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1. CZEKALSKI Józef, lat 48. Zamordowany 16 grud−

nia 1981 r. podczas pacyfikacji strajku w KWK „Wu−

jek”, postrzał klatki piersiowej i brzucha, ponadto

postrzał lewej stopy. 

2. GIZA Józef, lat 28. Zamordowany 16 grudnia

1981 r. podczas pacyfikacji strajku w KWK „Wujek”,

postrzał boczny szyi. 

3. GNIDA Joachim, lat 28. Zmarł 25 stycznia 1982 r.

w wyniku ran odniesionych 16 grudnia 1981 r. pod−

czas pacyfikacji strajku w KWK „Wujek”, postrzał

przeszywający głowę. 

4. GZIK Ryszard, lat 35. Zamordowany 16 grudnia

1981 r. podczas pacyfikacji strajku w KWK „Wujek”,

postrzał przeszywający głowę. 

5. KUPCZAK Bogumił, lat 28. Zamordowany 16 grud−

nia 1981 r. podczas pacyfikacji strajku w KWK „Wu−

jek”, postrzał brzucha. 

6. PELKA Andrzej, lat 20. Zamordowany 16 grudnia

1981 r. podczas pacyfikacji w KWK „Wujek”, po−

strzał przeszywający głowę. 

7. STAWISIŃSKI Jan, lat 22. Zmarł 25 stycznia 1982 r.

w wyniku ran odniesionych 16 grudnia 1981 r. pod−

czas pacyfikacji strajku w KWK „Wujek”, postrzał

przeszywający głowę. 

8. WILK Zbigniew, lat 20. Zamordowany 16 grudnia

1981 r. podczas pacyfikacji strajku w KWK „Wujek”,

postrzał w plecy i postrzał od tyłu w okolicy lędź−

wiowej. 

9. ZAJĄC Zenon, lat 22. Zamordowany 16 grudnia

1981 r. podczas pacyfikacji strajku w KWK „Wujek”,

postrzał przeszywający klatkę piersiową. 

10. BROWARCZYK Antoni, lat 23. Zamordowany

strzałem w głowę podczas rozpędzania demonstra−

cji w Gdańsku, 17 grudnia 1981 r. 

11. KOSTECKI Tadeusz. Zmarł na zawał serca pobity

przez ZOMO w czasie pacyfikacji strajku na Poli−

technice Wrocławskiej 17 grudnia 1981 r. 

12. ADAMOWICZ Michał, lat 28. Zmarł 5 września

1982 r. w wyniku ran postrzałowych odniesionych

w czasie demonstracji 31 sierpnia w Lubinie. 

13. POŹNIAK Mieczysław, lat 26. Zmarł 31 sierpnia

w Lubinie, w wyniku rany postrzałowej brzucha od−

niesionej w czasie demonstracji w Lubinie. 

14. TRAJKOWSKI Andrzej, lat 32. Zmarł 31 sierpnia

w Lubinie, w wyniku rany postrzałowej głowy, od−

niesionej w czasie demonstracji. 

15. BARCHAŃSKI Emil, lat 17. Uczeń, więzień poli−

tyczny. Zaginął 16 czerwca 1982 r. Ciało wyłowio−

no z Wisły. W trakcie śledztwa był bity, miał być

świadkiem na rozprawie kolegów. 

16. CIELECKI Wojciech, lat 19. Zastrzelony przez żoł−

nierza LWP 2 kwietnia 1982 r. w Białej Podlaskiej. 

17. CIEŚLEWICZ Wojciech, lat 29. Zmarł 2 marca 

1982 r. w wyniku pobicia przez ZOMO podczas de−

monstracji w Poznaniu 13 lutego 1982 r. 

18. DURDA Władysław. Zmarł w nocy z 3 na 4 maja

1982 r., zatruty gazami łzawiącymi, użytymi do roz−

pędzania demonstracji 3 maja 1982 r. w Szczecinie.

Milicja odmówiła wezwania pogotowia. 

19. GRUDZIŃSKI Adam, lat 36. Zmarł na serce po po−

biciu w obozie internowania w Załężu, w paździer−

niku 1982 r. 

20. JURGIELEWICZ Zdzisław, lat 29. Zmarł 21 wrze−

śnia 1982 r. po pobiciu 12 września 1982 r. w KM

MO w Giżycku. 

21. KAMIŃSKI Wacław, lat 32. Zmarł 28 listopada

1982 r., trafiony petardą w czasie demonstracji 11

listopada 1982 r. w Gdańsku. 

