
Bogdan  Żurek 
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Działacz społeczny i niepodległościowy, obrońca praw człowieka, dziennikarz, 
publicysta.   
Urodził się 17 lipca 1949 roku w Bartoszycach (warmińsko-mazurskie). Absolwent (1968) 
Technikum Kolejowego w Olsztynie o specjalności budowy dróg i mostów, które budował   
na Warmii i Mazurach. Na wieść o tragicznych wydarzeniach na Wybrzeżu w grudniu 1970 
roku wyjeżdża do Gdańska z pragnieniem niesienia pomocy protestującym. Zastaje 
spacyfikowane Trójmiasto. Postanawia zostać stoczniowcem. Już na początku 1971 roku 
udaje mu się otrzymać pracę w Stoczni Gdańskiej (nr. ew. 73858). Początkowo pracuje jako 
traser na wydziale kadłubowym, poźniej � po zdobyciu drugiego zawodu - zostaje mistrzem 
bezpośredniej produkcji na wydziale K-1. Jako jeden z nielicznych bezpartyjnych członków 
kadry kierowniczej wydziału cieszy się znaczną popularnością wśród stoczniowców, biorąc 
wraz z nimi (w odróżnieniu do reszty kierownictwa) udział w akcjach protestacyjnych. 
Pod koniec lat 70-tych uczestniczy w nielegalnych obchodach rocznic Grudnia 70 w miejscu 
gdzie obecnie stoi Pomnik Poległych Stroczniowców. Czyta i przekazuje dalej wydawane 
przez gdańską opozycję  czasopisma �Bratniak�  (Ruch Młodej Polski) i �Robotnik Wybrzeża� 
(Wolne Związki Zawodowe). Uczestnik strajków w Stoczni Gdańskiej w czerwcu 1976 i 
sierpniu 1980 roku. 
Wraz z załogą bierze czynny udział w historycznym strajku w sierpniu 1980 roku w Stoczni 
Gdańskiej, którego efektem jest powstanie Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego Solidarność. Od początku członek Solidarności i aktywny działacz związkowy. 
Przewodniczący stoczniowego Komitetu Więzionych i Represjonowanych za Przekonania, a 
także członek-założyciel (1981r.), kierowanego przez Lecha Bądkowskiego, Klubu Myśli 
Politycznej im. Konstytucji 3-go Maja w Gdańsku. 
W maju 1981 roku bierze udział w głodówce protestacyjnej (rzecznik Aleksander Hall) na 
rzecz uwolnienia więźniów politycznych, sowobodę głoszenia poglądów i jednakową 
sprawiedliwość dla wszystkich. Publikuje na łamach Regionalnego Biuletynu Komitetu 
Obrony Więzionych za Przekonania, występuje w radiowęźle Stoczni Gdańskiej m.in. z 
okazji rocznicy odzyskania niepodległości (11.11.1981). Jeden z współorganizatorów, obok 
dariusza Kobzdeja) wielkiej demostracji (1981) pod pomnikiem Sobieskiego w Gdańsku z 
okazji Święta Niepodległości.  Organizuje pomoc finansową i prawną dla zatrzymanych, 
aresztowanych i sądzonych. Z ramienia Regionu delegowany na obserwatora procesów 
politycznych i kolegiów d/s wykroczeń. 
Aresztowany podczas delegacji związkowej w chwili wprowadzenia stanu wojennego, w nocy 
z 12 na 13 grudnia 1981 roku, na południu Polski w Prudniku. Więziony początkowo na 
komendzie wojewódzkiej MO i w areszcie śledczym w Opolu (do połowy stycznia 1982). 
Przez kolejne 6 miesięcy internowany w zakładzie karnym w Nysie. W trakcie pobytu w 
więzieniu wyrzucony z pracy (7.01.1982). Za odmawianie składania zeznań i organizację 
więziennych protestów SB szykanuje na przesłuchaniach jego żonę Teresę. 
Zwolniony z zakładu karnego w Nysie 24 lipca 1982 roku, ma niewiele ponad dwie doby na 
opuszczenie kraju.  Z paszportem �w jedną stronę�, wraz z żoną Teresą i synem Maciejem, 
wyjeżdża do Niemiec, gdzie otrzymuje azyl polityczny. 
Natychmiast nawiązuje kontakt z Rozgłośnią Polską Radia Wolna Europa. Udziela 
wywiadów, informuje słuchaczy o sytuacji w Polsce. Już w sierpniu 1982 roku bierze udział w 
demonstracji przed ambasadą PRL w Kolonii. Współorganizuje pomoc materialną dla kraju i 
przerzut nielegalnych wydawnictw (monachijski magazyn znajdował się w piwnicy znanego 
emigracyjnego poety i działacza Włodzimierza Sznarbachowskiego). Stworzonymi przez 
siebie kanałami otrzymuje prasą podziemną z Polski wykorzystywaną m.in. w audycjach 
RWE. Relacjonuje z Oslo (1983) uroczystość wręczenia Pokojowej Nagrody Nobla dla Lecha 
Wałęsy (odbierała żona Danuta z synem Bogdanem). Współorganizator wystawy 
uświetniającej tą uroczystość w ratuszu stolicy Norwegii.  



