
Marian Jan Cembrowski 

 pracownik Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego 

 brał udział w strajku okupacyjnym na terenie stoczni w XII 1970 r. Wszedł w skład 

Komitetu Strajkowego w I 1971 r. Podjął działalność w Komisji Robotniczej 

 od 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność” 

 kolportował nielegalne wydawnictwa, tj. „Jedność”, „Grot” 

 organizował pomoc dla pracowników zwalnianych z pracy, osadzonych w więzieniach 

oraz ich rodzin 

 

Mieczysław Dekaban 

 działacz NSZZ „Solidarność” w koszalińskim Zakładzie Narzędzi Skrawających 

„VIS” oraz w strukturach organizacyjnych związku na Region Pobrzeże 

 w 1982 r. powołany do odbycia 3 miesięcznej służby wojskowej w JW w Czerwonym 

Borze. Zwolniony w II 1983 r. 

 

Krzysztof Franciszek Dymowski 

 podczas wydarzeń grudniowych w Szczecinie, w dniu 18 XII 1970 r., około godziny 

12.20, przy ulicy Staromłyńskiej został postrzelony w prawy łokieć 

 postrzał został zakwalifikowany jako uszkodzenie ciała naruszające prawidłowe 

czynności dotkniętych narządów ciała na okres powyżej siedmiu dni 

 

Ewa Beata Grabowska  

 od 13 XII 1981 r. do końca 1989 r. działała w podziemnych strukturach NSZZ 

„Solidarność” w Gorzowie Wlkp. 

 od połowy X 1982 r. do początku IV 1984 r. drukowała i kolportowała podziemne 

wydawnictwa, m.in. „Feniks”, „Mały konspirator” 

 kilkakrotnie jeździła z podziemną korespondencją do Wrocławia jako kurier 

Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” w Gorzowie Wlkp. 

 

 

Edmund Janikowski 

 członek szczecińskiego NSZZ ,,Solidarność” 

 kolportował podziemne wydawnictwa wśród pracowników Zarządu Portu Szczecin 

 w związku z prowadzoną  działalnością, Prokuratura Rejonowa przedstawiła mu 

zarzuty, został objęty amnestią 

 jako podejrzany o działalność antysystemową był objęty kontrolą operacyjną SB 

 w latach 1984-1988 kontynuował kolportaż prasy podziemnej 

 

Kazimierz Kapciak 

 w latach 1987-1988 członek podziemnych struktur „Solidarności” przy Wojewódzkim 

Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Szczecinie 

 kolporter pism „Termit” oraz „Grot” 

 w VIII 1988 r. członek Komitetu Strajkowego w Zajezdni Tramwajowej Niemierzyn, 

oddelegowany do Komitetu Strajkowego przy WPKM, gdzie został członkiem 

Komisji Negocjacyjnej do rozmów z przedstawicielami dyrekcji zakładu 

 

Maciej Krzysztof Kępiński 

 członek wrocławskiego NSZZ „Solidarność”, należał do Komisji Zakładowej 

w Fabryce Maszyn Rolniczych ,,Agromet-Archimedes” 



 w dniach 14-15 XII 1981 r. był jednym z organizatorów i przywódców strajku 

w zakładzie pracy 

 internowany od 19 XII 1981 r. do 08 II 1982 r., po zwolnieniu przebywał w areszcie 

do 30 III 1982 r. 

 wyrokiem z 21 IX 1982 r. został skazany na 9 miesięcy pozbawienia wolności 

 

Danuta Krystyna Kolanko 

 od 1978 r. współpracowała z działaczami KSS „KOR” 

 weszła w skład Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych 

Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie 

 redagowała pismo KZ WZZ Pomorza Zachodniego pt. „Robotnik Szczeciński” 

 

Grzegorz Kazimierz Kołtuniak 

 pracownik Przedsiębiorstwa Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych w Szczecinie, 

uczestnik strajku w VIII 1980 r. 

