
Mirosław Józef Bajorek od października 1987 do września 1989 r. był 
jednym ze współorganizatorów, a następnie aktywnym działaczem 
nielegalnego NZS Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W 
tym czasie zajmował się m. in. kolportażem nielegalnych wydawnictw 
NSZZ „Solidarność” i NZS. 8 III 88 r. brał udział w rozrzucaniu ulotek 
na białostockich uczelniach w dwudziestą rocznicę wydarzeń 
marcowych. Zajmował się produkcją i rozpowszechnianiem przypinek 
(znaczków) NZS Filia UW Białystok. W marcu 1989 r. razem z innymi 
studentami brał udział w „spacerze” ulicami centrum Białegostoku – 
nosił karton z napisem „Żądamy wolności słowa”. Uczestniczył w 
akcjach malowania na murach budynku Filii UW w Białymstoku przy ul. 
Świerkowej napisów z żądaniem rejestracji NZS. Współorganizował i 
brał aktywny udział w nielegalnych demonstracjach w Białymstoku,  m. 
in. 11 XI 88, 19 I 89, 17 II 89, 20 IV 89 r. 26-31 V 89 r. był jednym z 
organizatorów i uczestników strajku okupacyjnego w budynku Wydziału 
Prawa Fili UW w Białymstoku (był to protest przeciwko odmowie 
rejestracji NZS). Uczestniczył w okupacji budynku KW PZPR w 
Białymstoku w styczniu 1990 r. 

  

Regina Wiesława Filipowicz od 16 XII 81 do grudnia 1984 r. 
prowadziła działalność w podziemnych strukturach białostockiej 
„Solidarności”. Od 16 XII 81  do 15 XI 82 r. była inwigilowana przez 
Wydział V KWMO w Białymstoku jako osoba zaangażowana w 
kolportaż nielegalnych ulotek i wydawnictw nawołujących do strajku 
generalnego i innych form oporu wobec władz w Białostockich 
Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Fasty”. W jej mieszkaniu 
znajdował się punkt przerzutowo–kontaktowy wydawnictw drugiego 
obiegu, m.in. „Biuletynu Białostockiego”, które Regina Wiesława 
Filipowicz rozpowszechniała wraz  Krzysztofem Nowakowskim w 
zakładach „Fasty”. Współpracowała z Cezarym Nowakowskim 
wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w 
BZPB „Fasty”. Ponadto Regina Wiesława Filipowicz została ukarana 
finansowo przez zakład pracy za udział w godzinnym strajku 13 X 82 r. 
w BZPB „Fasty”. Po zatrzymaniu przez SB 10 XI 82 r. przeprowadzono 
z nią „rozmowy ostrzegawcze”. Z powodu presji wywieranej przez SB w 
1983 r. zwolniła się z pracy w BZPB „Fasty”. 

 



Jerzy Janusz Gołoński był pracownikiem Białostockich Zakładów 
Graficznych. Wszedł w skład grupy, która organizowała i przewodziła 
akcjom protestacyjnym w miejscu pracy 8-10 IX 80 i 27 I 81 r. Jerzy 
Gołoński został członkiem Komitetu Robotniczego utworzonego po 
zakończeniu strajku 10 IX 80 r., którego zadaniem był nadzór nad 
wykonaniem obietnic dyrekcji zakładu w kwestii podwyżek płac i zgody 
na działalność w BZGraf. niezależnego związku zawodowego. Objął 
wówczas funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność”. Brał udział w drukowaniu „Biuletynu Informacyjnego” 
Solidarności. Został umieszczony na wykazie osób z 30 I 81 r. 
przewidzianych do internowania. Wniosek w sprawie internowania nie 
został zrealizowany. Po 13 XII 81 r. Jerzy Gołoński nadal angażował się 
w druk i kolportaż nielegalnych wydawnictw. Był współwykonawcą 
większości materiałów sygnowanych przez TKZ NSZZ „S” przy BZG, 
które następnie rozpowszechniał na terenie zakładu. To było powodem 
przeprowadzenia w jego mieszkaniu przeszukania 29 VIII 83 r. 

