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Od lat zapalamy lampki na grobach łódzkich dziennikarzy. Znicze oznakowane 
są logo Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. To dowód 
pamięci żyjących o tych, którzy odeszli. 

Członkowie stowarzyszenia opiekują się grobami dziennikarzy związanych 
z łódzką prasą, radiem i telewizją. Lokalizują miejsca ich pochówku, 
inwentaryzują groby, sprawdzają ich stan, ustalają szlak pamięci. Liczą, że 
nowe pokolenia będą kontynuowały te starania. 

Zespół Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP wykonał żmudną 
pracę – stworzył listę dziennikarzy pochowanych na różnych cmentarzach 
w kraju i za granicą. Jest ona ciągle uzupełniana także o dawno zapomnianych 
ludzi mediów pracujących w okresie międzywojennym czy w pierwszych latach 
po drugiej wojnie światowej. W połowie 2020 roku były na niej 373 nazwiska. 

Oddział Łódzki Stowarzyszenia Dziennikarzy RP 



Objaśnienie skrótów i wskazówka dla odwiedzających 

kw. – kwatera 

rz. – rząd 

Na cmentarzach kolejność rzędów i kolejność grobów liczy się od słupka 
z numerem kwatery.



5 
 

ALBRECHT ANDRZEJ (1930–2010), dzien-
nikarz „Głosu Robotniczego”, w latach 50. 
XX w. kierownik działu partyjnego i pełniący 
obowiązki redaktor naczelny; miejsce pochów-
ku nieznane. 

BABARYKO ANDRZEJ (1952–2006), 
dziennikarz, poeta, kierownik literacki 
w Teatrze Nowym w Łodzi, autor reportaży, 
felietonów i recenzji, m.in., w „Odgłosach” 
i „Życiu Warszawy”; cmentarz w Brzezinach 
pod Łodzią. 

BAŃBURA MARIAN (1925–1992), redaktor 
„Głosu Robotniczego”, „Głosu Pabianic”, „Od-
głosów”, „Gazety Ziemi Piotrkowskiej”; cmen-
tarz rzymskokatolicki w Łodzi-Łagiewnikach, 
ul. Okólna 185, kw. 1, rz. 2, grób 25. 

BARANIECKI KAROL (1911–1986), rysow-
nik, karykaturzysta, ilustrator książek i filmów 
animowanych, kierownik działu graficznego 
„Karuzeli”, współpracownik wielu periodyków 
i pism codziennych; cmentarz komunalny Doły 
w Łodzi, kw. 21, rz. 7, grób 9. 

BARGIEL GIZELLA (1930–2007), dzienni-
karka „Dziennika Łódzkiego”, „Trybuny Wał-
brzyskiej”, „Życia Pabianic”; cmentarz rzym-
skokatolicki w Pabianicach, kw. 22, grób 194. 

BARTOSZ TADEUSZ (1921–1999), zastępca 
redaktora naczelnego „Głosu Robotniczego” 
w latach 1953–1955, później redaktor dzien-
ników partyjnych w Kielcach i Koszalinie; 
cmentarz komunalny w Kielcach, kw. GA8, 
rz. 15, grób 7. 

BARTYZEL MAŁGORZATA (1955–2016), 
dziennikarka „Dziennika Łódzkiego” i innych 
pism, teatrolog; cmentarz komunalny Doły 
w Łodzi, kw. 18, rz. 16, grób 4. 

BATOROWICZ ALEKSANDER (1928–
1983), redaktor depeszowy i kierownik re-
dakcji nocnej „Głosu Robotniczego”, później 
redaktor depeszowy „Dziennika Łódzkiego”; 

cmentarz rzymskokatolicki, w Łodzi, 
ul. Ogrodowa 39, kw. 33, rz. 6, grób 25. 

BATOROWICZ HIERONIM (1898–1981), 
redaktor „Dziennika Łódzkiego” w latach powo-
jennych; cmentarz rzymskokatolicki w Łodzi, 
ul. Ogrodowa 39, kw. 33, rz. 6, grób 25. 

 

BĄBOL FELIKS (1914–1986), dziennikarz 
„Dziennika Łódzkiego”, „Expressu Ilustro-
wanego”, „Głosu Robotniczego” i Polskiej 
Agencji Prasowej, publicysta, pisarz; cmen-
tarz rzymskokatolicki w Łodzi, ul. Ogrodo-
wa 39, kw. 9, rz. 1, grób 14. 

BĄBOL JERZY (1947–2002), od 1974 roku 
redaktor „Expressu Ilustrowanego”, później 
publicysta, kierownik działu kulturalnego 
i zastępca redaktora naczelnego „Dziennika 
Łódzkiego”; cmentarz komunalny Doły w Ło-
dzi, kw. 15, rz. 20, grób 18. 
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BEATUS BARBARA (1906–2002), w pierw-
szych latach po drugiej wojnie światowej pra-
cowała w działach partyjnym i tzw. fabrycznym 
„Głosu Robotniczego”; cmentarz żydowski 
w Warszawie, kw. 2a, rz. 10, grób 6. 

BECK LEOPOLD (1905–1985), dziennikarz 
„Gazety Lubelskiej”, „Dziennika Łódzkie-
go” i „Expressu Ilustrowanego”, założyciel 
i redaktor naczelny „Karuzeli” w latach 
1956–1966, w okresie międzywojennym 
redaktor pism w Warszawie i Wiedniu; 
cmentarz komunalny Doły w Łodzi, kw. 13, 
rz. 5, grób 3. 

BEK WIESŁAW (1929–2016), długoletni 
dziennikarz „Głosu Robotniczego”, następnie, 
w latach 1980–1986 redaktor naczelny „Try-
buny Ludu”; cmentarz komunalny północny 
w Warszawie, kw. W-XV-6, rz. 11, grób 3. 

BIEŃKOWSKI ADAM „Polikarp”, (1921–
1997), dziennikarz „Dziennika Łódzkiego”, 
„Expressu Ilustrowanego” i „Karuzeli”, ry-
sownik; cmentarz rzymskokatolicki w Łodzi, 
ul. Ogrodowa 39, kw. 40D, rz. 20, grób 6. 

BIERKOWSKI WACŁAW (1942–2017), 
dziennikarz radiowy i telewizyjny; w latach 
1996–1998 prezes Łódzkiej Rozgłośni Pol-
skiego Radia; zmarł na Cyprze i tam został 
pochowany. 

BILIŃSKI WACŁAW (1921–1999), pisarz 
(kilkanaście powieści), scenarzysta filmowy, 
dziennikarz radiowy, redaktor naczelny „Od-
głosów”; cmentarz komunalny Zarzew w Ło-
dzi, kw. 35, rz. 10, grób 45. 

BINDER JERZY (1922–2002), dziennikarz 
„Expressu Ilustrowanego”, „Dziennika Łódz-
kiego” i Łódzkiego Ośrodka Telewizyjnego; 
cmentarz rzymskokatolicki w Łodzi, ul. Rzgo-
wska 156/158, kw. 4, rz. 1, grób 61. 

BOGUSŁAWSKI KONSTANTY, właściwe 
nazwisko Adam Szenberg (1891–1948), 

dziennikarz prasy łódzkiej, redaktor naczelny 
„Expressu Ilustrowanego” w latach 1946–
1948; miejsce pochówku nieznane. 

BOREJSZA JERZY (1905–1952), założyciel 
Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik” i jej 
prezes do 1948 r., publicysta, pisał 
do „Dziennika Łódzkiego”, działacz kultury; 
Powązki Wojskowe w Warszawie, kw. A28, 
grób 1. 

BOROWIK ARNOLD (1923–1982), dzien-
nikarz radiowy, w latach 50. XX w. redaktor 
naczelny Łódzkiej Rozgłośni Polskiego Ra-
dia i redaktor naczelny Łódzkiego Ośrodka 
Telewizyjnego; cmentarz rzymskokatolicki 
w Łodzi, ul. Ogrodowa 39, kw. 23A, rz. 13, 
grób 16. 

BORSZEWICZ JAROSŁAW (1956–2016), 
poeta, scenarzysta, dziennikarz związany 
z Łaskiem, współpracownik „Dziennika Łódz-
kiego” i pism regionalnych; cmentarz katolicki 
w Łasku, kw. 24, rz. 5, grób 15. 

BORUŃSKI WŁODZIMIERZ (1906–1988), 
dziennikarz, aktor, reżyser, poeta, satyryk, 
tłumacz, w latach 40. XX w. redaktor wy-
chodzącego w Łodzi „Kuriera Popularnego” 
i „Głosu Robotniczego”; cmentarz brudnow-
ski w Warszawie, kw. 70D, rz. IV, grób 12. 

BRUDZYŃSKI RYSZARD (1916–1999), 
satyryk, scenarzysta filmowy, pisarz, wielo-
letni dyrektor Wytwórni Filmów Fabularnych 
i Studia Se-Ma-For w Łodzi, następnie wice-
dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi; Stare Po-
wązki w Warszawie, kw. 74, rz. 3, grób 28. 

BRYCHT ANDRZEJ (1935–1998), redaktor 
warszawskich tygodników, poeta, autor kilku 
powieści, m.in. „Raport z Monachium”, re-
portażysta; zmarł w Hamilton, Kanada. 

BRYL EDWARD (1947–1993), dziennikarz; 
cmentarz rzymskokatolicki, w Łodzi, ul. Szcze-
cińska 96/100, kw. 47, rz. 2, grób 14. 
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BRYSZ JULIAN (1934–1992), redaktor 
„Dziennika Łódzkiego” w latach 1955–1968, 
współzałożyciel i działacz Stowarzyszenia 
Pro Polonia w Genewie; cmentarz Grand 
Faconex w Genewie. 