  od 1980 r. w NSZZ „S”, delegat na I WZD Regionu Pomorze Zachodnie 

 drukarz i kolporter nielegalnych pism 

 od 10 XI do 23 XII 1982 r. internowany w Wierzchowie Pomorskim 

 aresztowany 25 I 1983 r., osadzony w AŚ w Szczecinie, ZK w Goleniowie, zwolniony 

w VII 1983 r. 

 w 1987 r. wyemigrował do USA 

 

Elżbieta Koszur 

 współorganizatorka akcji protestacyjnej w Elektrowni „Dolna Odra”, w której żądała 

zwolnienia z OO dwóch internowanych pracowników oraz uchylenia dekretu o stanie 

wojennym 

 inicjatorka noszenia opasek o barwach narodowych z czarną krepą w swoim miejscu 

pracy 

 za swoją działalność została aresztowana i osadzona w Areszcie Śledczym w Kamieniu 

Pomorskim od 17 XII 1981 r. do 08 III 1982 r. 

 

Alina Krystosiak 

 przewodnicząca Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w WSS „Społem” od 

1980 r. 

 współorganizowała kolportaż podziemnych wydawnictw, akcje ulotkowe i plakatowe 

 została aresztowana w okresie od 22 II 1984 r. do 25 VII 1984 r. 

 pod obserwacją SB pozostawała do 1988 r. 

 

Ryszard Kustra 

 aktywny działacz NSZZ „Solidarność” w Stoczni Remontowej „Gryfia”, delegat na 

I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w 1981 r.  

 za swoją działalność został zwolniony z pracy 

 od VIII 1982 r. w składzie Regionalnego Komitetu Strajkowego ‒ Rady Koordynacyjnej 

 w okresie od VIII do XII 1982 r. internowany w Wierzchowie Pomorskim 

 

Janusz Lemanowicz 

 od 1982 r., będąc pracownikiem Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego, 

został członkiem Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” w Pile 



 w 1982 r. współtworzył Tymczasową Komisję Wykonawczą NSZZ „Solidarność” 

Region Piła 

 od I do IX 1982 r. ukrywał opozycjonistę Jacka Ciechanowskiego 

 wydawał w domu i kolportował organ TKW – pismo podziemne „Lech” 

 w IV 1982 r. zatrzymany i przesłuchiwany przez SB 

 

Fryderyk Lubryczyński 

 jako uczeń I klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących Fabryki Urządzeń 

Budowlanych „Hydroma” brał udział w wydarzeniach grudniowych w Szczecinie 

 w dniach 18-19 XII 1970 r. został zatrzymany 

 w wyniku pobicia przez funkcjonariuszy MO doznał ogólnych potłuczeń i stłuczenia 

lewego oczodołu 

 po przesłuchaniu przez Sąd dla Nieletnich został zwolniony do domu 

 

Edward Zbigniew Maliszewski 

 działał w Duszpasterstwie Akademickim w Szczecinie, od 1977 r. w  Studenckim 

Komitecie Solidarności w Poznaniu, kolportował ulotki na rzecz SKS-u 

 od 1978 r. związał się z ROPCiO, PAX-em, KOR-em, współtworzył "Ruch Młodej 

Polski” 

 za działalność opozycyjną internowany w OO w Wierzchowie 

 w  XII 1982 r. skazany na 3 lata więzienia za rozpowszechnianie ulotek, zwolniony 

w III 1983 r. 

 

Wojciech Józef Nicpan 

 członek NSZZ ,,Solidarność’’ Ziemi Gryfińskiej 

 zajmował się drukowaniem oraz kolportażem bezdebitowych wydawnictw 

 w latach 1983 oraz 1985 prowadzono przeciwko niemu dwa śledztwa związane z jego 

działalnością antykomunistyczną 

 w 1986 r. prokurator warunkowo umorzył postępowanie, wyznaczając okres próby na 

2 lata i zobowiązując do wpłaty 20 tys. złotych na cel społeczny 

 