 
Michał Hintertan od marca 1988 do grudnia 1989 r. prowadził aktywną 
działalność opozycyjną w niezależnym ruchu studenckim. Był jednym z 
inicjatorów wznowienia działalności NZS Filii Uniwersytetu 
Warszawskiego w Białymstoku. Współorganizował i aktywnie 
uczestniczył w wiecach protestacyjnych. 8 III 88 r. brał udział w wiecu 
NZS na Uniwersytecie Warszawskim z okazji 20. rocznicy wydarzeń 
marcowych. 6 X 88 r. wszedł w skład Komitetu Założycielskiego NZS 
przy Filii UW w Białymstoku. 11 XI 88 r. na Filii UW w Białymstoku 
brał udział w kilkutysięcznym wiecu rocznicowym, na którym studenci, 
przedstawiciele NSZZ ,,S” oraz KPN domagali się ponownej rejestracji 
NZS.  12 I 89 r. brał udział w walnym zebraniu członków NZS, podczas 
którego wybrany został do tymczasowego zarządu organizacji przy Filii 
UW w Białymstoku. 19 I 89 r. w Białymstoku przemawiał na wiecu 
zorganizowanym przez NZS Filii UW w Białymstoku w ramach protestu 
przeciwko decyzji odmawiającej legalizacji zrzeszenia. 20 I 89 r. podczas 
demonstracji wystąpił z żądaniami zwrotu książek skonfiskowanych 
przez SB podczas stanu wojennego. 17 II 89 r. uczestniczył w 
studenckiej manifestacji, podczas której złożył petycję z żądaniami 
ponownej rejestracji NZS. W marcu 1989 r. Michał Hintertan podpisał 
porozumienie pomiędzy Zarządem Tymczasowym NZS Filii UW i 
Komitetem Organizacyjnym NZS Akademii Medycznej w Białymstoku, 



w wyniku którego powstało Białostockie Międzyuczelniane 
Porozumienie NZS koordynujące działania niezależnego środowiska 
studenckiego. 19 IV 89 r. wszedł w skład Komisji Uczelnianej NZS. Na 
przełomie kwietnia i maja 1989 r. był delegatem na IX Zjazd NZS. W 
maju 1989 r. uczestniczył w studenckim strajku okupacyjnym w 
Instytucie Prawa Filii UW zorganizowanym w proteście przeciwko 
odrzuceniu przez Sąd Wojewódzki w Warszawie wniosku o 
zarejestrowanie ogólnopolskiej organizacji NZS. Wszedł w skład 
Międzyuczelnianego Komitetu Strajkowego. 7 XII 89 r. sygnował 
wniosek o rejestrację NZS Filii UW w Sądzie Wojewódzkim w 
Białymstoku. Michał Hintertan współorganizował liczne akcje ulotkowe 
i plakatowe NZS. Angażował się w kolportaż prasy i wydawnictw 
drugiego obiegu. 

 
Ks. Walerian Jastrzębiec-Święcicki w stanie wojennym był 
wikariuszem parafii p.w. św. Stanisława Kostki w Płocku – tzw. 
„Stanisławówce”. Posługę pełnił tam do 1987 r. Celebrowane przez 
niego Msze Święte w intencji Ojczyzny gromadziły rzesze wiernych nie 
tylko z Płocka, ale i z okolicznych miejscowości. W wygłaszanych 
kazaniach o patriotycznym wydźwięku odnosił się do aktualnej sytuacji w 
Polsce, podejmował problematykę wolności, respektowania praw 
człowieka i poszanowania ludzkiej godności. Organizował wystawy, 
koncerty, spotkania z działaczami opozycji antykomunistycznej oraz 
przedsięwzięcia związane z upamiętnianiem rocznic 3 Maja i 11 
Listopada. Czynnie wspierał środowiska opozycyjne, w tym płocką 
Federację Młodzieży Walczącej. Współpracował z przedstawicielami 
podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” udostępniając 
pomieszczenia katechetyczne na zebrania konspiracyjne. Udzielał 
materialnej i duchowej pomocy rodzinom internowanych oraz 
zwalnianym z pracy z powodów politycznych. Z jego inicjatywy przy 
parafii powstała apteka, z której nieodpłatnie korzystali wszyscy 
potrzebujący. Szczególną opieką otoczył ludzi młodych jako kapelan 
duszpasterstw akademickich: „Petroklezja” w Płocku (1981-1987) i 
„Węzeł” przy kościele św. Teresy w Łodzi (1987-1996). 
 
Michał Kardasz wstąpił do NSZZ „Solidarność” w 1980 r. Pracował w 
Białostockim Kombinacie Budowlanym. Został członkiem komitetu 
zakładowego. Po ogłoszeniu stanu wojennego podjął współpracę z 



podziemnymi strukturami „S" na terenie Białegostoku. Wraz z 
Kazimierzem Kurzynowskim i Bronisławem Filipowiczem współtworzył 
podziemne struktury kolportażowe wydawnictw drugiego obiegu. 
Użyczał swojego mieszkania do druku biuletynów i innych pism 
podziemnych. W latach 1982–89 rozpowszechniał wydawnictwa 
drugiego obiegu. Uczestniczył w uroczystościach patriotycznych, w 
mszach za Ojczyznę organizowanych w Białymstoku, Warszawie i 
Suchowoli. Współpracował z Jerzym Korolkiewiczem, Stanisławą 
Korolkiewicz, Stanisławem Marczukiem, Andrzejem Fedorowiczem oraz 
ks. Stanisławem Suchowolcem. Współdziałał również z Ewą 
Sypytkowską, przewodniczącą Komisji Interwencji i Praworządności 
NSZZ „S”, powstałej z inicjatywy Zofii i Zbigniewa Romaszewskich. 

