„Biuletyn Dolnośląski”. Od września 1980 r. był przewodniczącym Komitetu
Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej we
Wrocławiu. Tam, u schyłku 1981 r., współorganizował strajk. Od 17 grudnia 1981 r.
przebywał w ukryciu. Z chwilą powstania Solidarności Walczącej współpracował z Kornelem
Morawieckim, a także był zaangażowany w struktury wydawnicze RKS NSZZ „Solidarność”
Dolny Śląsk. 27 lutego 1982 r. Jerzy Petryniak został postawiony w trybie doraźnym w stan
oskarżenia o czynną napaść na funkcjonariuszy MO, jednak w rzeczywistości był wówczas
zatrzymany i pobity, co skończyło się jego długotrwałym pobytem w szpitalu. W dniu 25
lipca aresztowano go, a 27 sierpnia 1982 r. – internowano w ośrodku odosobnienia w
Grodkowie, gdzie przebywał do 14 października 1982 r. Po zwolnieniu z internowania nie
wrócił do pracy ze względu na stan zdrowia. Od kwietnia 1983 r. Jerzy Petryniak przebywał
na emigracji w USA. Wielokrotnie organizował pomoc materialną dla działaczy opozycji w
Polsce, a w grudniu 1987 r., w czasie wizyty gen. Jaruzelskiego w USA, uczestniczył w
demonstracji w sprawie uwolnienia Kornela Morawieckiego i innych więźniów politycznych.
Małgorzata Piotrowska
Małgorzata Piotrowska w latach 1982–1989 była zaangażowana w działalność podziemną;
od 25 marca 1982 r. do 28 maja 1982 r. była internowana i przebywała w Ośrodku
Odosobnienia w Gołdapi. W latach 1984–1989 współpracowała z Solidarnością PolskoCzechosłowacką, w ramach której organizowała spotkania przedstawicieli podziemia oraz
przygotowywała wysyłki nielegalnych druków dla czechosłowackiej opozycji. Redagowała
oraz zbierała informacje do niezależnych czasopism m.in. „Region”, „Tygodnik Mazowsze”,
„TWA”.
Piotr Psiuk

Piotr Psiuk był w latach 1980–1989 działaczem legalnych i podziemnych struktur NSZZ
Rolników Indywidualnych „Solidarność” w byłym województwie wrocławskim. W roku 1981
wszedł w skład Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” oraz Rady
Wojewódzkiej NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego prowadził
działalność w podziemiu, zajmował się m.in. kolportażem nielegalnych druków oraz
organizował pomoc dla osób represjonowanych. Współpracował z Solidarnością Walczącą.
W roku 1988 był jednym z inicjatorów reaktywowania NSZZ Rolników Indywidualnych
„Solidarność” Ziemi Milickiej. Od kwietnia do czerwca 1989 r. był członkiem Komitetu
Obywatelskiego we Wrocławiu.
Edward Różański
Edward Różański w latach 1981–1989 był zaangażowany w działalność opozycyjną na
terenie Wrocławia. W swoim domu prowadził nielegalną drukarnię, w której drukowano
podziemne czasopisma m.in. „Wyrostek’ i „Z dnia na dzień”.
Eugeniusz Sebzda
Eugeniusz Sebzda od stycznia 1982 roku był zaangażowany w działalność w podziemnych
strukturach NSZZ „Solidarność” na terenie Zakładów „PZL-Hydral” we Wrocławiu.
Zajmował się kolportażem nielegalnej prasy oraz ulotek. W roku 1983 rozpoczął
współpracę z Regionalnym Komitetem Strajkowym Dolny Śląsk, pełnił funkcję łącznika
pomiędzy zakładami pracy. W związku z prowadzoną działalnością 18 lipca 1988 r. został
ukarany przez kolegium ds. wykroczeń karą grzywny za posiadanie podziemnych ulotek.