22. KOŁODZIEJCZYK Wanda, lat 59. Przewieziona do

szpitala w stanie agonalnym ze śladami pobicia

z aresztu śledczego na ul. Rakowieckiej w Warsza−

wie. Zmarła 4 stycznia 1982 r. 

23. KOT Stanisław. Po pobiciu przez patrol ZOMO 31

marca 1982 r., zmarł 3 kwietnia 1982 r. w Rzeszowie. 

24. KRÓLIK Stanisław, lat 39. Pobity w czasie demon−

stracji 10 listopada 1982 r. w Warszawie, zmarł 16

listopada 1982 r. 

25. LENARTOWICZ Joanna, lat 19. Zmarła 5 maja

1982 r. po pobiciu w czasie rozpędzania demon−

stracji 3 maja 1982 r. w Warszawie. 
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26. LISOWSKI Włodzimierz, lat 67. Zmarł 13 lipca

1982 r. po pobiciu podczas demonstracji 13 maja

1982 r. w Krakowie. 

27. MAJCHRZAK Piotr, lat 19. Zmarł 18 maja 1982 r.

po pobiciu przez ZOMO podczas demonstracji 

13 maja 1982 r. w Poznaniu. 

28. MAJEWSKI Kazimierz, lat 46. Na skutek nagonki,

inwigilacji, gróźb i nakłaniania do współpracy z SB

popełnił samobójstwo 29 października 1982 r.

w Jeleniej Górze. 

29. MICHALCZYK Kazimierz, lat 27. Zmarł 2 września

1982 r. w wyniku obrażeń odniesionych w czasie

rozpędzania demonstracji we Wrocławiu 31 sierp−

nia 1982 r. 

30. RACZEK Stanisław, lat 35. Zmarł 7 września 

1982 r. po pobiciu w czasie demonstracji w Kiel−

cach 31 sierpnia 1982 r. 

31. RADOMSKI Mieczysław, lat 56. Zmarł 3 maja

1982 r. w czasie zajść ulicznych w Warszawie. 

32. ROKITOWSKI Mieczysław, lat 47. Zmarł 3 kwiet−

nia 1982 r. po pobiciu w areszcie śledczym w Załę−

żu. 

33. SADOWSKI Piotr, lat 32. Zmarł 31 sierpnia 1982 r.

trafiony petardą podczas demonstracji w Gdańsku. 

34. SZULECKI Adam, lat 32. Zmarł 9 maja 1982 r. po

pobiciu w czasie demonstracji 3 maja 1982 r.

w Warszawie. 

35. WILKOMIRSKI Eugeniusz, lat 52. Zmarł 3 września

1982 r. po pobiciu przez ZOMO w czasie demon−

stracji w Częstochowie 1 września 1982 r. 

36. WŁOSIK Bogdan, lat 30. Zamordowany z broni pal−

nej przez funkcjonariusza SB w czasie demonstracji

w Nowej Hucie 13 października 1982 r.| 

37. WOŹNIAK Tadeusz, lat 49. Zmarł 1 września 

1982 r. po pobiciu przez ZOMO podczas demon−

stracji 31 sierpnia 1982 r. we Wrocławiu. 

38. ZDUNEK Franciszek, lat 49. Przewodniczący Komi−

tetu Budowy Kaplicy w Sobolewie w woj. lubel−

skim. Zastrzelony przez sierżanta MO. 

39. BLESZCZYŃSKI Zenon, lat 24. Zmarł w nocy z 13

na 14 stycznia 1983 r. po pobiciu w areszcie śled−

czym 28 grudnia 1982 r. 

40. DRABOWSKA Janina, lat 63. Zmarła we wrześniu

1983 r. na skutek obrzęku płuc, spowodowanego

działaniem gazów łzawiących, użytych do rozpę−

dzania demonstracji w Nowej Hucie 31 sierpnia

1983 r. 

41. GRZYWNA Andrzej, lat 62. Zmarł w nocy z 29 na

30 sierpnia 1983 r. po pobiciu pałką po głowie

w milicyjnym areszcie. 

42. KOWALSKI Ryszard, lat 44. Przewodniczący KZ

NSZZ „Solidarność” w Hucie Katowice, dwukrotny

więzień polityczny. Zaginął 7 lutego 1983 r. Ciało

wyłowiono z rzeki 31 marca 1983 r. 