 
Kazimierz Łapiński był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” RI 
w latach 1981–1989. Od 1981 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego 
„Solidarności” RI w gminach Suraż i Wyszki. Po wprowadzeniu stanu 
wojennego angażował się w kolportaż nielegalnych wydawnictw, które 
rozpowszechniał na targach w Sokołach, Bielsku Podlaskim i Brańsku. Z 
transparentem „Solidarności” RI uczestniczył w uroczystościach 
patriotyczno-religijnych w Białymstoku, Suchowoli, Płonce Kościelnej, 
na Jasnej Górze. Utrzymywał kontakty z wieloma działaczami opozycji, 
m. in. Janem Besztą-Borowskim – przewodniczącym „Solidarności” RI 
w woj. białostockim, Stanisławem Topczewskim, Bogusławem 
Łupińskim. W 1988 r. przez kilka miesięcy brał udział w tzw. strajku 
mlecznym w Łapach, wymierzonym w politykę władz.  
 
Adam Malczyk od października 1987 do września 1989 r. 
współorganizował i działał w NZS Filii Uniwersytetu Warszawskiego w 
Białymstoku. Drukował nielegalne wydawnictwa NZS Filii UW w 
Białymstoku, takie jak: „Międzyśrodowiskowy Biuletyn Informacyjny” 
oraz Biuletyn Informacyjny NZS „Trzynastka”. Brał także udział w 
kolportażu nielegalnych wydawnictw i ulotek. Był uczestnikiem wieców, 
pikiet i demonstracji antysystemowych, m. in. 8 III 88 r. w Warszawie w 
20. rocznicę wydarzeń marcowych. Był współorganizatorem i 
uczestnikiem nielegalnych demonstracji w Białymstoku. 11 XI 88 r. 
dzięki determinacji grupy studentów z NZS Filii UW w Białymstoku (w 
tym Adama Malczyka) doszło do wielotysięcznej demonstracji w 
Białymstoku, do której studenci i działacze KPN zmobilizowali 



uczestników rocznicowej mszy świętej. Demonstracje z inicjatywy NZS 
odbyły się również 19 I 89, 17 II 89 i 20 IV 89 r. Podczas demonstracji 
lutowej ostatni raz w Białymstoku interweniowało ZOMO. Był jednym z 
organizatorów (i członkiem komitetu strajkowego) strajku okupacyjnego 
Filii UW w Białymstoku w proteście przeciw odmowie rejestracji NZS 
(26-31 V 89 r.) Zbierał również relacje osób deportowanych do ZSRS 
dla Archiwum Wschodniego. 

 

Maria Michelis była członkiem NSZZ „Solidarność” w Okręgowym 
Przedsiębiorstwie Przemysłu Młynarskiego w Białymstoku, delegatem 
Regionu Białystok na Walny Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w 
czerwcu 1981 roku. W latach 1982–86 zajmowała się kolportażem 
nielegalnych wydawnictw pełniąc rolę łączniczki między członkami 
NSZZ „Solidarność” w Białymstoku. W okresie 1982–83 zbierała 
pieniądze na rzecz NSZZ „Solidarność”. Z powodu swojej działalności 
została przeniesiona na bardziej uciążliwe stanowisko w swoim zakładzie 
pracy. 29 VIII 85 r. w jej mieszkaniu przeprowadzono rewizję, w wyniku 
której zarekwirowano wiele nielegalnych wydawnictw. Została za to 
zatrzymana do wyjaśnienia. 

 

Maciej Mnich – uczeń IV klasy Liceum Ogólnokształcącego w 
Knyszynie – 24 XII 81 r. został zatrzymany przez funkcjonariuszy MO 
pod zarzutem „sporządzania, przechowywania i rozpowszechniania 
ulotek zawierających fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną 
szkodę interesom PRL”. Tego dnia również przeprowadzono w jego 
mieszkaniu rewizję, w wyniku której znaleziono m. in. brudnopis ulotki 
oraz maszynę do pisania. Na wniosek Wojskowej Prokuratury 
Garnizonowej w Białymstoku zastosowano wobec niego areszt 
tymczasowy i osadzono w Areszcie Śledczym w Białymstoku. 25 I 82 r. 
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie skazał Macieja 
Mnicha na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, 
ustanowił też dozór kuratora sądowego od 19 IV 82 do 11 III 85 r. Z 
Aresztu Śledczego w Białymstoku został zwolniony 25 I 82 r. 