Jerzy Zdzisław Nowak 

 od 1982 r. reorganizator NSZZ „Solidarność” na terenie Zakładu Usług Żeglugowych 

Zarządu Portu Szczecin-Świnoujście 

 w VIII 1988 r. uczestnik strajku okupacyjnego w Porcie. Organizował zbiórki 

pieniędzy na zakup żywności dla strajkujących w Zarządzie Portu 

 kolporter pism podziemnych w zakładzie pracy 

 

Florian Jan Orlik 

 działacz podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” w Głogowie 

 zaangażowany w pomoc byłym internowanym i ich rodzinom 

 utrzymywał kontakty z osobami działającymi w opozycji, w jego mieszkaniu odbywały 

się zebrania oraz znajdował się punkt kontaktowy 

 kolporter nielegalnej literatury 

 należał do głogowskiego Bractwa Oblatów św. Brygidy, wspierającego różne 

inicjatywy wolnościowe, np. comiesięczne Msze Św. za Ojczyznę 

 

Jacek Pechman 



 kolportował książki i prasę podziemną, m.in. „Jedność”, „Tygodnik Mazowsza”, 

„Kos”, „Bis” 

 organizował manifestacje patriotyczne oraz akcje pisania na murach haseł 

„solidarnościowych” 

 10 XI 1983 r. aresztowany przez SB  

 w latach 1983-1986 współpracował z działaczami podziemnej „Solidarności” 

w zakładzie „Unitra” 

  1983 r. współtworzył Niezależny Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół 

Mechanicznych 

 

Waldemar Fabian Rembalski 

 pracownik Zakładów Mechanicznych ZPC „URSUS” w Gorzowie Wielkopolskim 

 w XII 1981 r. brał udział w strajku okupacyjnym na terenie zakładu pracy 

 po internowaniu władz związkowych został członkiem Komisji Zakładowej NSZZ 

„Solidarność” 

 organizował pomoc dla pracowników zwalnianych z pracy, osadzonych w więzieniach 

oraz ich rodzin 

 drukarz i kolporter ulotek, biuletynów związkowych 

 

Janusz Różycki 

 w XII 1970 r. i w VIII 1980 r. brał udział w strajkach w Stoczni Szczecińskiej 

 w czasie stanu wojennego włączył się w walkę o „Solidarność” 

 za działalność konspiracyjną zatrzymywany i poddawany rewizjom przez Służbę 

Bezpieczeństwa 

 w ramach represji, w okresie od 4 do 25 XI 1982 r. został powołany do czynnej służby 

w jednostce zmilitaryzowanej KWMO w Szczecinie 

 

Roman Sylwester Sampławski 

 w VIII 1980 r. członek Komitetu Strajkowego w zajezdni autobusowej Szczecin-

Dąbie, podległej Wojewódzkiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji Miejskiej 

 w latach 1985-1989 działacz Tajnej Komisji Zakładowej WPKM w Szczecinie 

 kolporter podziemnych wydawnictw takich jak „ Termit” i „Grot” 

 

 

Edward Seredyński 

 od IX 1980 r. członek NSZZ „S” 

 po zwolnieniu z pracy w 1982 r., sporządzał i kolportował ulotki antyrządowe na 

terenie Dobrzan 

 za działalność opozycyjną zatrzymany w III 1982 r. i osadzony w AŚ w Szczecinie 

 wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy w VII 1982 r. 

skazany na 1,5 roku więzienia 

 wyrok odbywał w AŚ w Szczecinie, ZK w Stargardzie oraz ZK w Koziegłowach, 

zwolniony 21 III 1983 r. 

 

 

 

Krzysztof Feliks Sobolewski 

 aktywny działacz gorzowskiej opozycji antykomunistycznej, członek Młodzieżowego 

Ruchu Oporu, Ruchu Młodzieży Niezależnej oraz Ruchu Wolność i Pokój 



 zajmował się produkcją i kolportażem plakatów, ulotek oraz pism bezdebitowych 

 współtwórca ,,Radia Solidarność” 

 wielokrotnie zatrzymywany i inwigilowany przez SB 

 

Edward Solarewicz 

 w trakcie trwania stanu wojennego w Polsce zajmował się sporządzaniem niezależnego 

wydawnictwa poświęconego tematyce morskiej i stoczniowej – ,,Ster – Głos Stoczni 

Podziemnych” 