Andrzej Siciński
Andrzej Siciński uczestniczył w strajkach studenckich na Politechnice Wrocławskiej w
marcu 1968 r. Od 1980 r. uczestniczył w spotkaniach Klubu Inteligencji Katolickiej,
natomiast od września tego roku działał w Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” na
Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Po wprowadzeniu stanu wojennego
uczestniczył w strajku okupacyjnym na Politechnice Wrocławskiej i prowadził nasłuch
radiowy na częstotliwościach wykorzystywanych przez MO i SB. Od października 1982 r. do
listopada 1989 r. działał w Uczelnianej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”.
Uczestniczył w drukowaniu i kolportażu podziemnych pism: „Serwis Informacyjny”, „Z Dnia
na Dzień” oraz ulotek i książek. Współpracował także z Regionalnym Komitetem
Strajkowym NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, Solidarnością Walczącą oraz Niezależną
Agencja Prasową Dementi.
Jerzy Skiba
Jerzy Skiba w latach 1981–1989 był zaangażowany w działalność podziemną. Był członkiem
Tajnej Komisji Zakładowej „Solidarność” przy PZL-Hydral, gdzie był zatrudniony.
Kolportował nielegalną prasę oraz zbierał składki na pomoc osobom represjonowanym. Brał
udział w akcjach protestacyjnych na terenie PZL-Hydral oraz organizował przerwy w pracy,

za co 13 października 1982 r. został dyscyplinarnie zwolniony. Działalność podziemną
kontynuował do roku 1989.
Jadwiga Szymonik
Jadwiga Szymonik od września 1980 r. była aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” przy
Politechnice Wrocławskiej. Od 13 do 15 grudnia 1981 r. uczestniczyła w strajku
okupacyjnym na Politechnice Wrocławskiej. Po pacyﬁkacji strajku kontynuowała działalność
w podziemiu. Przygotowywała matryce do nielegalnych publikacji i czasopism m.in. „Z dnia
na dzień” oraz zajmowała się ich drukiem i kolportażem. Organizowała pomoc ﬁnansową i
materialną dla osób represjonowanych. W latach 1982–1989 aktywnie współpracowała z
Uczelnianą Komisją Koordynacyjną przy Politechnice Wrocławskiej, Regionalnym
Komitetem Strajkowym oraz z Solidarnością Walczącą.
Józef Urbańczyk
Józef Urbańczyk w latach 1982–1988 był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” w
Miliczu. Zajmował się kolportażem podziemnej prasy i książek. Zbierał składki na
działalność zdelegalizowanego wówczas Związku, a także na pomoc dla represjonowanych
i ich rodzin. Na terenie swojego zakładu pracy (mieszczącego się przy Zespole Opieki
Zdrowotnej w Miliczu) rozprowadzał ulotki oraz pismo „Podaj Dalej” redagowane przez
Janusza Wierzowieckiego i Bronisława Bienkiewicza. W wyborach samorządowych, które
odbyły się 27 maja 1990 r., Józef Urbańczyk wszedł w skład odnowionego w Miliczu
Stronnictwa Pracy.
Ludwik Zagwojski
Ludwik Zagwojski był od roku 1981 członkiem NSZZ „Solidarność”. W latach 1982–1984
był zaangażowany w działalność podziemną. Od 10 listopada 1982 r. do 2 grudnia 1982 r.
był internowany w Zakładzie Karnym w Strzelinie. W roku 1984 we współpracy z
Regionalnym Komitetem Strajkowym zajmował się kolportażem nielegalnych publikacji.
Mieczysław Zołoteńki
Mieczysław Zołoteńki w latach 1980–1991 był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność”,
następnie po drugiej pacyﬁkacji „Predom-Polar” od grudnia 1981 r. do 1989 r. był
działaczem podziemnej „Solidarności” – płacił i zbierał składki, początkowo na pomoc
osobom internowanym i aresztowanym oraz ich rodzinom, a następnie na działalność
statutową Związku. W latach 1982–1989 kolportował wydawnictwa podziemne, m.in. „U
nas”, „Z dnia na dzień”, „Solidarność Walczącą” oraz ulotki. Ponadto był jednym z
zakładowych łączników między „Polarem” a Regionalnym Komitetem Strajkowym NSZZ
„Solidarność” Dolny Śląsk. Od października 1988 r. do czerwca 1989 r. działał jawnie pod
szyldem Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” w ZZSD „Polar” na rzecz odbudowy
NSZZ „Solidarność”. Między 13 grudnia 1981 r. a 4 czerwca 1989 r. Mieczysław Zołoteńki
miał kilka razy przeszukiwane mieszkanie oraz był zatrzymywany i przesłuchiwany przez

funkcjonariuszy SB.