 

Witold Morgownik w marcu 1988 r. był jednym z inicjatorów 
odtworzenia nielegalnego wówczas NZS na Filii Uniwersytetu 



Warszawskiego w Białymstoku. 6 X 88 r. wszedł w skład jawnego 
Komitetu Założycielskiego NZS na Filii UW. Był współorganizatorem i 
uczestnikiem nielegalnych demonstracji w Białymstoku 11 XI 88, 19 I 
89, 17 II 89 i 20 IV 89 r. Od września 1988 do czerwca 1989 r. przewoził 
z Warszawy prasę i nielegalne wydawnictwa, które rozpowszechniał na 
Wydziale Prawa Filii UW w Białymstoku i w domach studenta. Brał 
także udział w akcjach ulotkowych i plakatowych na terenie miasta. 
Uczestniczył w strajku okupacyjnym na Wydziale Prawa Filii UW w 
Białymstoku w proteście przeciw odmowie rejestracji NZS (26-31 V 89 
r.).  

 

Robert Piotr Mrozowski jako student historii Filii Uniwersytetu 
Warszawskiego w Białymstoku od marca 1988 r. był jednym z 
czołowych działaczy NZS tej uczelni. W październiku 1988 r. R. 
Mrozowski wszedł w skład jawnego Komitetu Założycielskiego NZS na 
Filii UW w Białymstoku, który wystąpił z wnioskiem o rejestrację 
ogólnopolskiego NZS. 12 I 89 r. R. Mrozowski został członkiem 
Tymczasowego Zarządu NZS na Wydziale Humanistycznym. Był 
jednym z sygnatariuszy powstałego w marcu 1989 r. Białostockiego 
Międzyuczelnianego Porozumienia NZS, którego zadaniem była 
koordynacja działań, wymiana informacji i wspólna reprezentacja 
niezależnego środowiska studenckiego na zewnątrz. 19 IV 89 r. R. 
Mrozowski został wybrany na przewodniczącego  Komisji Uczelnianej 
NZS Filii UW podczas walnego zebrania jego członków. 26 V 89 r. 
uczestniczył w strajku okupacyjnym na Wydziale Prawa Filii UW 
zorganizowanym w proteście przeciwko odrzuceniu przez Sąd 
Wojewódzki w Warszawie wniosku o rejestrację ogólnopolskiego NZS. 
R. Mrozowski wszedł w skład Międzyuczelnianego Komitetu 
Strajkowego NZS, który zawiązał się 27 V 89 r. podczas strajku NZS na 
Akademii Medycznej w Białymstoku. Czynnie uczestniczył w wiecach, 
demonstracjach, marszach i pokojowych manifestacjach organizowanych 
przez NZS w Białymstoku w latach 1988-1989, podczas których 
domagał się legalizacji NZS, żądał zwrotu książek skonfiskowanych 
przez funkcjonariuszy SB podczas stanu wojennego, zniesienia cenzury, 
wprowadzenia wolności słowa. Brał także udział w uroczystościach 
organizowanych w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 
upamiętniających ofiary masakry na Placu Tiananmen. 



 

Jerzy Muszyński w latach 80. jako dziennikarz ,,Gazety Współczesnej” 
aktywnie wspierał działania tworzących się struktur NSZZ ,,Solidarność” 
Region Białystok. 22 XII 81 r., był współautorem listu do Ministra 
Spraw Wewnętrznych, pod którym zbierał podpisy o uwolnienie 
internowanego redaktora Rozgłośni Regionalnej Polskiego Radia w 
Białymstoku, Ładysława Tomasza Piotrowskiego. Po wprowadzeniu 
stanu wojennego został zawieszony w czynnościach dziennikarskich. W 
styczniu 1982 r. Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej dokonała 
weryfikacji kadr wśród dziennikarzy, w wyniku której 28 II 82 r. Jerzemu 
Muszyńskiemu wypowiedziano umowę o pracę. Ww. zaliczony został do 
grupy aktywnych działaczy ,,Solidarności” potępiających wprowadzenie 
stanu wojennego. Do 1986 r. pozostawał bez pracy. Powrócił do zawod 
w 1990 r. Jerzy Muszyński zaangażowany był w druk i redakcję 
wydawnictw NSZZ ,,S”. W kwietniu 1989 r. współorganizował zbiórkę 
podpisów pod petycją NSZZ ,,S” przeciwko przewozom chloru przez 
Białystok. W kwietniu 1989 r. wszedł w skład Regionalnego Komitetu 
Obywatelskiego ,,Solidarność” Ziemi Białostockiej. W maju 1989 r. objął 
funkcję szefa Komitetu Wyborczego KO ,,S”  Ziemi Białostockiej. 
Aktywnie angażował się w kampanię wyborczą poprzez zdobywanie 
środków finansowych, organizację spotkań przedwyborczych, kolportaż 
ulotek i plakatów. Zaangażowany był również w druk ,,Dobra 
Wspólnego” – gazety wyborczej KO Ziemi Białostockiej. 