BRYSZ WANDA (1929–2019), dziennikarka, 
społecznik, w latach 1959–1968 kierowała 
łódzkim oddziałem „Przyjaciółki”, w 1968 r. 
wyjechała do Genewy, gdzie wraz z mężem 
Julianem działała w Stowarzyszeniu Pro Polo-
nia, propagując w Szwajcarii polską kulturę; 
cmentarz Grand Faconex w Genewie. 

BRZEZIŃSKI KAZIMIERZ (1947–2019), 
długoletni dziennikarz prasy łódzkiej i pabia-
nickiej, m.in.: „Głosu Porannego”, „Życia 
Pabianic” oraz „Gazety Pabianickiej”, autor 
książek poświęconych regionowi; cmentarz 
komunalny w Pabianicach.  

BUDRECKI LECH (1930–2004), autor sce-
nariuszy i widowisk telewizyjnych, współ-
pracownik „Odgłosów” i innych pism, esei-
sta, pisarz, tłumacz; cmentarz komunalny 
w Gliwicach, kw. E6, rz. 1, grób 14. 

BUKOWSKI STANISŁAW (1924–1988), 
dziennikarz radiowy; Stare Powązki w War-
szawie, kw. F/G, rz. 3, grób 21. 

BULKIEWICZ STANISŁAW (1928–2015), 
numizmatyk, współpracownik „Odgłosów”, 
w „Expressie Ilustrowanym” przez 30 lat 
prowadził kącik kolekcjonerski „Bazar zbie-
raczy”; cmentarz rzymskokatolicki Doły 
w Łodzi, kw. 54, rz. 7, grób 1.  

BUSIAKIEWICZ BOLESŁAW (1890–1971), 
krytyk muzyczny, długoletni dziennikarz Roz-
głośni Polskiego Radia w Łodzi; cmentarz 
rzymskokatolicki w Łodzi, ul. Ogrodowa 39, 
kw. 40C, rz. 1, grób 37. 

CAŁUSIŃSKI JERZY (1934–1987), dzien-
nikarz sportowy „Expressu Ilustrowanego”; 

cmentarz komunalny Doły w Łodzi, kw. 20, 
rz. 25, grób 7.  

CEGIEŁŁA JANUSZ WOJCIECH 1926–
2011), dziennikarz muzyczny, kompozytor, 
dyrygent, scenarzysta filmowy; cmentarz 
rzymskokatolicki w Łodzi, ul. Ogrodowa 39, 
kw. 27, rz. 4, grób 23. 

 
CEGLARSKI TADEUSZ (1936–1995), dzien-
nikarz „Dziennika Łódzkiego”, „Expressu Ilu-
strowanego”, „Ziemi Łęczyckiej” i „Tygodnika 
Piotrkowskiego”; cmentarz komunalny Zarzew 
w Łodzi, kw. 4, rz. 6, grób 1. 

CHĘCIŃSKI BRONISŁAW (1915–1983), 
dziennikarz, pisarz; cmentarz komunalny 
Doły w Łodzi, kw. 23, rz. 1, grób 10. 

CHŁODZIŃSKI ROMAN (1909–1979), 
dziennikarz sportowy, redaktor Rozgłośni 
Polskiego Radia w Łodzi i we Wrocławiu, 
dyrektor Rozgłośni Polskiego Radia w Byd-
goszczy; cmentarz Nowofarny w Bydgosz-
czy, kw. 2, rz. 1, grób 157. 

CHMIELEWSKI KAZIMIERZ (1907–1975), 
redaktor „Dziennika Łódzkiego”, „Głosu 
Lubelskiego”, „Rozrywki”; cmentarz w Lu-
blinie, ul. Lipowa, kw. 8. 

CHOROSIŃSKI WOJCIECH (1954–2015), 
fotoreporter tygodnika „Nad Wartą”; cmen-
tarz rzymskokatolicki w Zduńskiej Woli, 
kw. 1, rz. 1, grób 14. 
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CHRÓŚCIELEWSKI TADEUSZ (1920–
2005), prozaik, poeta, eseista, tłumacz, redak-
tor („Wieś”, „Osnowa”); cmentarz rzymsko-
katolicki w Łodzi, ul. Zgierska 141, Aleja 
Zasłużonych, rz. 1, grób 6. 

CHRUSZCZEWSKI STANISŁAW, właści-
we nazwisko Kempner (1887–1964), dzien-
nikarz prasy łódzkiej w okresie międzywo-
jennym, a po 1947 r. redaktor „Dziennika 
Łódzkiego”; cmentarz rzymskokatolicki 
w Łodzi, ul. Ogrodowa 39, kw. 19; grób zli-
kwidowano; nazwisko widnieje na tablicy 
informacyjnej przy bramie cmentarza. 

CHRZCZONOWICZ BARBARA, dzienni-
karka telewizyjna; zaginęła w 1986 r. w nie-
wyjaśnionych okolicznościach. 

CHYLIŃSKI ZBIGNIEW (1929–2013), redak-
tor „Głosu Robotniczego”, „Odgłosów”, „Życia 
Warszawy”, zastępca redaktora naczelnego 
Łódzkiego Ośrodka TV; Powązki Wojskowe 
w Warszawie, kw. B35, rz. 6, grób 2. 

 
CIERPIKOWSKI ANDRZEJ (1935–1998), 
dziennikarz „Głosu Robotniczego” oraz pism 
zakładowych i terenowych, m.in., „Wiado-
mości Skierniewickich” i „Życia Pabianic”; 
cmentarz rzymskokatolicki w Łodzi, ul. So-
lec 11, kw. 10, rz. 1 na wprost kw. 8, grób 20. 

CIESONIK STANISŁAW (1928–2012), 
redaktor „Dziennika Łódzkiego”, „Expressu 
Ilustrowanego” i „Wiadomości Produkcyj-
nych”; cmentarz rzymskokatolicki Zarzew 
w Łodzi, kw. 167, rz. 1, grób 2. 

CSATÓ EDWARD (1915–1968), publicysta 
„Dziennika Łódzkiego”, krytyk literacki 
i teatralny; Powązki Wojskowe w Warszawie, 
kw. A32, rz. 3, grób 2. 

CUNGE EMANUELA (1904–1991), dzien-
nikarka „Głosu Robotniczego” i „Przeglądu 
Sportowego”; Powązki Wojskowe w War-
szawie, kw. A32, rz. 2, grób 15. 

CYNKIER WIESŁAW (1929–2006), dzien-
nikarz „Głosu Robotniczego”; cmentarz 
rzymskokatolicki w Łodzi, ul. Ogrodowa 39, 
kw. 40A, rz. 6, grób 12 (Bobrowskich). 

CYPERLING JULIUSZ (1950–2006), publi-
cysta, recenzent teatralny „Dziennika Łódz-
kiego”; cmentarz komunalny Doły w Łodzi, 
kw. 34, rz. 6, grób 6. 

CZAJKOWSKI ANDRZEJ (1947–2008), 
dziennikarz tygodników Naczelnej Organiza-
cji Technicznej; cmentarz rzymskokatolicki 
w Łodzi, ul. Szczecińska 96/100, kw. 22, 
rz. 1, grób 16. 

CZARNECKI HENRYK (1925–1997), pi-
sarz, dziennikarz „Odgłosów” i „Karuzeli”; 
cmentarz komunalny Doły w Łodzi, kw. 5, 
rz. 4, grób 19. 

CZARNY JAN (1918–1985), poeta, prozaik, 
dziennikarz, m.in., „Karuzeli” i „Odgłosów”; 
cmentarz komunalny Doły w Łodzi, kw. 18, 
rz. 1, grób 62. 

CZERNIK STANISŁAW (1899–1969), pi-
sarz, publicysta („Twórczość”, „Odgłosy”), 
współzałożyciel i redaktor naczelny Wy-
dawnictwa Łódzkiego; cmentarz rzymskoka-
tolicki w Łodzi, ul. Ogrodowa 39, kw. 6 
na wprost kw. 5, grób 18. 
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CZERWIŃSKI HENRYK (1933–2009), pisarz, 
poeta, regionalista, współpracownik prasy re-
gionalnej związany z Kutnem; cmentarz 
w Kutnie (Kuczków), kw. IM, rz. 9, grób 27. 

DANKOWSKI KAZIMIERZ RYSZARD vel 
DONECKI STEFAN (1920–2009), dzienni-
karz, w latach 50. XX w. pełnił funkcję re-
daktora naczelnego „Głosu Robotniczego”; 
cmentarz w Opolu. 

DASZKIEWICZ ANDRZEJ (ur. 1936), 
dziennikarz „Gazety Ziemi Piotrkowskiej”; 
cmentarz w Radomsku.  

DEFRATYKA RYSZARD (1925–1969), 
dziennikarz sportowy Polskiej Agencji Pra-
sowej; cmentarz rzymskokatolicki Doły 
w Łodzi, kw. 38, rz. 1, grób 26. 

 
DOMINIAK ZBIGNIEW (1947–2002), 
dziennikarz „Odgłosów”, poeta, prozaik; 
cmentarz rzymskokatolicki Zarzew w Łodzi, 
kw. 75, rz. 1 na wprost kw. 76, grób 14. 

DROZDOWSKI WACŁAW (1895–1951), 
grafik „Expressu Ilustrowanego”, autor ry-
sunków do popularnego komiksu „Wicek 
i Wacek” (tekst Adam Ochocki); cmentarz 
rzymskokatolicki w Łodzi, ul. Ogrodowa 39, 
kw. 19B, rz. 4, grób 30. 

DRYGAS WOJCIECH (1920–1998), dzien-
nikarz Polskiej Agencji Prasowej, kierownik 

jej łódzkiego oddziału, długoletni redaktor 
naczelny „Karuzeli”, współpracownik Roz-
głośni Polskiego Radia w Łodzi i Łódzkiego 
Ośrodka TVP, wieloletni prezes Łódzkiego 
Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Pol-
skich; cmentarz Stare Powązki w Warszawie, 
kw. 170, rz. 5, grób 1. 