 19 VIII 1982 r. aresztowany, przebywał w AŚ w Szczecinie i w ZK w Goleniowie 

 17 III 1983 r. wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Szczecinie skazany na 

karę 7 m-cy więzienia 

 18 III 1983 r. zwolniony z ZK w Goleniowie 

 

 

Zbigniew Lech Szafran  

 aktywny działacz NSZZ „Solidarność” w Szczecińskich Zakładach Celulozowo-

Papierniczych „Skolwin” 

 założyciel i kierownik organizacji „Drużyny Strzeleckie”, popierającej 

zdelegalizowany związek NSZZ „Solidarność”  

 z powodu działalności wydawniczo-kolportażowej objęty kontrolą operacyjną przez SB 

 aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym od 26 IV 1982 r. do 18 X 1982 r. 

 

Marek Szafrański 

 od IX 1980 r. członek „S” w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Dobrzanach  

 w stanie wojennym za działalność opozycyjną zwolniony z POM 

 na początku 1982 r. kolportował ulotki w Dobrzanach 

 07 IV 1982 r. zatrzymany i doprowadzony do AŚ w Szczecinie 

 09 VII 1982 r. skazany wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego 

w Bydgoszczy na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata, zwolniony tego samego 

dnia 

 

Ks. Waldemar Jakub Szczurowski 

 jeden z kapelanów zachodniopomorskiej „Solidarności”. Wspierał rodziny 

internowanych, przekazywał listy od więźniów, głosił kazania patriotyczne 

 aktywny współpracownik KSS KOR i ROPCiO 

 kolporter oraz autor tekstów do pism bezdebitowych, m.in. „Obraz”, „Komunikat” 

 w 1982 r. zatrzymany, wielokrotnie nękany skargami do Kurii Biskupiej 

 w 1989 r. współzałożyciel OKP „ Solidarność” Regionu Pomorze Zachodnie 

w Przelewicach 

 

Zdzisław Śmierzchalski 

 pracownik Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego nr 2, brał udział 

w strajku okupacyjnym na terenie zakładu pracy w VIII 1980 r. 

 organizator zbiórek pieniędzy dla osób represjonowanych 

 kolporter nielegalnych pism, m.in. „Grot”, „CDN”, „Solidarność Walcząca” 

 za swoją działalność został zwolniony z pracy 

 zaangażowany w próbę rejestracji Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” 

w 1988 r. 

 



Zygmunt Stefan Tomiak 

 w XII 1970 r., w I 1971 r., w VIII 1980 r. i 1981 r. brał udział w strajkach w Stoczni 

Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego 

 w czasie stanu wojennego kolportował druki bezdebitowe 

 za udział w grudniowym strajku w 1981 r., na mocy dekretu o stanie wojennym, został 

zwolniony z pracy 

 działalność opozycyjną kontynuował do 1989 r. 

 

Zofia Maria Toporkiewicz 

 aktywna działaczka Solidarności w Koszalinie 

 pracowała przy Biskupim Komitecie Pomocy, pomagając represjonowanym oraz ich 

rodzinom 

 06 III 1984 r. w jej mieszkaniu przeprowadzono przeszukanie 

 wielokrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana, przez lata inwigilowana przez SB 

 

Józef Wasilewski 

 uczestnik strajków w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego w roku 1980 i 1981 

 członek szczecińskiego NSZZ ,,Solidarność” 

 aresztowany 28 X 1982 r. za sporządzanie i rozpowszechnianie podziemnych 

biuletynów 

 wyrokiem z 17 III 1983 r. został skazany na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności 

 inwigilowany przez szczecińską SB 

 

Zenon Werner 

 członek NSZZ ,,Solidarność” Regionu Gorzów Wielkopolski, gdzie pełnił 

kierownicze funkcje 

 internowany od 13 XII 1981 r. do 12 III 1982 r. 

 w 1987 r. za udział w manifestacji został ukarany grzywną w wysokości 25 tys. 