 

Tomasz Ostrowski zaangażował się w działalność opozycyjną w 1987 
r. W październiku 1988 r. wszedł w skład Komitetu Założycielskiego 
NZS Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W pierwszym 
okresie działalności odpowiadał za kontakt z NZS w Warszawie. 
Współpraca ta zaowocowała kolportażem niezależnych wydawnictw i 
drukiem pierwszych ulotek. W latach 1988–89 Tomasz Ostrowski był 
uczestnikiem wielu demonstracji. 8 III 88 r. w Warszawie brał udział w 
wiecu zorganizowanym w 20. rocznicę wydarzeń marcowych. 11 XI 88 r. 
uczestniczył w wiecu na Filii UW w Białymstoku oraz kilkutysięcznej 
demonstracji na ulicach Białegostoku. Był współorganizatorem tych 
wydarzeń. Ponadto angażował się w akcje protestacyjne w dniach: 19 I 
89, 17 II 89, 20 IV 89 r. Współorganizował strajk okupacyjny na Filii 
UW w Białymstoku 26-31 V 89 r. i był formą protestu przeciwko 



odmowie rejestracji NZS. Tomasz Ostrowski drukował i kolportował na 
terenie białostockich uczelni niezależne wydawnictwa, brał udział w 
licznych akcjach ulotkowych i rozwieszaniu plakatów zawierających treści 
antyrządowe. W maju i czerwcu 1989 r. zaangażował się w kampanię 
wyborczą. Pełnił funkcję męża zaufania Komitetu Obywatelskiego. 
Jesienią 1989 r. był jednym z organizatorów bojkotu zajęć Studium 
Wojskowego na Filii UW w Białymstoku, co poskutkowało ich 
zawieszeniem. 
 

Tadeusz Roszkowski od 1980 r. współorganizował struktury NSZZ 

,,S” RI w Poświętnem. W październiku 1981 r. był delegatem na I Zjazd 

Wojewódzki NSZZ ,,S” RI Regionu Białystok. Działalność opozycyjną 

kontynuował po 13 XII 81 r. aż do 1989 r. Uczestniczył w spotkaniach 

organizacyjnych z władzami związku w różnych regionach Polski. 

Angażował się w pomoc rodzinom osób internowanych. Od sierpnia 

1982 r. prowadził działalność w ramach struktur Ogólnopolskiego 

Komitetu Obrony Rolników. W lutym 1983 r. uczestniczył w 

ogólnopolskich rekolekcjach zorganizowanych dla działaczy NSZZ ,,S” 

Rolników Indywidualnych w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Karmelitanek 

Dzieciątka Jezus w Czernej. Omawiano tam m. in. sprawę pomocy 

rodzinom działaczy opozycji uwięzionych za działalność polityczną. 

Opracowano także list do prymasa Józefa Glempa, w którym proszono 

go o udzielenie pomocy w tworzeniu Rad Duszpasterskich przy 

parafiach. Zalecano również zbieranie podpisów pod petycją do Sejmu o 

uwolnienie osób więzionych za działalność polityczną. W 1983 r. w 

miejscu zamieszkania  Tadeusza Roszkowskiego dokonano rewizji. W 

marcu 1988 r. wszedł w skład Rady Rolników ,,Solidarność” Ziemi 

Białostockiej. Aktywnie uczestniczył w zebraniach, podczas których 

omawiano m. in. sprawy bojkotu wyborów do rad narodowych oraz 

trudną sytuację ekonomiczną wsi. W sierpniu 1988 r. był jednym z 

sygnatariuszy oświadczenia skierowanego do Wojewody Białostockiego, 

informującego o rozpoczęciu jawnej działalności Rady Rolników 

,,Solidarność” Ziemi Białostockiej. Do października 1988 r. 

współuczestniczył w rozmowach na temat rejestracji i legalizacji Rady 

zakończonych zakazem jej działalności. W latach 1983–89 w związku z 



działalnością opozycyjną był przesłuchiwany i inwigilowany przez Służbę 

Bezpieczeństwa. 