DRZEWIECKI KRZYSZTOF, dziennikarz 
„Expressu Ilustrowanego”; miejsce pochów-
ku nieznane. 

DRZEWIŃSKA BARBARA (1922–2001), 
dziennikarka „Expressu Ilustrowanego”; 
cmentarz rzymskokatolicki w Łodzi, ul. Ogro-
dowa 39, kw. 40C, rz. 8, grób 12. 

DUDZIŃSKI BOLESŁAW (1892–1976), pu-
blicysta; cmentarz ewangelicko-augsburski 
w Łodzi, ul. Ogrodowa 43, kw. 39, rz. 8, grób 9. 

DYBKOWSKI JANUSZ (1954–2003), fotore-
porter lokalnej prasy; Stary Cmentarz w Piotr-
kowie Trybunalskim, kw. 52, rz. D-1, grób 2. 

DYBKOWSKI STEFAN (1922–1988), ojciec 
Janusza Dybkowskiego, fotoreporter „Gazety 
Ziemi Piotrkowskiej”, działacz społeczny; Stary 
Cmentarz w Piotrkowie Trybunalskim, kw. 29, 
rz. C-1, grób 3. 

DZIENNICKI ZIEMOWIT (1946–1992), 
dziennikarz Rozgłośni Polskiego Radia w Ło-
dzi, pisarz; cmentarz rzymskokatolicki w Łodzi, 
ul. Ogrodowa 39, kw. 3, rz. 4, grób 5. 

DZIERŻANOWSKI ANDRZEJ (1940–2012), 
redaktor Polskiej Agencji Prasowej, „Trybuny 
Ludu”, „Rzeczypospolitej”; Powązki Wojsko-
we w Warszawie, kw. A29, rz. 2, grób 24. 

EILE HENRYK (1878–1949), ojciec Mariana 
Eile, publicysta, historyk administracji, legioni-
sta i pułkownik Wojska Polskiego, w pierw-
szych latach po drugiej wojnie światowej orga-
nizator i dyrektor Studium Dziennikarsko- 
-Publicystycznego w Łodzi; cmentarz rzym-
skokatolicki w Łodzi, ul. Ogrodowa 39. 
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EILE MARIAN (1910–1984), syn Henryka Eile, 
założyciel i redaktor naczelny „Przekroju” 
w latach 1948–1969, dziennikarz „Wiadomości 
Literackich” przed II wojną światową, satyryk, 
scenograf; Cmentarz Rakowicki w Krakowie.   

EKIERT WOJCIECH (1942–2009), redaktor 
naczelny Rozgłośni Polskiego Radia w Łodzi; 
cmentarz rzymskokatolicki Doły w Łodzi, 
kw. 39, rz. 7, grób 9. 

FABISIAK JAN BOLESŁAW (1940–2011), 
dziennikarz „Nad Wartą” i innych pism lokal-
nych, m.in., „Ziemi Łaskiej” i „Panoramy Ła-
skiej”, poeta; cmentarz katolicki w Łasku, 
kw. 11, rz. 11, grób 11. 

FELIKSIAK ADAM (1922–1954), dziennikarz 
„Expressu Ilustrowanego”, cmentarz komunal-
ny Doły w Łodzi, kw. 32, rz. 23, grób 3. 

FENIGSEN-MOZOLEWSKA IRENA (1926–
2015), dziennikarka Radia Łódź w latach 50. 
i 60. XX w.; cmentarz Pere-Lachaise w Paryżu. 

 
FERENC MIROSŁAWA (1943–2017), dłu-
goletnia dziennikarka łódzkiej prasy, m.in.: 
„Expressu Ilustrowanego”, „Głosu Robotni-
czego”, „Dziennika Łódzkiego”, laureatka 

wielu nagród dziennikarskich; cmentarz 
ewangelicko-augsburski w Łodzi, ul. Sopoc-
ka 18 (róg Ewangelickiej), kw. A, rz. 2, 
grób 5, przy ogrodzeniu. 

FIJAS ZYGMUNT (1910–1985), poeta, pro-
zaik, satyryk, publicysta; cmentarz rzymsko-
katolicki w Łodzi, ul. Szczecińska 96/100, 
kw. 26, rz. 16, grób 27. 

FILANOWICZ MAREK (1933–2017), dłu-
goletni redaktor „Głosu Robotniczego”, autor 
książki wspomnieniowej „Spowiedź reżimo-
wego żurnalisty” oraz wielu reportaży z po-
dróży zagranicznych; cmentarz rzymskokato-
licki Doły w Łodzi, kw. 45 naprzeciwko 
kw. 44, rz. 1, grób 12. 

FOLTYŃSKI ZYGMUNT (1925–2005), 
długoletni dziennikarz „Głosu Robotnicze-
go”; cmentarz komunalny w Pabianicach, 
kw. 11, rz. 4, grób 6. 

FREJDLICH KONRAD (1940–2018), wielo-
letni dziennikarz „Odgłosów”, „Głosu Poranne-
go” i „Trybuny Łódzkiej”, prozaik, poeta, sce-
narzysta filmowy, tłumacz; cmentarz komunal-
ny Doły w Łodzi, kw. 6B, rz. 3, grób 12. 

GADOMSKI BOHDAN (1950–2020), publi-
cysta, recenzent muzyczny, współpracownik, 
m.in.: „Odgłosów”, „Expressu Ilustrowane-
go” i „Angory”; cmentarz komunalny Doły 
w Łodzi, kw. 30, rz. 31, grób 11. 

GADUŁA-ZAWRATYŃSKI TOMASZ 
(1963–1997), dziennikarz „Gazety Wyborczej” 
i „Dziennika Łódzkiego”; cmentarz komunalny 
Doły w Łodzi, kw. 25, rz. 16.  

GALEWSKI MICHAŁ (1930–2020), dzienni-
karz, 39 lat pracy w redakcjach gazet: „Express 
Ilustrowany”, „Dziennik Łódzki”, „Głos Ro-
botniczy”, „Ziemia Łęczycka”, „Wiadomości 
Kutnowskie”, „Odgłosy”; cmentarz rzymskoka-
tolicki w Łodzi, ul. Ogrodowa 39, kw. 15, rz. 1, 
na wprost kw. 17A, grób 7. 
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GALĘBA JERZY (1943–2012), dziennikarz 
„Głosu Robotniczego”; cmentarz rzymskoka-
tolicki w Łodzi, ul. Ogrodowa 39, kw. 29, 
rz. 7, grób 17. 

GARBOLIŃSKA-NIWALD MATYLDA 
(1958–2007), dziennikarka „Głosu Robotnicze-
go” i „Głosu Porannego”; cmentarz komunalny 
Doły w Łodzi, kw. 11, rz. 35, grób 18. 

GARLICKI JANUSZ (1923–2015), w la-
tach 50. XX w. dziennikarz „Głosu Robotni-
czego”, później redaktor naczelny „Gazety 
Pomorskiej”, pisarz; cmentarz w Bydgoszczy, 
kw. 4, rz. 2, grób 31. 

GERSTENKORN STANISŁAW (1931–
2016), muzyk, kompozytor, dyrygent, 
przez 30 lat był redaktorem programów 
muzycznych w Łódzkim Ośrodku Telewi-
zyjnym; cmentarz ewangelicko-augsburski 
w Łodzi, ul. Ogrodowa 43, kw. 37, rz. 1 
na wprost kw. 36, grób 1. 

GICGIER TADEUSZ (1927–2005), pisarz, 
poeta, satyryk, scenarzysta, tłumacz, redaktor 
łódzkiej i białostockiej Rozgłośni Polskiego 
Radia; cmentarz rzymskokatolicki w Łodzi, 
ul. Ogrodowa 39, kw. 19A, rz. 6, grób 7. 

GLUTH ROBERT (1933–1990), dziennikarz, 
poeta, publicysta; cmentarz komunalny Za-
rzew w Łodzi, kw. 14, rz. 2, grób 14. 

GŁOWACKI JANUSZ (1924–2012), długo-
letni fotoreporter „Głosu Robotniczego”; 
cmentarz rzymskokatolicki w Łodzi, ul. So-
lec 11, kw. 16, rz. 7, grób 14. 

GORZELSKI ROMAN (1934–2010), poeta, 
dramaturg, tłumacz, felietonista „Szpilek”; 
cmentarz komunalny Doły w Łodzi, kw. 34, 
rz. 12, grób 28. 

GOSZCZYŃSKI PIOTR (1920–1992), dłu-
goletni dziennikarz „Głosu Robotniczego”; 
cmentarz wojskowy Doły w Łodzi, kw. C, 
rz. 20, grób 29. 

GÓRSKI HENRYK (1939–2016), dzienni-
karz „Głosu Robotniczego” i gazet pabianic-
kich, społecznik; cmentarz rzymskokatolicki 
w Łodzi, ul. Ogrodowa 39, kw. 23B, rząd 1 
na wprost kw. 28, grób 49. 

GRABOWSKA-PERTH ALINA (1935–
2006), dziennikarka „Głosu Robotniczego” 
i Radia „Wolna Europa”; cmentarz rzymsko-
katolicki w Łodzi, ul. Ogrodowa 39, kw. 28, 
rz. 1 na wprost kw. 23B, grób 3. 

GRAMSZ ANDRZEJ (1947–2011), redaktor 
„Gazety Pabianickiej”, pisarz, wydawca; cmen-
tarz komunalny w Pabianicach, kw. 11A, 
rz. 2, grób 13. 

GRANAS ROMANA (1906–1987), zastępca 
redaktora naczelnego „Polityki” w latach 
1959–1963; Powązki Wojskowe w Warsza-
wie, kw. B32, rz. 13, grób 8. 
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GRATKOWSKI STANISŁAW „IBIS” (1923–
1988), rysownik, karykaturzysta, kierownik 
graficzny „Karuzeli”; cmentarz komunalny 
Doły w Łodzi, kw. 17, rz. 6, grób 28. 