Laureat konkursu ogłoszonego przez Rozgłośnię Polską Radia Wolna Europa i paryską 
Kulturę (1983) na wspomnienia z Polski. Nagrodzone �Wspomnienia stoczniowca� 
wydrukowano w 1984 roku w Londynie w �Dzienniku Polskim�, nadano w odcinkach w RWE, 
wydano w Monachium (1984) i później w niepodległej Polsce (1990). 
Od roku 1982 współpracuje z Rozgłośnią Polską RWE. W latach 1984-85, jako członek 
redakcji, redaguje programy robotnicze obejmujące cotygodniowe audycje �Robotnicze 
Sprawy� i �O sprawach i troskach świata pracy�. Edytuje audycję brukselskiego Biura 
Solidarności, a także prowadzi najważniejszą audycję polityczną �Fakty, Wydarzenia Opinie�. 
Wiele publikuje na łamach prasy emigracyjnej m.in. w �Dzienniku Polskim� i �Tygodniu 
Polskim� (od 1982 roku do chwili obecnej).  
Czołowy działacz (od 1982 r.) emigracyjnej PPS (wiceprzewodniczący Centralnego Komitetu 
Zagranicznego), jednego z głównych filarów Rządu RP w Londynie. W roku 1986 wybrany 
na stanowisko sekretarza Oddziału Rady Narodowej (emigracyjny parlament) 
Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech. Częto bywa �na Zamku� w siedzibie Rządu w 
Londynie. Blisko współpracuje z ministerm ds. krajowych Zbigniewem Scholtzem, skarbu 
Stanisławem Borczykiem (wspomaganie działań na rzecz Skarbu Narodowego) i 
przewodniczącym Rady Narodowej Zygmuntem Szadkowskim. W obecności prezydentów 
Edwarda Raczyńskiego i Kazimierza Sabbata jest głównym mówcą na zorganizowanej przez 
PPS w Instytucie Sikorskiego w Londynie (1984) pierwszomajowej akademii.  
Nazwisko jego pojawia się w materiałach wykładowych dla słuchaczy Wyższej Szkoły 
Oficerskiej MSW (Marek Zieliński, �Polska emigracja polityczna i Polonia�, Legionowo 1988, 
WSO MSW im. F. Dzierżyńskiego, Centrum Studiów Polityki i Propagandy ANS PZPR) i w 
przeznaczonym tylko do użytku wewnętrznego opracowaniu Marii Cecudy �Polska emigracja 
polityczna w latach 1975 � 1982�, wydanym przez Instytut Badania Współczesnych 
Problemów Kapitalizmu (Warszawa 1982). 
Członek, założyciel wielu organizacji wywodzących się z nurtu niepodległościowego, m.in. 
Klubu Niezależnej Myśli Politycznej im. Juliusza Mieroszewskiego w Monachium (1986-
2002) i Stowarzyszenia na Rzecz Porozumienia Niemiecko-Polskiego (1990). W obu 
organizacjach pełni funkcję wiceprzewodniczącego. Jest również członkiem-założycielem 
(1995) Stowarzyszenia Pracowników Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, któremu 
przewodniczył ś.p. Jan Nowak-Jeziorański (od 2001 zasiada w  Radzie Nadzorczej obok 
Stefana Bratkowskiego, Włady Majewskie i Macieja Morawskiego) i członkiem Klubu 
Publicystów RWE. Członek zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Niemczech. W 
latach1998 � 2000 pełnił funkcję sekretarza redakcji, a obecnie blisko wspópracuje z 
�Polonikiem Monachijskim�. Od roku 2000 kieruje redakcją wychodzącego w Monachium 
�Biuletynu Bawarskiego�, która m.in. rokrocznie patronuje medialnie odbywającemu się w 
Monachium Europejskiemu Festiwalowi Kultury �Razem we wspólnej Europie�. 
Wspópracuje też z prasą krajową. Jest korespondentem �Przeglądu Konińskiego�. 
Należy do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy 
(IFJ). 
Zakładał Zrzeszenie Federalne �Forum Polskie� (członek zarządu) i Polską Radę w 
Niemczech (członek zarządu). Członek zarządu Zjednoczenia Organizacji Polskich w 
Bawarii. Zwolennik utworzenia silnej organizacji dachowej reprezentującej interesy Polaków 
zamieszkałych w Niemczech. 
Na mocy ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej uznany za pokrzywdzonego.  
Od roku 1995 pracuje w administracji Uniwersytetu Technicznego w Monachium. 
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