Stefan Ruchała był zastępcą przewodniczącego Koordynacyjnego 
Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Kolnie. 
Manifestował wrogi stosunek do ustroju, partii i rządu PRL oraz 
angażował się w kolportaż ulotek i plakatów o treściach 
antypaństwowych i antysocjalistycznych. Z tego powodu Stefan Ruchała 
został internowany 13 XII 81 r. i osadzony w Areszcie Śledczym w 
Białymstoku, a następnie w Suwałkach. Z internowania zwolniono go 13 
III 82 r. 3 V 84 r. Stefan Ruchała został zatrzymany i tymczasowo 
aresztowany jako podejrzany o to, że od marca 1982 do maja 1984 r. w 
Kolnie rozpowszechniał i przechowywał pisma i ulotki antypaństwowe. 
W Areszcie Śledczym w Białymstoku przebywał do 3 VII 84 r. 
Następnie tymczasowe aresztowanie zmieniono na dozór MO. 21 VII 84 
r. umorzono śledztwo przeciwko ww. na podstawie ustawy o amnestii. W 
1988 r.  Stefan Ruchała był inicjatorem powołania Komitetu 
Organizacyjnego NSZZ "Solidarność" w Fabryce Przyrządów i 
Uchwytów w Kolnie. 
 
Ewa Sadowska została zatrzymana 4 II 82 za wykonywanie i kolportaż 
ulotek oraz plakatów sygnowanych przez Augustowską Grupę Oporu, a 
następnie tymczasowo aresztowana i osadzona w Areszcie Śledczym w 
Olecku. Ponadto oskarżono ją o wywieszenie 2 II 82 r. na tablicy 
ogłoszeń w miejscu pracy – Odzieżowej Spółdzielni Pracy w Augustowie 
– wiersza zatytułowanego „Wódz Patriota”, który miał szkalować 
naczelne organy państwa oraz Wojsko Polskie. 10 III 82 r. Sąd 
Warszawskiego Okręgu Wojskowego na sesji wyjazdowej w Suwałkach 
skazał ją na karę 3 lat pozbawienia wolności i utratę praw publicznych na 
2 lata. Wyrok odbywała w Areszcie Śledczym w Białymstoku oraz 
Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie. Wyrokiem z 11 II 83 r. Sąd 
Najwyższy – Izba Wojskowa uchylił ww. wyrok i sprawę przekazał do 
ponownego rozpatrzenia Wojskowemu Sądowi Garnizonowemu w 
Białymstoku, który przekazał sprawę do Sądu Rejonowego w 
Augustowie. Sąd Rejonowy w Augustowie wyrokiem z 31 III 83 r. 
uchylił karę ww. Wolność odzyskała 6 IV 83 r.  
 



Artur Smółko był aktywnym działaczem niezależnego ruchu 
studenckiego w latach 1988–89. Był jednym z inicjatorów reaktywowania 
NZS przy Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Od marca 
1988 do grudnia 1989 r. był aktywnym uczestnikiem i 
współorganizatorem wieców, akcji protestacyjnych organizowanych 
przez NZS oraz spotkań organizowanych przez przedstawicieli opozycji. 
8 III 88 r. brał udział w manifestacji studentów Uniwersytetu 
Warszawskiego z okazji 20. rocznicy wydarzeń marcowych. 12 I 89 r. 
wszedł w skład Tymczasowego Zarządu NZS przy Filii UW w 
Białymstoku. 19 I 89 r. w Białymstoku uczestniczył oraz przemawiał 
podczas wiecu zorganizowanego przeciwko decyzji odmawiającej 
legalizacji zrzeszenia. 20 I 89 r. brał udział w demonstracji, podczas 
której złożył na ręce rektora list protestacyjny, w którym domagał się 
zwrotu  książek skonfiskowanych przez SB w czasie stanu wojennego. 17 
II 89 r. uczestniczył oraz przemawiał podczas manifestacji białostockich 
studentów występujących z żądaniami ponownej rejestracji NZS. W 
marcu 1989 r. Artur Smółko był jednym z sygnatariuszy porozumienia 
pomiędzy Zarządem Tymczasowym NZS Filii UW i Komitetu 
Organizacyjnego NZS Akademii Medycznej w Białymstoku, w wyniku 
którego powstało Białostockie Międzyuczelniane Porozumienie NZS 
koordynujące działania niezależnego środowiska studenckiego. 19 IV 89 
r. wszedł w skład Komisji Uczelnianej. 23 V 89 r. został zatrzymany 
podczas studenckich zajść ulicznych w Warszawie po odrzuceniu przez 
Sąd Wojewódzki wniosku o zarejestrowanie NZS. Przeprowadzono z 
nim rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. W maju 1989 r. uczestniczył 
w studenckim strajku okupacyjnym na Wydziale Prawa Filii UW 
zorganizowanym w proteście przeciwko odrzuceniu wniosku o 
zarejestrowanie ogólnopolskiej organizacji NZS. Wszedł w skład 
Międzyuczelnianego Komitetu Strajkowego. Artur Smółko brał udział w 
kolportażu ulotek NZS, co skutkowało inwigilacją jego osoby przez SB 
w 1989 r.  