GRĘBOWSKI JERZY (1934–2003), dzienni-
karz „Dziennika Łódzkiego”; cmentarz komu-
nalny Doły w Łodzi, kw. 28, rz. 6, grób 10. 

GROMIEC STANISŁAW (1914–1992), 
dziennikarz „Głosu Robotniczego”; cmentarz 
rzymskokatolicki w Łodzi, ul. Zgierska 141, 
kw. N6, rz. 4, grób 15. 

GROSZKIEWICZ JACEK (1909–1973), 
w latach 50. XX w. redaktor naczelny „Głosu 
Robotniczego”; Powązki Wojskowe w War-
szawie, kw. 33B, rz. 8, grób 2. 

GRUN ANDRZEJ (1939–1999), grafik, 
dziennikarz, m.in., „Odgłosów”; cmentarz 
rzymskokatolicki w Pabianicach, kw. 6, rz. 1 
na wprost kw. 10, grób 10. 

GUMKOWSKI CZESŁAW (1891–1953), 
w okresie międzywojennym redaktor naczel-
ny „Kuriera Łódzkiego”, po wojnie sekretarz 
redakcji „Głosu Robotniczego”, współpraco-
wał z wieloma gazetami; cmentarz rzymsko-
katolicki w Łodzi, ul. Ogrodowa 39, kw. 19B; 
grób zlikwidowano. 

GUTKOWSKI TADEUSZ (1921–2014), 
w latach 1955–1959 redaktor naczelny „Gło-
su Robotniczego”; Powązki Wojskowe 
w Warszawie, kw. K, rz. 16, grób 18.  

GZELLA ZYGMUNT (1922–2007), dzien-
nikarz radiowy, chórmistrz, dyrygent, muzyk, 
pedagog, rektor Akademii Muzycznej w Ło-
dzi; cmentarz rzymskokatolicki Doły w Ło-
dzi, kw. 54, rz. 9, grób 13. 

HEMPEL KAZIMIERZ (1910–1994), redak-
tor pism branżowych „Włókna chemiczne” 
i „Przemysł Włókienniczy”; cmentarz komu-
nalny Doły w Łodzi, kw. 30, rz. 5, grób 22. 

HOFFMANN-KRÓLIKOWSKA MARIA 
(1938–2011), dziennikarka Rozgłośni Pol-
skiego Radia w Łodzi w latach 1967–1994, 
recenzentka muzyczna, propagatorka muzyki 
operowej, symfonicznej i ludowej; cmentarz 
ewangelicko-augsburski w Zgierzu. 

HOLUB  BOGUSŁAW (1921–1998), dzien-
nikarz Rozgłośni Polskiego Radia w Łodzi, 
„Głosu Robotniczego”, „Sztandaru Mło-
dych”, „Trybuny Ludu”, „Głosu Wybrzeża” 
i innych gazet; cmentarz w Gdańsku. 

HOSZOWSKA LUCYNA (1940–2016), 
redaktorka „Expressu Ilustrowanego” 
i „Dziennika Łódzkiego”, w latach młodości 
aktorka Studenckiego Teatru Satyry „Pstrąg” 
w Łodzi; cmentarz rzymskokatolicki Zarzew 
w Łodzi, ul. Lodowa 78, kw. 102 – kolumba-
rium. 

 
HUSZCZA JAN (1917–1986), poeta, proza-
ik, tłumacz, dziennikarz, m.in.: „Dziennika 
Łódzkiego”, „Karuzeli”, „Odgłosów”; cmen-
tarz komunalny Zarzew w Łodzi, kw. 14, 
rz. 1, grób 34. 

IBRON WŁODZIMIERZ (1948–2002), 
dziennikarz „Głosu Robotniczego”, „Dzien-
nika Łódzkiego” i „Tygodnika Piotrkowskie-
go”; Nowy Cmentarz w Piotrkowie Trybunal-
skim, kw. 81, rz. A-13, grób 4. 
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IŻYKOWSKA-MIRONOWICZ ANNA 
(1938–2016), dziennikarka, współpracownik 
prasy lokalnej, krytyk muzyczny, recenzent-
ka, konsultantka muzyczna przy produkcji 
około 1000 filmów fabularnych, dokumental-
nych i oświatowych; cmentarz komunalny 
Doły w Łodzi, kw. 38, rz. 6, grób 6. 

JAGOSZEWSKI MIECZYSŁAW (1897–
1987), pisarz, eseista, poeta, w okresie mię-
dzywojennym redaktor, m.in.: „Hasła Łódz-
kiego”, „Rozwoju” i „Republiki”, po wojnie 
redaktor  „Expressu Ilustrowanego” i „Dzien-
nika Łódzkiego”, autor powieści odcinko-
wych; cmentarz rzymskokatolicki w Łodzi, 
ul. Ogrodowa 39, kw. 14B, rz. 1 na wprost 
kw. 40C, grób 1. 

JAKUBEK MARIUSZ WINCENTY (1957–
2010), dziennikarz „Głosu Robotniczego”, 
„Dziennika Łódzkiego” i gazet lokalnych; 
cmentarz w Piotrkowie Trybunalskim. 

JANISŁAWSKI ROMAN (1898–1981), 
dziennikarz łódzkiej prasy i Polskiej Agencji 
Prasowej; cmentarz ewangelicko-augsburski 
w Łodzi, ul. Ogrodowa 43, kwatera 2-L/1, 
rz. 1 na wprost kw. 11-C/1, grób 24. 

JANISZEWSKI JAN (1917–1990), dzienni-
karz „Dziennika Łódzkiego” i „Naszego Ży-
cia”, autor książek o Łasku; cmentarz w Pa-
bianicach. 

JANISZEWSKI STANISŁAW „STAJAN” 
(1926–1988), dziennikarz prasy łódzkiej; 
cmentarz komunalny Doły w Łodzi, kw. 1B, 
rz. 6, grób 19. 

JANUSZEWSKI STANISŁAW (1916–
1973), redaktor naczelny „Głosu Robotnicze-
go”; cmentarz komunalny Doły w Łodzi 
kw. 7, rz. 9, grób 24. 

JARZYŃSKI EDMUND ADAM (1891–
1973), krajoznawca i fotograf, redaktor „Biu-
letynu PTTK” i „Wędrownika”, autor książki 

„Tajemnice starych kamienic”; cmentarz rzym-
skokatolicki w Łodzi, ul. Rzgowska 156/158, 
kw. 6 na wprost kw. 9, grób 50. 

JASKOW PIOTR ZBIGNIEW (1944–2017); 
fotoreporter „Expressu Ilustrowanego”, 
współpracownik wielu gazet i czasopism; 
cmentarz rzymskokatolicki w Łodzi, ul. So-
lec 11, kw. 7, rz. 16, grób 15. 

JASKULSKA ADELA (1928–1988), redak-
torka „Dziennika Łódzkiego” i „Życia Pabia-
nic”, cmentarz komunalny Doły w Łodzi, 
kw. 29, rz. 4, grób 5. 

JAŚKIEWICZ SERGIUSZ MACIEJ (1922–
1985), dziennikarz „Expressu Ilustrowanego”, 
publicysta, literat; cmentarz rzymskokatolicki 
Zarzew w Łodzi, kw. 36, rz. 8, grób 10. 

JAŻDŻYŃSKI WIESŁAW (1920–1998), 
dziennikarz, w latach 50. XX w. redaktor na-
czelny „Odgłosów”, redaktor Rozgłośni Pol-
skiego Radia w Łodzi, literat; cmentarz rzym-
skokatolicki w Łodzi, ul. Rzgowska 156/158, 
kw. 7, rz. 10, grób 80. 

JEŻEWSKI MARIAN (1915–2001), dzienni-
karz, reżyser radiowy; Stare Powązki w War-
szawie, kw. 171, rz. 1, grób 5. 

 
JURIEW PANTALEJMON (1904–1983), 
dziennikarz „Głosu Robotniczego” oraz wy-
chodzącej w Łodzi gazety „Russkij Gołos”; 
cmentarz rzymskokatolicki w Łodzi, ul. So-
lec 11, kw. 3, rz. 21, grób 29. 
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JUSZCZYK STANISŁAW (1918–1965), 
redaktor „Głosu Robotniczego” i „Expressu 
Ilustrowanego”; cmentarz komunalny Doły 
w Łodzi, kw. 4, rz. 3, grób 11. 

JUSZYŃSKI CEZARY (1927–2001), dzien-
nikarz prasy łódzkiej, autor piosenek; miejsce 
pochówku nieznane. 

KACZANOWSKI ADAM (1943–2016), 
operator filmowy i telewizyjny w TVP Łódź; 
cmentarz rzymskokatolicki Zarzew w Łodzi, 
kw. 123, rz. 8, grób 7. 

KACZMAREK WIESŁAW (1920–1976), 
dziennikarz sportowy „Głosu Robotniczego” 
i „Dziennika Łódzkiego”; cmentarz komu-
nalny Doły w Łodzi, kw. 9, rz. 30, grób 12. 

KACZMAREK ZDZISŁAW (1936–1983), 
dziennikarz „Gazety Ziemi Piotrkowskiej”, 
długoletni współpracownik „Głosu Robotni-
czego”, „Dziennika Łódzkiego” i „Odgło-
sów”; Stary Cmentarz w Piotrkowie Trybu-
nalskim, kw. 17, rz. B-3, grób 5. 

KAKOWSKI WITOLD (1919–1991), dzienni-
karz „Dziennika Łódzkiego”; cmentarz komu-
nalny Doły w Łodzi, kw. 3, rz. 8, grób 19. 

KALISIAK GRZEGORZ (1941–2002), foto-
reporter; cmentarz rzymskokatolicki w Ło-
dzi, ul. Ogrodowa 39, kw. 20, rz. 9, grób 67. 