Pośmiertnie odznaczeni zostali:
Stefan Chamerski
Stefan Chamerski w latach 1982–1989 jako pracownik Kombinatu PZL-Hydral we Wrocławiu
był członkiem Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Ponadto Stefan Chamerski
uczestniczył w spotkaniach Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PZL-Hydral,
współredagował gazetkę „Hydralek” i zajmował się jej kolportażem na terenie zakładu.
Stefan Chamerski zbierał składki na działalność NSZZ „Solidarność” w PZL-Hydral.
Spotkania Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” odbywały się wielokrotnie w jego
mieszkaniu. Działalność a Stefana Chamerskiego obejmowała okres od grudnia 1981 r. do
czerwca 1989 r.
Leokadia Grzymalska
Leokadia Grzymalska w latach 1986–1989 była zaangażowana w działalność podziemną na
terenie Wrocławia. Organizowała pomoc dla osób represjonowanych. Współpracowała m.
in. z Pomarańczową Alternatywą. Udostępniała swoje mieszkanie na nielegalne spotkania
oraz kolportowała podziemną prasę i ulotki.
Michał Haniszewski
Michał Haniszewski od roku 1980 należał do NSZZ „Solidarność” przy Politechnice
Wrocławskiej. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zrezygnował z członkostwa w
związku, do roku 1989 opłacał składki oraz pomagał w wydawaniu podziemnych
czasopism. Był aktywnym członkiem Duszpasterstwa Ludzi Pracy i w ramach tej
działalności przygotowywał miejsca na konspiracyjne spotkania oraz angażował się w
organizację Mszy Św. za Ojczyznę i pielgrzymek do grobu ks. Jerzego Popiełuszki.
Andrzej Jankowski
Andrzej Jankowski, jako pracownik Jelczańskich Zakładów Samochodowych, po
wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność podziemną. Był jednym z
członków tzw. Jelczańskiej Grupy „Solidarność”, zbierał składki na druk nielegalnych
wydawnictw, pomagał osobom represjonowanym, kolportował podziemne czasopisma oraz
ulotki. W związku z prowadzoną działalnością 12 maja 1982 r. został internowany i do 23
lipca 1982 r. przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Nysie.
Bogusław Kokurewicz
Bogusław Kokurewicz był w latach 1981–1988 aktywnym członkiem podziemnej
Solidarności na terenie Wrocławia. Współpracował m.in. z Komitetem Strajkowym NSZZ
„Solidarność” Uniwersytetu Wrocławskiego oraz z Regionalnym Komitetem Strajkowym

Dolny Śląsk. W ramach tej działalności organizował schronienie osobom ukrywającym się,
sprowadzał z zagranicy oraz przechowywał sprzęt techniczny m.in. potrzebny do
realizowania audycji radiowych. Ponad to pełnił funkcję łącznika lokalnych struktur
Solidarności z Regionalnym Komitetem Strajkowym, organizował spotkania delegacji
zagranicznych z przedstawicielami podziemia.
Szymon Majewski
Szymon Majewski będąc pracownikiem zakładów PZL-Hydral we Wrocławiu od
wprowadzenia stanu wojennego do roku 1989 był zaangażowany w działalność podziemną.
Na terenie miejsca zatrudnienia zbierał składki na nielegalną „Solidarność”. Kolportował
oraz przechowywał w swoim mieszkaniu pisma podziemne m.in.: „Hydralek, „Z dnia na
dzień”, „Solidarność Walcząca”. Członkom „Solidarności” przekazywał informacje na temat
nielegalnych manifestacji na terenie Wrocławia.
