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Bogdan Dariusz

Dariusz Bogdan, ur. 12 VIII 1967 we Wrocławiu. Ukończył SP
tamże (1982).

IX 1982–X 1984 uczeń ZSZ przy Zakładach Naprawczych
Taboru Kolejowego tamże.

1982–1984 drukarz ulotek i pism podziemnych,
m.in. „Młodzież”, „Z Dnia na Dzień”, „Impulsy”, „Solidarność
Walcząca”. 1 V 1983 zatrzymany po manifestacji we
Wrocławiu, pobity. 17 II 1984 zatrzymany za druk i kolportaż
podziemnych pism i rozklejanie ulotek. 1984 inicjator grupy
młodzieżowej, która 27 IX obrzuciła farbą i metalowymi
elementami radiowóz milicyjny we Wrocławiu. 28 IX
zatrzymany, 2 X usunięty ze szkoły. 15 I 1985 skazany przez
Sąd Rejonowy Wrocław-Śródmieście na karę 1 roku i 3 mies.
pozbawienia wolności, 29 III 1985 podwyższoną na skutek
rewizji do 1 roku i 10 mies. Osadzony w AŚ we Wrocławiu, ZK
w Wałbrzychu-Szczawience, ZK w Gorzowie Wielkopolskim
i ZK we Wrocławiu. Podczas śledztwa i w ZK torturowany. III
1985 przekazał kapelanowi więziennemu list opisujący
uwięzienie, śledztwo i proces (opublikowany w „Solidarności
Walczącej” i odczytany na antenie RWE), 11 X 1985
zwolniony warunkowo, nast. w szpitalu (stwierdzono
pęknięcie podstawy czaszki, uszkodzenie stawów szczęki
i prawego oka – obrażenia doznane podczas pobytu
w zakładzie karnym), do 26 VI 1987 pod nadzorem kuratora
sądowego, 1985–1988 wielokrotnie nachodzony przez
funkcjonariuszy MO i SB, zatrzymywany, straszony
telefonicznie. IX 1986–I 1988 uczeń ZSZ nr 2 we Wrocławiu.
XI 1987 porwany z ulicy przez funkcjonariuszy SB, bity,
zastraszany, przymuszany do popełnienia samobójstwa
i porzucony w lesie. 19 XII 1987 złożył doniesienie do
prokuratury, śledztwo umorzono z braku dowodów. 26 I 1988
skreślony z listy uczniów ZSZ z powodu licznych nieobecności
wynikających z trwałego uszczerbku na zdrowiu. Podczas
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strajków V 1988 kolporter „Informatora Strajkowego”.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
(2012).
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