 

Ryszard Stocki od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w 
Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach. Po 
wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w kolportaż 
podziemnych wydawnictw, które rozpowszechniał w zakładzie pracy. 
Utrzymywał kontakty z aktywnymi działaczami „Solidarności”. Był 
podejrzewany o rozwieszenie 25 VIII 86 r. na budynku hali transparentu 



z hasłem „Solidarność” oraz umieszczenie 26 XI 86 r. na dachu zakładu 
mechanicznej wyrzutni do rozrzucania ulotek oraz o ich sporządzanie. 
Brał udział w wielu uroczystościach patriotyczno-religijnych, np. 
pielgrzymkach, mszach za Ojczyznę. 18-20 XII 86 r. zbierał w zakładzie 
składki pieniężne na opłacenie Mszy Świętej w 6. rocznicę ustawienia 
krzyża „Solidarności” ZNTK w Łapach, która odbyła się 29 XI 86 r. 
Uczestniczył również w obchodach kolejnej rocznicy – 27 XI 88 r. W 
listopadzie 1987 r. wraz z grupą aktywnych działaczy „Solidarności” brał 
udział w bojkocie referendum. 

 

Zdzisław Wnorowski w latach 1982–89  prowadził działalność 
opozycyjną w NSZZ ,,S” Rolników Indywidualnych w gminie Kulesze 
Kościelne. Angażował się w działalność kolportażową wydawnictw 
drugiego obiegu, znaczków sygnowanych przez opozycję. Uczestniczył w 
akcjach pisania haseł antykomunistycznych na murach. Brał także udział 
w uroczystościach religijno-patriotycznych w Warszawie i Częstochowie 
oraz wiecach i protestach organizowanych przez podziemne struktury 
opozycji. 

 

Szymon Edward Zyberyng w działalność opozycyjną zaangażował się 
w czasie studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego w drugiej 
połowie lat 80. Utrzymywał kontakty z Kołem Młodych Prawników UŁ 
prowadzącym działalność opozycyjną. W 1987 r. współtworzył 
Akademickie Centrum Radiowe „Kiks”. Przygotowywał i emitował 
audycje o treściach antyrządowych. W jednej z nich zaprezentował sondę 
na temat referendum przeprowadzoną wśród mieszkańców Łodzi. 
Wypowiadały się w niej osoby nie biorące udziału w głosowaniu. W 
innym programie znalazła się prelekcja przewodniczącego Regionalnej 
Komisji NSZZ „Solidarność” na temat historii związku. 13 I 88 r. 
wyemitował audycję radiowęzła krakowskiego o pobiciu przez 
funkcjonariuszy SB księdza w Krakowie. 29 IV 88 r. funkcjonariusze SB 
w Łodzi przeprowadzili z nim rozmowę ostrzegawczą. Szymon 
Zyberyng uczestniczył w wielu happeningach i protestach 
organizowanych przez opozycycję. 7 XI 88 r. brał udział w happeningu 
ulicznym „Galopująca inflacja” zorganizowanym przez NZS UŁ. Wraz z 
innymi uczestnikami został zatrzymany i przewieziony do DUSW Łódź–
Śródmieście. Po przeprowadzeniu rozmowy ostrzegawczej zwolniono 



go. 8 XI 88 r. uczestniczył w bojkocie zajęć na Studium Wojskowym UŁ. 
Został zatrzymany i przewieziony do DUSW Łódź–Polesie. Znaleziono 
przy nim ok. 100 szt. ulotek nawołujących do bojkotu SW w okresie 7-18 
XI 88 r. sygnowanych przez Komitet Uczelniany NZS UŁ. Do 
Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Łódź–Polesie 
skierowano wniosek o ukaranie go. Kolegium odmówiło wszczęcia 
postępowania kierując sprawę do rozstrzygnięcia przez Rektora UŁ. 13 
XII 88 r. Szymon Zyberyng wziął udział w happeningu „Solidarność z 
MO” zorganizowanym przez Galerię Działań Maniakalnych – 
Pomarańczowa Alternatywa we współpracy z NZS UŁ. W r. akad. 
1988/89 przeniósł się na Wydział Prawa Filii Uniwersytetu 
Warszawskiego w Białymstoku. Tu również angażował się w wiele akcji 
protestacyjnych. 17 II 89 r. uczestniczył w demonstracji zorganizowanej 
w rocznicę rejestracji NZS-u. 20 IV 89 r. wziął udział w manifestacji pod 
hasłem „Wolne szkoły – wolne uczelnie”. Współorganizował strajk 
okupacyjny na Filii UW w Białymstoku, który odbył się 26-31 V 89 r. w 
proteście przeciw odmowie ponownej rejestracji NZS. 