Seweryn Szkudlarek
Seweryn Szkudlarek w latach 1967–1968 pracował w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w
Gliwicach, a od 1974 do 21 grudnia 1981 r. sztygar w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń w
Lubinie. W sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku w PBK Lubin; od września 1980 r. został
przewodniczący Komisji Założycielskiej „S” w PBK Lubin, od 1 lutego 1981 r.
przewodniczący KZ oraz wiceprzewodniczący KKK Górnictwa „S” w Katowicach. W dniach
14–17 grudnia 1981 r. uczestniczył w strajku w Zakładach Górniczych Rudna. Był
członkiem MKS. Dnia 21 grudnia 1981 r. został zwolniony z pracy, otrzymał zakaz pracy w
zawodzie do października 1989 r. Od 21 grudnia 1981 do 12 stycznia 1982 r. przebywał, w
ukryciu, w Polkowicach. Od 17 grudnia 1981 r. do 1989 r. pełnił funkcję przewodniczącego
TKZ w PBK Lubin. 2 marca 1982 r. aresztowany za udział w strajku i działalność podziemną.
20 marca 1982 r. został internowany w AŚ w Legnicy, od 29 marca 1982 r. w Ośrodku
Odosobnienia w Głogowie, od 8 czerwca 1982 w Nysie, od 30 lipca 1982 r. w Grodkowie, od
27 października 1982 r. ponownie w Nysie, od 10 listopada 1982 r. w Strzelinie, od 3
grudnia 1982 r. ponownie w Grodkowie, od 15 grudnia 1982 r. ponownie w Nysie, 23
grudnia 1982 r. został zwolniony. 31 grudnia 1982 r. śledztwo umorzono z braku dowodów.
W latach 1983–1989 współpracował z Solidarnością Walczącą; kilkanaście razy był
rewidowany i przesłuchiwany w Lubinie oraz w Okrągłej. Seweryn Szkudlarek zakładał i
działał w podziemnych strukturach „S” w woj. tarnobrzeskim. 9 czerwca 1983 r. został
aresztowany, następnie przetrzymywany w AŚ w Legnicy i we Wrocławiu. W konsekwencji
skazany przez Sąd Rejonowy w Jaworze. Od 9 listopada 1983 do 16 stycznia 1984 r. podjął
głodówkę z powodu odmowy przesłania odwołania do Sądu Najwyższego. Do 1989 r.
zajmował się kolportowaniem oraz koordynowaniem sieci kolportażu (m.in. „Tygodnik
Mazowsze”, „BIPS”, „Wolny Głos”, „Zagłębie Miedziowe”, „Solidarność Walcząca”, „Z dnia
na dzień”). Również organizował działalność wydawniczą w Lubinie i Połańcu.
Grażyna Truszkowska

Grażyna Truszkowska od roku 1979 zaangażowana była we współpracę z opozycją
antykomunistyczną. Na terenie Wrocławia zajmowała się kolportażem niezależnych
publikacji wydawanych przez Komitet Obrony Robotników. Po wprowadzeniu stanu
wojennego współpracowała z Regionalnym Komitetem Strajkowym Dolny Śląsk oraz
Solidarnością Walczącą. W ramach tej działalności w latach 1981–1984 drukowała oraz
kolportowała podziemne czasopismo „Z dnia na dzień”, a także zbierała informacje i
przekazywała je ukrywającym się członkom Regionalnego Komitetu Strajkowego.
Zbigniew Wojnarowski
Zbigniew Wojnarowski od wprowadzenia stanu wojennego aż do czerwca 1989 roku
aktywnie działał w strukturach podziemnej „Solidarności”. Był członkiem podziemnego
Komitetu Założycielskiego „Solidarność” w PZL-Hydral. Drukował i kolportował ulotki i
prasę podziemna na terenie zakładu pracy.