KAŁUŻKA JERZY (1932–2015), dzienni-
karz „Głosu Robotniczego”, „Dziennika 
Łódzkiego” i „Życia Pabianic”, współpra-
cownik pism krajowych i regionalnych; 
cmentarz rzymskokatolicki w Pabianicach, 
kw. 47, rz. 9, grób 4. 

KARACZEWSKI-HIESS ARTUR WIKTOR 
(1906–1969), w latach 1945–1947 redaktor 
naczelny PPS-owskiego „Kuriera Popularne-
go” w Łodzi; miejsce pochówku nieznane. 

KARCZEWSKA-GRITZMAN WANDA 
(1913–1995), dziennikarka („Odgłosy”, „Zie-

mia i Morze”), poetka, krytyk teatralny, po-
wieściopisarka; cmentarz komunalny Doły 
w Łodzi, kw. 9, rz. 28, grób 5. 

 
KASPRZAK-BRZOZOWSKA WACŁAWA 
(1920–1996), dziennikarka „Dziennika Łódz-
kiego” i „Expressu Ilustrowanego”; cmentarz 
ewangelicko-augsburski w Łodzi, ul. Ogro-
dowa 43, kw. 48-J2, rz. 7, grób 12. 

KATARASIŃSKI JERZY (1936–1989), re-
daktor „Dziennika Łódzkiego”, „Odgłosów” 
i Łódzkiego Ośrodka Telewizyjnego, recen-
zent teatralny; cmentarz komunalny Doły 
w Łodzi, kw. 10, rz. 25, grób 42. 

KAWCZAKOWA IRENA (ur. 1906), dzien-
nikarka „Głosu Robotniczego” w latach 
1948–1968; miejsce pochówku nieznane. 

KEMPA WŁADYSŁAW ANDRZEJ (1936–
2009), dziennikarz (ponad 1000 artykułów), 
księgoznawca, bibliofil, regionalista; cmen-
tarz rzymskokatolicki w Łodzi, ul. Rzgow-
ska 156/158, kw. 2, rz. 3, grób 102. 

KERN LUDWIK JERZY (1920–2010), poeta, 
satyryk, pisarz, tłumacz, dziennikarz „Przekro-
ju”, współpracował, m.in., z „Expressem Ilu-
strowanym” i „Głosem Robotniczym”; Cmen-
tarz Rakowicki w Krakowie, Aleja Zasłużo-
nych, kw. L XIX PASC, rz. 2, grób 5. 

KISSON-JASZCZYŃSKI JERZY (1930– 
2018), w latach 1959–1978 redaktor naczelny 
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„Gazety Ziemi Piotrkowskiej”, współpra-
cownik pism krajowych i zagranicznych, 
autor wielu książek, działacz społeczny; 
Cmentarz Nowy w Piotrkowie Trybunalskim, 
kw. 97, rz. A-2, grób 7.  

KLIMA JERZY (1933–1991), dziennikarz 
„Głosu Robotniczego” i „Dziennika Łódzkie-
go”; cmentarz katolicki Zarzew w Łodzi, 
kw. 22, rz. 1 na wprost kw. 9, grób 5. 

KLIMCZAK STEFAN (1910–1994), dzien-
nikarz „Głosu Robotniczego”, autor książki 
„Od Oki do Sprewy”; cmentarz komunalny 
Zarzew w Łodzi, kw. 11, rz. 30, grób 22. 

KLIMEK WANDA (1947–2003), redaktor 
naczelna „Życia Pabianic”; cmentarz rzym-
skokatolicki w Pabianicach kw. 5, rz. 1 
na wprost kw. 4, grób 30. 

KŁACZKOW SERGIUSZ (1922–2002), 
redaktor „Expressu Ilustrowanego” i „Dzien-
nika Łódzkiego”, następnie redaktor naczelny 
kolejno: „Głosu Robotniczego”, Centralnej 
Agencji Fotograficznej i tygodnika „Argu-
menty”; cmentarz rzymskokatolicki Zarzew 
w Łodzi, kw. 78, rz. 3, grób 8. 

KNITTEL WOJCIECH (zm. 1981), redaktor 
„Dziennika Łódzkiego”; Stare Powązki 
w Warszawie, kw. 31, rz. 3, grób 30. 

KOKORZYCKI EDMUND (1888–1927), 
dziennikarz i wydawca pisma satyrycznego 
„Wolna Myśl, Wolne Żarty” w okresie mię-
dzywojennym; cmentarz rzymskokatolicki 
w Łodzi, ul. Ogrodowa 39, kw. 23B, rz. 1 
na wprost kw.  24, grób 20. 

KOLIŃSKI ZBIGNIEW (1897–1975), w la-
tach 20. i 30. XX w. redaktor łódzkich pism, 
m.in., „Kuriera Łódzkiego” i „Expressu Ilu-
strowanego”; Warszawa, Stare Powązki, 
kw. R, rz. 3, grób 2. 

KOŁODZIEJCZYK WŁODZIMIERZ (1940–
2005), redaktor Wytwórni Filmów Oświato-

wych w Łodzi, dziennikarz telewizyjny; cmen-
tarz w Tomaszowie Mazowieckim. 

KON PIOTR (1885–1937), redaktor wycho-
dzącego w okresie międzywojennym „Kurie-
ra Łódzkiego”, współzałożyciel Towarzystwa 
Literatów i Dziennikarzy; cmentarz ewange-
licko-augsburski w Łodzi, ul. Ogrodowa 43, 
kw. 44, rz. 1 na wprost. kw. 43. 

KONIECKI WŁODZIMIERZ (1923–1980), 
dziennikarz „Głosu Robotniczego”; cmentarz 
katolicki Doły w Łodzi, kw. 30, rz. 1 
na wprost kw. 26, grób 9. 

KONIKOWSKI HIERONIM (1922–1981), 
redaktor „Dziennika Łódzkiego”; cmentarz 
w Sulmierzycach. 

KONONOWICZ JÓZEF MACIEJ (1912–
1986), literat, redaktor „Słowa Powszechne-
go”, tłumacz literatury białoruskiej; cmentarz 
rzymskokatolicki w Łodzi, ul. Ogrodowa 39, 
kw. 23B, rz. 2, grób 36. 

 
KOPROWSKI JAN (1918–2004), pisarz, 
poeta, tłumacz, redaktor naczelny „Odgło-
sów” w latach 1962–1972; cmentarz komu-
nalny Zarzew w Łodzi, kw. 10, rz. 23, grób 8.  
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KOPROWSKI MAREK (1947–2009), dzien-
nikarz „Angory”, „Odgłosów” i „Super 
Expressu”; cmentarz komunalny Zarzew 
w Łodzi, kw. 10, rz. 23, grób 8. 

KORDOS MARIAN (1923–1969), w latach 
40. i 50. XX w. dziennikarz „Głosu Robotni-
czego”; cmentarz komunalny Doły w Łodzi, 
kw. 34, rz. 14, grób 6.  

KORNATOWSKA MARIA (1935–2011), 
krytyk filmowy, publicystka („Odgłosy”, 
„Film”, „Kino”, „Tygodnik Powszechny”), 
autorka książek o tematyce filmowej; cmentarz 
rzymskokatolicki w Łodzi, ul. Ogrodowa 39, 
kw. 9, rz. 11, grób 1; w 2012 roku w łódzkiej 
Alei Gwiazd odsłonięto jej gwiazdę. 

KORZENIOWSKI ZBIGNIEW (1936–
2006), dziennikarz Rozgłośni Polskiego Ra-
dia w Łodzi, społecznik; cmentarz rzymsko-
katolicki w Łodzi, ul. Rzgowska 156/158, 
kw. 5, rz. 1 na wprost kw. 8, grób 76. 

KOSIŃSKI STANISŁAW (1899–1947), 
redaktor wydawnictwa naukowego „Mathesis 
Polska”; cmentarz rzymskokatolicki w Łodzi, 
ul. Ogrodowa 39, kw. 40D, rz. 14, grób 8. 

KOTLAREK STEFAN (1928–2009), sekre-
tarz redakcji, zastępca redaktora naczelnego 
„Głosu Robotniczego”; cmentarz komunalny 
w Płońsku. 

KOZIELSKI WŁADYSŁAW (1902–1937), 
redaktor „Kuriera Łódzkiego”; cmentarz 
rzymskokatolicki w Łodzi, ul. Ogrodowa 39, 
kw. 3, rz. 12, grób 32. 

KOZŁOWICZ ZDZISŁAW (1925–2003), 
zastępca redaktora naczelnego „Dziennika 
Łódzkiego”; cmentarz komunalny Doły 
w Łodzi, kw. 11, rz. 41, grób 14. 

KOZŁOWSKI JANUSZ (1935–2010), 
dziennikarz; cmentarz komunalny Doły 
w Łodzi, kw. 7B, rz. 4, grób 15. 

KRAJ MARIA GIZELA (1933–2002), 
dziennikarka „Dziennika Łódzkiego”; cmen-
tarz rzymskokatolicki w Pabianicach, kw. 23, 
rz. 1 na wprost kaplicy, grób 3. 

KRAJEWSKI JANUSZ (1930–1990), redak-
tor „Dziennika Łódzkiego”, Łódzkiego 
Ośrodka Telewizyjnego i Polskiej Agencji 
Prasowej; cmentarz rzymskokatolicki w Ło-
dzi, ul. Ogrodowa 39, kw. 9, rz. 2, grób 5. 

KRASKA WŁADYSŁAW (1902–1986), 
fotoreporter „Głosu Robotniczego”; cmen-
tarz komunalny Zarzew w Łodzi, kw. 40, 
rz. 11, grób14. 

KRASKOWSKI JERZY (1933–2015), długo-
letni dziennikarz „Dziennika Łódzkiego”; 
cmentarz komunalny Doły w Łodzi, kw. 16, 
rz. 15, grób 6. 