43. LARYSZ Józef, lat 41. Przewodniczący Komisji Za−

kładowej NSZZ „Solidarność” w zakładach ELWRO.

Internowany, zwolniony z pracy. Zmarł 7 marca

1983 r. po kolejnym przesłuchaniu w KW MO. 

44. LYSKAWA Bernard, lat 56. Zmarł na zawal serca,

uciekając przed ZOMO po demonstracji w Krako−

wie 1 maja 1983 r. 

45. MIASKO Zdzisław, lat 29. Zmarł 3 czerwca 1983 r.

po pobiciu na posterunku MO w Nowej Miłosnej. 

46. MARZEC Jerzy, lat 21. Zaginął 21 czerwca 1983 r.

po uroczystościach powitania Papieża. Ciało znale−

ziono nad Odrą 22 czerwca 1983 r. Powodem

śmierci było zachłyśnięcie się krwią. 

47. PODBORACZYŃSKI Bogusław, lat 21. Działacz

NSZZ „Solidarność”. Prawdopodobnie zatrzymany

przez funkcjonariuszy MO, ciało wydobyto z rzeki

30 kwietnia 1983 r. 

48. PRZEMYK Grzegorz, lat 19. Zmarł 14 maja 1983 r.

w wyniku obrażeń po pobiciu przez milicjantów

w komisariacie przy ul. Jezuickiej w Warszawie 12

maja 1983 r. 

49. STEFAŃSKI Jacek, lat 25. Zmarł 9 września 1983 r.

Pobity 2 września 1983 r. na ulicy przez „niezna−

nych sprawców”. Brata denata i świadków wyda−

rzenia funkcjonariusze MSW nakłaniali szantażem

do zaniechania wyjaśnienia sprawy. 

50. SYMONIUK Zbigniew, lat 33. Członek Komitetu

Obrony Więzionych za Przekonania. Internowany,

więzień polityczny. Zmarł 8 stycznia 1983 r. We−

dług oficjalnej wersji, popełnił samobójstwo w cza−

sie odbywania kary 2 lat pozbawienia wolności

w więzieniu w Białymstoku. 

51. SMAGURA Ryszard, lat 29. Zmarł 1 maja 1983 r.

w Krakowie po trafieniu petardą w czasie demon−

stracji. 

52. SZYMAŃSKI Zbigniew, zmarł w kwietniu 1983 r.

po pobiciu przez zomowców – R. Rudowczaka 

i J. Niemca. 

53. WASILUK Henryk, lat 28. Więzień polityczny.

Zmarł 25 listopada 1983 r. Po zwolnieniu z więzie−

nia popełnił samobójstwo przez samospalenie

w proteście przeciwko eksmisji z mieszkania. 

54. WĘDROWNY Jerzy, lat 28. Aresztowany za udział

w manifestacji 31 sierpnia 1983 r. Zmarł w areszcie

śledczym we wrześniu 1983 r. w niewyjaśnionych

okolicznościach, przed kolejną rozprawą. 

55. WITKOWSKI Włodzimierz, lat 31. Zaginął podczas

manifestacji 31 sierpnia 1983 r. we Wrocławiu.

Zwłoki znaleziono 7 września 1983 r., wiszące na

drzewie pod Oleśnicą. 
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56. ZIÓŁKOWSKI Jan, lat 56. Współpracownik Komite−

tu Budowy Pomnika Ofiar Czerwca 1956 r. Zmarł

5 marca 1983 r. pobity w czasie przesłuchania w V

komisariacie MO w Poznaniu. 

57. BARTOSZCZE Piotr, lat 34. Działacz NSZZ „Solidar−

ność” Rolników Indywidualnych. Zmarł w nocy

z 7 na 8 lutego 1984 r. Ciało znaleziono 8 lutego

1984 r. w studzience melioracyjnej na polu ze śla−

dami bicia i duszenia. 

58. FRACZEK Lech, Zmarł 25 maja 1984 r. po pobiciu

5 kwietnia 1984 r. na posterunku MO. 

59. FRAS Tadeusz, lat 33. Nauczyciel, przewodniczący

NSZZ „Solidarność” w szkole. Zmarł 7 września

1984 r. Ciało znaleziono na przedmieściach Krako−

wa. Według oficjalnej wersji, wyskoczył z II piętra.

Sekcja zwłok ujawniła ślady bicia i duszenia. 

60. GEBOSZ Andrzej, lat 31. Zmarł 26 października

1984 r. po pobiciu podczas przesłuchania w DUSW

Łódź−Śródmieście. 