złotych 

 inwigilowany przez gorzowską SB 

 

Grzegorz Przemysław Węgrzyn 

 inspirator petycji dot. uwolnienia internowanych J. Witkowskiego oraz Z. Podolskiego 

w XII 1981 r. 

 należał do Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność” w Elektrowni ,,Dolna 

Odra” 

 kolporter nielegalnej literatury 

 uczestnik kościelnych uroczystości rocznicowych, dotyczących NSZZ ,,S” na terenie 

Gryfina i Szczecina 

 z powodu działalności opozycyjnej otrzymał zastrzeżenie na wyjazdy zagraniczne 

 

Ryszard Witkowski 

 członek NSZZ ,,Solidarność’’ Ziemi Gryfickiej  

 zajmował się kolportażem ulotek i publikacji bezdebitowych 

 jako członek podziemnej „Solidarności”  brał udział w nielegalnych protestach 

i manifestacjach 

 

 

Irena Maria Wójtowicz 



 działaczka NSZZ „Solidarność”, po wprowadzeniu stanu wojennego tworzyła 

podziemne struktury związkowe 

 kurierka prasy bezdebitowej na trasie Szczecin-Warszawa 

 organizatorka protestów w zakładzie pracy i marszów politycznych w Szczecinie  

 

Stanisław Zabłocki 

  18-30 VIII 1980 r. uczestnik strajku w Stoczni „Warskiego”, członek NSZZ 

„Solidarność”, przewodniczący prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „S” Stoczni 

„Warskiego” 

 delegat na I Walny Zjazd Delegatów Regionu Pomorze Zachodnie 

 po 13 XII 1981 r. stanął na czele Regionalnego Komitetu Strajkowego „S” Regionu 

Pomorze Zachodnie 

 14 XII 1982 r. – 14 I 1983 r. tymczasowo aresztowany 

 

Bartłomiej Zarosiński 

 członek Federacji Młodzieży Walczącej w Szczecinie 

 w latach 1987-1990 prowadził zagrożoną represjami działalność opozycyjną 

 zajmował się drukiem wydawnictw bezdebitowych, pism i ulotek 

 uczestnik akcji ulotkowo-kolportażowych przed ważnymi rocznicami 

 objęty stałą kontrolą operacyjną przez SB, kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany 

i ostrzegany przed wydaleniem ze szkoły 

 

Maria Zarzycka 

 w VIII 1980 r. delegowana do MKS w Stoczni Szczecińskiej  

 przewodnicząca Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników Elektrociepłowni 

Szczecin, delegatka na I Walny Zjazd Delegatów Regionu PZ 

 7 VIII 1982 r. aresztowana za udział w strajku, do 21 VIII 1982 r. przebywała w AŚ 

w Szczecinie, potem w Kamieniu Pomorskim i w OO w Darłówku 

 zwolniona z internowania 28 X 1982 r. 

 w latach 1984-1988 kolportowała opozycyjne druki 

 

 

Ks. Aleksander Wiktor Ziejewski 

 w dniu 13 VII 1985 r. został skierowany do budowy Wyższego Seminarium 

Duchownego w Szczecinie 

 jako dyrektor budowy, w porozumieniu z biskupem Kazimierzem Majdańskim, 

w latach 1985-1989 przyjmował do pracy byłych członków NSZZ „Solidarność”  

wyrzuconych z pracy 

 na terenie budowy Wyższego Seminarium Duchownego znajdowała się tajna 

drukarnia, gdzie drukowano i powielano ulotki i wydawnictwa drugiego obiegu 

 

Józef Karol Kowalczyk  

 brał udział w strajku na terenie Portu Szczecińskiego w VIII 1980 r. 

 członek „Solidarności” w okresie od IX 1980 r. do 13 XII 1981 r., pełniący rolę 

wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „S” 

 czołowy organizator strajku w Porcie w dn. 17 VIII – 03 IX 1988 r., pełniący rolę 

wiceprzewodniczącego Komitetu Strajkowego 

 członek Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego „S” Regionu Pomorza 

Zachodniego 



 