KRASZEWSKI JAN (1944–2008), redaktor 
„Trybuny Ludu” i miesięcznika „Ziemia 
Łódzka”; cmentarz rzymskokatolicki w Ło-
dzi, ul. Szczecińska 96/100, kw. 19, rz. 1 
na wprost kw. 20, grób 5. 

KRONMAN-KRONIEWICZ EUGENIUSZ 
(1898–1955), redaktor naczelny „Expressu 
Ilustrowanego” i „Łódzkiego Expressu Ilu-
strowanego”, a także redaktor pism przedwo-
jennych; cmentarz komunalny Doły w Łodzi, 
kw. 34, rz. 17, grób 3. 

KRÓLEWSKI ZDZISŁAW (1907–1980), 
dziennikarz sportowy „Głosu Robotniczego”; 
cmentarz rzymskokatolicki Doły w Łodzi, 
kw. 28 na wprost kw. 28C, grób 36. 

KRYGIER MARIAN (1952–2011), komenta-
tor i publicysta Łódzkiego Ośrodka Telewi-
zyjnego; cmentarz rzymskokatolicki w Łodzi, 
ul. Ogrodowa 39, kw. 3, rz. 9, grób 3. 

KRZEMIŃSKI WŁODZIMIERZ (1919–
2011), dziennikarz radiowy, autor tekstów 
piosenek („Wesoły autobus”) oraz słucho-
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wisk dla dorosłych i dzieci; cmentarz komu-
nalny Doły w Łodzi, kw. 20, rz. 18, grób 16 

KRZYWOPISZYNA JANINA (1912–1980), 
pisarka, dziennikarka radiowa; cmentarz 
rzymskokatolicki w Łodzi, ul. Ogrodowa 39, 
kw. 8, rz. 4, grób 20. 

 
KSIĄŻEK STANISŁAW (1860–1927), w o-
kresie międzywojennym wydawca i redaktor 
„Kuriera Łódzkiego”, aktor; cmentarz rzym-
skokatolicki w Łodzi; ul. Ogrodowa 39, 
kw. 11E, rz. 1, grób 11 (rodziny Ćwiklińskich). 

KUCNER MIECZYSŁAW (1926–1991), poeta, 
krytyk literacki, redaktor Wydawnictwa Łódz-
kiego; cmentarz rzymskokatolicki w Łodzi, 
ul. Szczecińska 96/100, kw. 46, rz. 3, grób 2. 

 
KUŁAKOWSKI ZDZISŁAW (1846–1912), 
jeden z założycieli i pierwszy wydawca 
„Dziennika Łódzkiego”, redaktor odpowie-

dzialny tej gazety w latach 1884–1886, 
współpracownik „Rozwoju” i innych pism; 
cmentarz rzymskokatolicki w Łodzi, 
ul. Ogrodowa 39, kw. 7a, rząd pierwszy 
na wprost kw.7b, grób 24. 

 
KUDAJ EUGENIUSZ (1922–2009), fotore-
porter „Expressu Ilustrowanego”; cmentarz 
rzymskokatolicki w Łodzi, ul. Rzgow-
ska 156/158, kw. 7, rz. 6, grób 19. 

KULPIŃSKA ANIELA (1925–2014), dzien-
nikarka „Dziennika Łódzkiego”; cmentarz 
rzymskokatolicki w Łodzi, ul. Ogrodowa 39, 
kw. 5, rz. 4 równoległy do kw. 6, grób 5. 

KUNA MICHAŁ (1923–1994), publicysta 
(artykuły o Łodzi), bibliofil; cmentarz ewange-
licko-augsburski w Łodzi, ul. Ogrodowa 43, 
kw. 32, rz. 1 na wprost kw. 31, grób 22. 

KUNA ZBIGNIEW (1942–1975), dzienni-
karz „Dziennika Łódzkiego” w latach 70. 
XX w.; cmentarz rzymskokatolicki Doły 
w Łodzi, kw. 16, rz. 7, grób 2. 

KUŹNIAK MIROSŁAW (1946–2006), 
dziennikarz radiowy, poeta, prozaik; cmen-
tarz rzymskokatolicki w Łodzi, ul. Zgier-
ska 141, kw. N25, rz. 5, grób 3. 
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KWIECIŃSKI JERZY (1920–2000), dzienni-
karz „Głosu Robotniczego”; cmentarz w Rudzie 
Pabianickiej, kw. B2, rz. 6, grób 12. 

LACHOWICZ WŁADYSŁAW (1910–1993), 
dziennikarz sportowy „Głosu Robotniczego”; 
cmentarz rzymskokatolicki w Łodzi, ul. Ogro-
dowa 39, kw. 42, rz. 1 przy murze cmentarza 
ewangelicko-augsburskiego, grób 15. 

LARECKI PAWEŁ (1954–2019), redaktor 
„Głosu Robotniczego” i „Kuriera Polskiego”, 
współpracownik pism regionalnych; Stary 
Cmentarz w Piotrkowie Trybunalskim, kw. 55, 
rz. A-3, grób 6. 

LECH EUGENIUSZ (1937–1994), dzienni-
karz „Expressu Ilustrowanego”; cmentarz ko-
munalny Doły w Łodzi, kw. 21, rz. 5, grób 33. 

LEMIESZ WIKTOR (1915–2000), redaktor 
naczelny „Głosu Robotniczego” w latach 1946–
1949; Stary Cmentarz w Zielonej Górze, 
kw. 19, rz. 1, grób 52. 

LEWANDOWSKI EDMUND (1946–2016), 
dziennikarz „Odgłosów”, autor 12 książek oraz 
artykułów naukowych i publicystycznych; 
cmentarz rzymskokatolicki w Łodzi, ul. 
Rzgowska 156/158, kw. 13, rz. 1 na wprost kw. 
10, grób 9. 

LEWANDOWSKI FRANCISZEK (1908–
2009), dziennikarz Rozgłośni Polskiego Ra-
dia w Łodzi; cmentarz komunalny Zarzew 
w Łodzi, kw. 45, rz. 4, grób 1. 

LEWKOWSKI KAZIMIERZ (1941–2002), 
dziennikarz telewizyjny; cmentarz rzymsko-
katolicki w Łodzi, ul. Ogrodowa 39, kw. 5, 
rz. 5, grób 25. 

LIBISZOWSKI STEFAN (1913–2012), dzien-
nikarz „Przeglądu Papierniczego” w latach 
1946–1998; cmentarz komunalny Doły w Ło-
dzi, kw. 20, rz. 6, grób 8. 

LITYŃSKI KLAUDIUSZ (1904–1982), 
dziennikarz sportowy Rozgłośni Polskiego 
Radia w Łodzi; cmentarz w Bełchatowie. 

ŁABĘCKA JANINA (1926–1969), redaktor 
naczelna „Życia Pabianic” w latach 1962–
1969; cmentarz w Pabianicach. 

ŁĄPIŃSKI STANISŁAW (1848–1921), dzien-
nikarz piotrkowskiego „Tygodnia”, łódzkiego 
„Rozwoju”, „Kuriera Łódzkiego” oraz pism 
warszawskich, literat – pisał komedie dla łódz-
kich teatrów, działacz kulturalny; społecznik; 
cmentarz rzymskokatolicki, w Łodzi, ul. Ogro-
dowa 39, kw. 19B, rz. 5, grób 17; pomnik 
na jego grobie odnowiono w 2012 r. 

ŁOBODA ROMAN (1919–1972), dzienni-
karz „Odgłosów”, poeta; cmentarz komunal-
ny Doły w Łodzi, kw. 7, rz. 8, grób 13. 

ŁOPALEWSKI TADEUSZ (1900–1979), 
redaktor Radia Łódź w okresie powojennym, 
literat, publicysta; Stare Powązki w Warsza-
wie, kw. 212, rz. 2, grób 23. 

ŁUKASIEWICZ-WICHŁACZ EWA (1953–
1998), dziennikarka „Dziennika Łódzkiego” 
i „Expressu Ilustrowanego”; cmentarz rzym-
skokatolicki Doły w Łodzi, kw. 18, rz. 1 
na wprost kw. 17, grób 20. 

ŁUKOWSKI MACIEJ (1947–1990), reżyser 
filmów dokumentalnych i przyrodniczych 
w Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi 
i w TVP Łódź, autor książek o tematyce fil-
mowej; cmentarz komunalny Zarzew w Ło-
dzi, kw. XIV, rz. 1, grób 39. 

ŁUSZCZYKIEWICZ WŁODZIMIERZ (1940–
1994), dziennikarz Rozgłośni Polskiego Radia 
w Łodzi, felietonista, autor tekstów piosenek, 
scenarzysta filmów animowanych, aktor; cmen-
tarz ewangelicko-augsburski w Łodzi, ul. Ogro-
dowa 43, kw. 8, rz. 2, grób 33. 
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ŁUŻYŃSKA-DOROBA JADWIGA (1935–
1998), pisarka, dziennikarka („Tygiel Kultu-
ry”, „Iluzjon”); cmentarz komunalny Doły 
w Łodzi kw. 22, rz. 15, grób 16. 

 
MACHEJKO WIESŁAW (1931–2004), 
dziennikarz  prasowy, radiowy, telewizyjny, 
50 lat pracy zawodowej, 37 lat w Łódzkim 
Ośrodku TVP, m.in., jako wydawca Łódzkich 
Wiadomości Dnia; cmentarz komunalny Doły 
w Łodzi, kw. 28, rz. 30, grób 22. 

MADEJ-WŁODKOWSKA BOGDA (1942–
2012), dziennikarka „Odgłosów” i „Angory”; 
cmentarz komunalny Doły w Łodzi, kw. 9, 
rz. 1, grób 16. 