61. HAC Aleksander, lat 44. Przewodniczący KZ NSZZ

„Solidarność” w Fabryce Samochodów Ciężaro−

wych w Lublinie. Zmarł 18 października 1984 r.

Znaleziony 16 października 1984 r. w piwnicy do−

mu przy ul. Królewskiej z ciężkimi obrażeniami gło−

wy. 

62. HANT Edyta, lat 8. Uczennica. Zmarła 29 marca

1984 r. Zginęła w parku od strzału oddanego

z okien mieszkania przez sierżanta MO Halonia. 

63. JASIŃSKI Krzysztof, lat 25. Działacz NSZZ „Solidar−

ność”. Internowany. Zmarł 10 listopada 1984 r.

Zwłoki znaleziono na przystanku PKS w Elblągu ze

śladami silnych urazów. 

64. KULKA Stanisław, lat 47. 15 listopada 1984 r. został

zastrzelony na szosie przez milicjanta Jana Zurka. 

65. LAWRYNOWICZ Henryk, lat 42. 8 listopada 

1984 r. został zatrzymany na Komisariacie Kolejo−

wym. Zmarł 9 listopada 1984 r. Lekarz stwierdził

krwiaka skroni i liczne obrażenia. 

66. LAZARSKI Kazimierz, lat 58. Pobity we własnym

mieszkaniu przez funkcjonariuszy MO. Zmarł 24

września 1984 r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy skazał

funkcjonariuszy Ryszarda Boryga, Zbigniewa Krola−

ka i Józefa Jarosika na kary od 1 do 2 lat pozbawie−

nia wolności. 

67. Ksiądz POPIEŁUSZKO Jerzy, lat 37. Kapelan NSZZ

„Solidarność”. Zamordowany 19 października 1984

r. przez funkcjonariuszy MSW: W. Chmielewskiego,

J. Pękalę, G. Piotrowskiego, A. Pietruszkę. 

68. ROMANOWSKI Jarosław, lat 23. Zmarł 12 maja

1984 r. Zatrzymany przez MO. Według oficjalnej

wersji, powiesił się w areszcie. 

69. STRUSKI Krzysztof, lat 28. Zmarł 14 listopada

1984 r. Zatrzymany przez funkcjonariuszy MO, 

został następnie wyrzucony z milicyjnego samo−

chodu. 

70. SZTENCEL Paweł, lat 19. Zmarł 22 grudnia 1984 r.

na astmę sercową w areszcie śledczym przy ul.

Smutnej w Łodzi, po odmowie udzielenia pomocy

lekarskiej. 

71. TOKARCZYK Zbigniew, lat 31. Działacz NSZZ „So−

lidarność” i KPN. Internowany i szykanowany przez

SB. Zmarł w nocy z 22 na 23 lutego 1984 r. Ciało

znaleziono koło jego domu. Sekcja wykazała urazy

wątroby i płuc oraz ślady ciosów. 

72. WALCZAK Bogusław, lat 57. Zmarł w marcu 

1984 r. Został zatrzymany przez patrol MO w dniu

8 marca 1984 r. Żonie wydano ciało 16 marca 

1984 r., twierdząc, że znaleziono je na ulicy. 

73. ANTONOWICZ Marcin, lat 19. Zmarł 2 listopada

1985 r. Został zatrzymany przez patrol MO 19 paź−

dziernika 1985 r. Doznał śmiertelnych urazów gło−

wy w milicyjnym samochodzie. 

74. BUDNY Jan. Zmarł 14 lutego 1985 r. Zatrzymany

przez funkcjonariuszy MO Witolda Jabłońskiego

i Kazimierza Klonowskiego 11 lutego 1985 r. Pobi−

ty w czasie przesłuchania. W szpitalu stwierdzono

krwiaka mózgu, który był przyczyną zgonu. 

75. BULKO Zdzisław, lat 30. Zmarł 17 grudnia 1985 r.

Znaleziony w rowie pod Zamościem z ciężkimi ob−

rażeniami. Zwolnieni przez niego z pracy za pijań−

stwo i kradzieże trzej ormowcy grozili mu zemstą. 

76. CZARNY Mikołaj, lat 56. Zmarł 14 lutego 1985 r.

Został zatrzymany przez MO. Zmarł w wyniku ura−

zów czaszki. Według oficjalnej wersji, spadł ze

schodów. 