 

Janusz Żabiuk prowadził działalność opozycyjną w niezależnym ruchu 
studenckim w latach 1988–89. Angażował się w wydawanie i kolportaż 
wydawnictw niezależnych. Współpracował z zespołem redagującym 
pismo „Nasz Głos”. 22 IV 88 r. został zatrzymany w Warszawie z 
powodu przewożenia nielegalnej prasy. Następnego dnia 
przeprowadzono przeszukanie w jego miejscu zamieszkania. 11 X 88 r. 
Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa–Ochota 
ukarało go karą grzywny za kolportaż wydawnictw bezdebitowych. 6 X 
88 r. wszedł w skład Komitetu Założycielskiego NZS Filii Uniwersytetu 
Warszawskiego w Białymstoku. W listopadzie 1988 r. uczestniczył w 
organizacji wiecu z okazji 70. rocznicy odzyskania niepodległości, na 
którym wygłosił referat nawiązujący do tematu uroczystości. Na wiecu 
zaprezentowano również założenia programowe i plany NZS. 12 I 89 r. 
został wybrany do Tymczasowego Zarządu NZS Filii UW w 
Białymstoku. W marcu 1989 r. Janusz Żabiuk brał udział w spotkaniu 
Zarządu Tymczasowego NZS Filii UW i Komitetu Organizacyjnego 
NZS Akademii Medycznej w Białymstoku, w wyniku którego powstało 
Białostockie Porozumienie Międzyuczelniane. Był jednym z jego 
sygnatariuszy. W kwietniu 1989 r. wszedł w skład Tymczasowej Rady 



Niezależnego Ruchu Solidarności Młodych – organizacji skupiającej 
środowisko uczniów, studentów i młodych robotników. 26-30 V 89 r. 
uczestniczył w strajku studenckim w proteście przeciw odrzuceniu przez 
Sąd Wojewódzki w Warszawie wniosku o zarejestrowanie ogólnopolskiej 
organizacji NZS. Brał aktywny udział w wielu innych wiecach i 
demonstracjach organizowanych przez NZS od stycznia do maja 1989 r. 
W związku z działalnością opozycyjną Janusz Żabiuk był 
rozpracowywany przez SB od września 1988 do maja 1989 r. 

 

Pośmiertnie 

Zdzisław Falicki w latach 1982-89 prowadził działalność opozycyjną. 
Aktywnie współpracował z działaczami NSZZ ,,Solidarność” Regionu 
Białystok. Jako lekarz i profesor Akademii Medycznej w Białymstoku 
pełnił funkcję łącznika podziemnych struktur ze służbą zdrowia, 
koordynował kontakty z innymi ośrodkami medycznymi związanymi 
ideowo z NSZZ ,,S”. Organizował pomoc medyczną osobom 
represjonowanym. Brał udział w działaniach mających na celu ochronę 
osób zagrożonych aresztowaniem poprzez kierowanie ich do szpitali. 
Pomocy takiej udzielił m.in. Markowi Maliszewskiemu, Robertowi 
Tomczakowi, Longinowi Kierculowi, Krzysztofowi Burkowi, 
Stanisławowi Marczukowi. W kwietniu 1989 r. wszedł w skład Komitetu 
Obywatelskiego ,,Solidarność” Ziemi Białostockiej. 
 
Marian Piktel w latach 1982-86 współpracował z podziemnymi 
strukturami Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ ,,Solidarność” 
w Czarnej Białostockiej. Współorganizował sieć kolportażu niezależnych 
wydawnictw. Był kolporterem m. in. pisma ,,Cień” – Biuletynu 
Informacyjnego Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ ,,S” w 
Czarnej Białostockiej. Organizował akcje protestacyjne. W 1983 r. 
zaangażowany był w reaktywowanie struktur związkowych na terenie 
Fabryki Maszyn Rolniczych ,,Agromet”. Ze względu na działalność 
opozycyjną Marian Piktel był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa 
w latach 1982-84. 
 