MAJ MARIAN (1925–1997), dziennikarz 
Rozgłośni Polskiego Radia w Łodzi; cmen-
tarz rzymskokatolicki w Łodzi, ul. Szczeciń-
ska 96/100, kw. 40, rz. 15, grób 3. 

MAJDA KRYSTYNA (1932–2010), dzienni-
karka „Głosu Robotniczego”; cmentarz komu-
nalny Doły w Łodzi, kw. 12, rz. 1, grób 13. 

MAJEWSKI REGINALD (1931–1976), 
dziennikarz TV; cmentarz komunalny Doły 
w Łodzi, kw. 31, rz. 23, grób 5. 

MALISZ ANDRZEJ (1946–2009), dzienni-
karz „Głosu Robotniczego” i Łódzkiego 
Ośrodka Telewizyjnego; cmentarz komunal-
ny Doły w Łodzi, kw. 31, rz. 12, grób 34. 

MALISZ WACŁAW (1918–1977), dzienni-
karz „Głosu Robotniczego” i „Gazety Ziemi 
Piotrkowskiej”; cmentarz komunalny Doły 
w Łodzi, kw. 31, rz. 12, grób 34. 

MALSKI WIKTOR (1925–1989), redaktor 
naczelny „Gazety Pomorskiej” w Bydgoszczy 
w latach 1959–1962 i redaktor naczelny 
„Expressu Ilustrowanego” w latach 1963–1973, 
redaktor „Dziennika Łódzkiego” w latach 50. 
XX w.; pochowany w Warszawie. 

 
MARKUN GUSTAW (1913–1996), redaktor 
Rozgłośni Polskiego Radia w Łodzi 
i „Dziennika Łódzkiego”, działacz społeczny; 
cmentarz rzymskokatolicki Zarzew w Łodzi, 
kw. 38, rz. 1 na wprost kw. 37, grób 15. 

MARSZAK LEOPOLD (1900–1983), dzienni-
karz, pisarz, w latach międzywojennych redak-
tor kilku gazet i sprawozdawca Radia Wileń-
skiego, po drugiej wojnie światowej kores-
pondent zagraniczny, pisał, m.in., do łódzkiego 
„Głosu Robotniczego”; Powązki Wojskowe 
w Warszawie, kw. D14, rz. 1, grób 17. 

MATER ROMANA (1933–2012), dzienni-
karka radiowa, pedagog; cmentarz rzymsko-
katolicki Doły w Łodzi, kw. 62, rz. 1 
na wprost kw. 61, grób 4. 
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MAZUR ANDRZEJ (1928–1994), dzienni-
karz „Odgłosów”; cmentarz komunalny Za-
rzew w Łodzi, kw. 20, rz. 1, grób 25. 

MĄKA HENRYK (1930–2016), reportaży-
sta, pisarz marynista, redaktor „Głosu Pracy” 
i „Głosu Szczecińskiego”; cmentarz parafial-
ny w Pyrach (osiedle w południowej części 
Ursynowa w Warszawie). 

MICHALSKI KRZYSZTOF (1966–2012), 
dziennikarz radiowy; cmentarz w Kutnie. 

MIKOŁAJCZYK ANDRZEJ (1947–2015), 
dyrektor Łódzkiego Wydawnictwa Prasowego, 
współwłaściciel miesięcznika „TV-Sat Maga-
zyn”, redaktor naczelny „Piłki Nożnej”; cmen-
tarz rzymskokatolicki w Łodzi, ul. Ogrodo-
wa 39, kw. 11C, rz. 1, grób 3. 

MIKOŁAJCZYK URSZULA (1945–2010), 
dziennikarka Rozgłośni Polskiego Radia 
w Łodzi i Polskiej Agencji Prasowej; cmen-
tarz w Tucznie. 

MIKOŁAJEWSKI ANDRZEJ WIKTOR 
(1947–2005), dziennikarz „Trybuny Łódz-
kiej”, powieściopisarz, poeta; cmentarz rzym-
skokatolicki w Łodzi, ul. Szczecińska 96/100, 
kw. 25, rz. 5, grób 22. 

MIKUCKA ANIELA (1904–1950), dzienni-
karka „Dziennika Łódzkiego”; cmentarz ko-
munalny Doły w Łodzi, kw. 8, rz. 25, grób 6. 

MIKUŁKO ANATOL (1910–1955), pierwszy 
po wyzwoleniu redaktor naczelny „Dziennika 
Łódzkiego”, literat i lekarz; zmarł w Otwocku. 

MIRSKI MICHAŁ (1902–1994), literat, dzien-
nikarz Polskiej Agencji Prasowej, członek re-
dakcji „Nowe Drogi”; cmentarz żydowski 
w Warszawie, ul. Okopowa, kw. 8, rz. 14. 

MOJKOWSKI STANISŁAW (1911–1978), 
redaktor naczelny „Łódzkiego Expressu Ilu-
strowanego” i „Dziennika Łódzkiego” w la-
tach 50. XX w. i redaktor naczelny „Głosu 

Robotniczego” w latach 60. XX w.; Powązki 
Wojskowe w Warszawie, kw. B4, grób 7. 

MONDRZYK CZESŁAW (1902–1966), 
w latach 40. XX w. redaktor „Gazety Pol-
skiej” w Paryżu i redaktor „Dziennika Łódz-
kiego” w latach 50. XX w., cmentarz komu-
nalny Doły w Łodzi, kw. 6, rz. 10, grób 18. 

MOSTOWICZ ARNOLD (1914–2002), saty-
ryk, pisarz, dziennikarz, popularyzator nauki, 
autor książek o Łodzi, „Ballada o ślepym 
Maksie” i „Łódź moja zakazana miłość”; 
Powązki Wojskowe w Warszawie, kw. GIII, 
rz. 1, grób 20. 

MOZGA JÓZEF (1910–1990), dziennikarz 
Rozgłośni Polskiego Radia w Łodzi, twórca 
popularnej w latach 1958–1980 audycji „We-
soły Autobus” i długoletni (przez prawie 
20 lat) kierownik „Autobusu”; cmentarz ko-
munalny Doły w Łodzi, kw. 32, rz. 3, grób 1. 

MÜLLER EDWARD (1938–2018), redaktor 
naczelny „Naszej Trybuny”, zastępca redak-
tora naczelnego „Expressu Ilustrowanego”, 
redaktor naczelny „Wiadomości Skierniewic-
kich”, redaktor i stały felietonista innych 
pism, działacz społeczny; cmentarz komunal-
ny Zarzew w Łodzi, kw. 35, rz. 11, grób 37. 

NAGY ROKSANA (1925–1999), długolet-
nia sekretarka Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Polskich Oddział w Łodzi; cmentarz rzym-
skokatolicki w Łodzi, ul. Ogrodowa 39, 
kw. 32a, rz. 9, grób 4. 

NIECIECKI JAROSŁAW (1906–1977), dzien-
nikarz sportowy „Expressu Ilustrowanego” 
i „Dziennika Łódzkiego”; cmentarz rzymsko-
katolicki w Łodzi, ul. Ogrodowa 39, kw. 13A, 
rz. 7, grób 4. 

NIENACKI ZBIGNIEW (Zbigniew Nowicki) 
(1929–1994), autor książek dla dorosłych, 
dzieci oraz młodzieży, dramatów, widowisk 
telewizyjnych i audycji radiowych, dzienni-
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karz „Głosu Robotniczego” i „Odgłosów”; 
cmentarz w Jerzwałdzie, gmina Morąg. 

NIEŚMIAŁEK ALEKSANDER (1935–2005), 
redaktor Łódzkiego Ośrodka Telewizyjnego 
i Wytwórni Filmów Oświatowych; cmentarz 
rzymskokatolicki w Łodzi, ul. Rzgow-
ska 156/158, kw. 10, rz. 7, grób 69. 

NONAS ADAM (1939–2015), dziennikarz 
„Expressu Ilustrowanego”; cmentarz rzym-
skokatolicki w Łodzi, ul. Rzgowska 156/158, 
kw. 5, rz. 2, grób 5. 

NOWICKI WIESŁAW (1946–2012), aktor 
teatralny i filmowy, publicysta, dziennikarz 
(pisał, m.in., do łódzkich „Odgłosów”), reży-
ser teatralny, działacz kulturalny i propagator 
muzyki klasycznej; cmentarz komunalny 
Doły w Łodzi, kw.11, rz. 39, grób 5. 

NURCZYŃSKA-FIDELSKA EWELINA 
(1938–2016), filmoznawca, publicystka („Od-
głosy”); cmentarz wojskowy Doły w Łodzi. 

OCHOCKI ADAM (1913–1991), satyryk, 
scenarzysta, pisarz, tłumacz, przed 1939 rokiem 
reporter wychodzących w Łodzi gazet „Repu-
blika” i „Express Ilustrowany”, po wojnie re-
daktor „Łódzkiego Expressu Ilustrowanego”, 
„Dziennika Łódzkiego”, „Głosu Robotnicze-
go”, „Karuzeli”, autor książek wspomnienio-
wych i satyrycznych; cmentarz komunalny 
Doły w Łodzi, kw. 33, rz. 1, grób 8. 

OLEJNICZAK LEON (1913–1989), fotore-
porter „Dziennika Łódzkiego”; cmentarz 
rzymskokatolicki Radogoszcz w Łodzi, 
ul. Zgierska 141, kw. St. 1, rz. 10, grób 11. 

ORLICKI SŁAWOMIR (1948–2011), dzien-
nikarz „Dziennika Łódzkiego”, „Nad Wartą”, 
„Wiadomości Dnia”; cmentarz w Widawie. 