77. FRANZ Roman, lat 32. Zmarł 8 stycznia 1985 r. Zo−

stał zatrzymany przez milicję na komisariacie kole−

jowym. Znaleziony martwy na ławce koło dworca

PKP. Sekcja wykazała stłuczenie mózgu. 

78. KRAWIEC Jan, lat 22. Zmarł 30 października 

1985 r., zatrzymany na Komendzie MO w Miecho−

wie. Według oficjalnej wersji, popełnił samobój−

stwo w areszcie przez powieszenie. Ciało nosiło

ślady urazów piersi, brzucha i głowy. 

79. KRZYWDA Jacek, lat 37. Zmarł 26 czerwca 1985 r.

Został pobity w bramie domu, w którym mieszkał,

przez patrol MO. 

80. KASPROWSKI Dariusz, lat 23. Zmarł 9 grudnia

1985 r. Według oficjalnej wersji, powiesił się w ZK

w Koronowie. Na zwłokach stwierdzono liczne ura−

zy szyi, ramion i pleców. 

81. MARTIN Lesław, lat 37. Członek Komisji Rewizyj−

nej Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny

Śląsk. Zamordowany 23 stycznia 1985 r. Został

zrzucony przez „nieznanych sprawców” z kładki dla

pieszych nad ulicą, z wysokości 20 m. 



4

82. POPŁAWSKI Piotr, pop Cerkwi prawosławnej

w Narwi. Zaginął 15 czerwca 1985 r. Zwłoki zna−

leziono 20 czerwca 1985 r. w lesie koło Zabłudo−

wa. Według oficjalnej wersji, popełnił samobój−

stwo. 

83. PRZEPIÓRZYŃSKI Witold, członek NSZZ „Solidar−

ność”. Zaginął 9 maja 1985 r. Zwłoki znaleziono 

17 maja 1985 r. w kanale portowym ze śladami 

silnych obrażeń. 

84. SZUSTER Aleksander, lat 25. Zmarł 30 stycznia 

1985 r. po pobiciu na Komisariacie MO w Świdni−

ku. Przyczyną śmierci było złamanie podstawy

czaszki. 

85. ŚLUSARSKI Ryszard, lat 25. Zmarł 4 marca 1985 r.

po pobiciu przez funkcjonariuszy MO w mieszka−

niu, na ulicy i w komisariacie. Śmierć nastąpiła

w wyniku zmiażdżenia wątroby, nerek i pęknięcia

jelit. 

86. BEDNAREK Marian, lat 35. Zmarł 27 grudnia 1986 r.

po pobiciu na komisariacie MO. 

87. SZKARLAT Zbigniew, lat 43. Działacz NSZZ 

„Solidarność”, więzień polityczny. Zmarł 9 lutego

1986 r. Znaleziony na ulicy 2 lutego 1986 r. był

ciężko pobity, stwierdzono pęknięcie czaszki

i uszkodzenie mózgu. 

88. LUKS Grzegorz, lat 19. Zmarł 14 stycznia 1987 r.

Został zbity i skopany przez patrol MO w nocy z 29

na 30 sierpnia 1986 r. Wobec niedostatecznej po−

mocy lekarskiej, zmarł w wyniku powikłań. 

89. KALINOWSKI Wacław. Zmarł 27 marca 1987 r. 

22 marca został pobity w samochodzie milicyjnym. 

90. STRZELECKI Jan, lat 69. Zmarł 11 lipca 1988 r.

Ciężko pobity nad Wisłą w dniu 30 czerwca 1988 r. 

91. Ksiądz NIEDZIELAK Stefan, proboszcz parafii św.

Karola Boromeusza w Warszawie. Zmarł 20 stycz−

nia 1989 r. Ciało znaleziono w jego mieszkaniu.

Sekcja wykazała liczne urazy i rozerwanie wiązadeł

kręgu szyjnego, co uznano za przyczynę śmierci. 

92. Ksiądz SUCHOWOLEC Stanisław, proboszcz para−

fii Najświętszej Marii Panny w Dojlidach. Zmarł 

30 stycznia 1989 r. Według wersji Prokuratury

śmierć nastąpiła w wyniku zatrucia spowodowa−

nego pożarem powstałym z zapalenia się grzejnika.

93. Ksiądz ZYCH Sylwester, lat 39. Wikariusz parafii.

św. Jakuba. Więzień polityczny. Zmarł 11 lipca

1989 r. Ciało znaleziono na dworcu PKS. 

Wroc³aw, grudzieñ 2008 Opracowa³a: Jadwiga Szymonik
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