ORLICZ MICHAŁ (1893–1970), w dwudzie-
stoleciu międzywojennym dyrektor, kierow-
nik literacki i artystyczny teatrów, aktor, re-
żyser, działacz kulturalny, krytyk filmowy, 

redaktor naczelny „Sceny Polskiej”, współ-
pracownik wielu pism, po drugiej wojnie 
światowej, m.in., recenzent teatralny „Dzien-
nika Łódzkiego”, dyrektor Teatru 7.15, dzia-
łacz ruchu amatorskiego; cmentarz rzymsko-
katolicki w Łodzi, ul. Ogrodowa 39, kw. 11E, 
rz. 1, grób 18. 

ORŁOWSKI WŁADYSŁAW (1922–1989), 
redaktor naczelny „Expressu Ilustrowanego”, 
później redaktor naczelny Łódzkiego Ośrod-
ka Telewizyjnego, a w latach 1962–1987 
redaktor naczelny Wytwórni Filmów Oświa-
towych w Łodzi, powieściopisarz, drama-
turg, scenarzysta; cmentarz komunalny Doły 
w Łodzi, kw. 27, rz. 1, grób 103. 

ORZECHOWSKA ANNA (1946–2009), 
dziennikarka „Głosu Robotniczego”, „Chłop-
skiej Drogi” i Łódzkiego Ośrodka Telewizyjne-
go”; cmentarz rzymskokatolicki Nowy Zarzew 
w Łodzi, ul. Zakładowa 4, kw. 11, rz. 3, grób 5. 

 
ORZESZKÓWNA ELŻBIETA (1943–1975), 
redaktorka „Dziennika Łódzkiego”, zmarła 
tragicznie; cmentarz komunalny Doły w Łodzi, 
kw. 34, rz. 6, grób 13. 

OSTROWSKA EWA (1938–2012), dzienni-
karka („Odgłosy”), pisarka (powieści obycza-
jowe, książki dla dzieci); miejsce pochówku 
nieznane. 
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PAKUŁA JAN (1930–2016), redaktor „Głosu 
Robotniczego” i „Głosu Koszalińskiego”, 
w latach 1965–1974 redaktor naczelny Roz-
głośni Polskiego Radia w Łodzi, a w latach 
1974–1981 redaktor naczelny „Głosu Robot-
niczego”; cmentarz rzymskokatolicki w Ło-
dzi, ul. Szczecińska 96/100, kw. 6, rz. 1 
na wprost kw. 5, grób 8. 

PALENIK KAROL ANTONI (1921–1995), 
redaktor „Przeglądu Papierniczego”; cmen-
tarz komunalny Doły w Łodzi, kw. 6, rz. 15, 
grób 13. 

 
PALKA JERZY (1933–2012), redaktor „Expres-
su Ilustrowanego” i „Głosu Robotniczego”; 
cmentarz rzymskokatolicki Zarzew w Łodzi, 
ul. Lodowa 78, kw. 121, rz. 18, grób 11. 

PALUCH CECYLIA (1928–2002), dzienni-
karka „Odgłosów”; cmentarz komunalny 
Doły w Łodzi, kw. 25, rz. 18, grób 11. 

PANASEWICZ JERZY (1933–2004), redak-
tor „Głosu Robotniczego” i „Expressu Ilu-
strowanego”; cmentarz rzymskokatolicki 
w Łodzi, ul. Ogrodowa 39, kw. 24, rz. 13, 
grób 44. 

PANKIEWICZ EWA (1949–2016), dzienni-
karka prasowa i telewizyjna, redaktorka Kra-
jowej Agencji Wydawniczej, kierownik lite-

racki w teatrach Łodzi i Szczecina, tłumacz-
ka; cmentarz rzymskokatolicki Doły w Łodzi, 
kw. 24, rz. 17, grób 11. 

PAPIER GRAŻYNA (1945–2019), dzienni-
karka „Naszego Życia”, „Głosu Robotniczego” 
i Rozgłośni Polskiego Radia w Łodzi, w której 
pracowała ponad 30 lat w redakcjach: publicy-
styki, literackiej, programów artystycznych; 
cmentarz ewangelicko-augsburski w Łodzi, 
ul. Ogrodowa 43, kw. 32-V2, rz. 1 na wprost 
kw. 33-T2, grób 4. 

PAPIER TADEUSZ (1914–1991), ojciec 
Grażyny, pisarz, autor licznych powieści, 
m.in., o tematyce wiejskiej, scenariuszy tea-
tralnych i estradowych, dziennikarz („Łódź 
Teatralna”, „Odgłosy”); cmentarz ewangelic-
ko-augsburski w Łodzi, ul. Ogrodowa 43, 
kw. 32-V2, rz. 1 na wprost kw. 33-T2, grób 4. 

PASIKOWSKI KRZYSZTOF (1957–2017), 
długoletni dziennikarz „Dziennika Łódzkie-
go”, współpracownik „Angory” oraz innych 
pism; cmentarz rzymskokatolicki w Łodzi, 
ul. Zakładowa 4, kw. 13, rz. 7, grób 42. 

PERZYŃSKA CECYLIA (1912–2012), wie-
loletnia kierowniczka administracyjna „Głosu 
Robotniczego”; cmentarz rzymskokatolicki 
w Łodzi, ul. Ogrodowa 39, kw. 28, rz. 1 
na wprost kw. 34, grób 7. 

PĘCZKOWSKA MARIA (zm. 1981), 
dziennikarka „Expressu Ilustrowanego”; 
cmentarz ewangelicko-augsburski w Łodzi, 
ul. Ogrodowa 43, kw. 35-L2, rz. 1 na wprost 
kw. 41-K2, grób 8. 

PIĄTKOWSKI BOHDAN, (1937–2010), 
dziennikarz „Karuzeli”; cmentarz komunalny 
Zarzew w Łodzi, kw. 38, rz. 3, grób 34. 

PIECHAL MARIAN (1905–1989), poeta, 
eseista, redaktor naczelny „Kroniki” i „Poe-
zji”; cmentarz rzymskokatolicki Zarzew 
w Łodzi, kw. 185, rz. 1, grób 4. 
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PIOTROWSKI JAN (1889–1947), w latach 
30. XX w. redaktor Radiowej Stacji Prze-
kaźnikowej w Łodzi, społecznik; cmentarz 
rzymskokatolicki w Łodzi, ul. Ogrodowa 39, 
kw. 17B, rz. 1 na wprost kw. 15, grób 13. 

PIOTROWSKI WŁODZIMIERZ (1922–
1983), poeta, prozaik, publicysta, redaktor 
„Ziemi Łęczyckiej” oraz „Expressu Łęczyc-
kiego” i „Zagłębia Łęczyckiego”; cmentarz 
w Wałbrzychu. 

PŁOMIŃSKI PAULIN (1947–1994), dzien-
nikarz „Tygodnika Piotrkowskiego”, „Dzien-
nika Łódzkiego”, „Głosu Robotniczego” 
i Łódzkiego Ośrodka Telewizyjnego, zginął 
tragicznie; Cmentarz Nowy w Piotrkowie 
Trybunalskim, kw. 73, rz. A-10, grób 1. 

PŁOSZAJSKA JANINA (1951–1997), dzien-
nikarka „Przeglądu Włókienniczego”; cmen-
tarz rzymskokatolicki w Łodzi, ul. Ogrodo-
wa 39, kw. 21, rz. 3, grób 10. 

 
PŁUCIENNIK ŁUKASZ (1977–2005), 
dziennikarz radiowy i TV, zginął tragicznie; 
cmentarz rzymskokatolicki w Łodzi, 
ul. Zgierska 141, kw. N9, rz. 3, grób 41. 

PODOSKI JULIAN (1896–1974), dzienni-
karz „Słowa Powszechnego”, literat; cmen-

tarz rzymskokatolicki w Łodzi, ul. Ogrodo-
wa 39, kw. 8, rz. 4, grób 30. 

 
POGORZELEC KRZYSZTOF (1932–2013), 
redaktor naczelny „Expressu Ilustrowanego” 
w latach 70. XX w. i redaktor naczelny „Gło-
su Robotniczego”  w latach 80. XX w.; cmen-
tarz rzymskokatolicki Zarzew w Łodzi, 
ul. Lodowa 78, kw. 121, rz. 18, grób 6. 

POLAK HENRYK (1932–1998), długoletni 
dziennikarz Rozgłośni Polskiego Radia w Ło-
dzi; cmentarz ewangelicko-augsburski w Łodzi, 
ul. Ogrodowa 43, kw. 7, rz. 13, grób 12. 

PONIATOWSKA ALINA (1934–2019), 
publicystka, długoletnia redaktor „Dziennika 
Łódzkiego”, debiutowała w „Trybunie Wał-
brzyskiej”; cmentarz rzymskokatolicki Doły 
w Łodzi, kw. 47, rz. 2, grób 3. 

PORZUCEK ZENON (1952–2015), rysow-
nik, grafik, współpracownik, m.in., „Życia 
Pabianic” i „Ziemi Sochaczewskiej”; cmen-
tarz rzymskokatolicki w Pabianicach, kw. 24, 
rz. 1, grób 8. 

POTĘGA JÓZEF (1935–2019), publicysta, 
redaktor „Dziennika Łódzkiego”, Rozgłośni 
Polskiego Radia w Łodzi, „Expressu Ilustro-
wanego”, „Gazety Ziemi Piotrkowskiej”, 
„Agencji Interpress” w Warszawie; cmentarz 
parafialny, Warszawa-Grabów, ul. Poloneza. 
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PRZYSIĘŻNY GRZEGORZ (1939–2001), 
dziennikarz „Głosu Robotniczego”; cmentarz 
rzymskokatolicki Doły w Łodzi, kw. 21, 
rz. 13, grób 20. 

PUCIATO GERARD (1915–1989), redaktor 
„Dziennika Łódzkiego” w latach 50. XX w., 
sprawozdawca wychodzącego w Łodzi pisma 
„Russkij Gołos”, fotograf prasowy; cmentarz 
rzymskokatolicki w Łodzi, ul. Zgierska 141, 
kw. N13, rz. 2, grób 13. 

RACHALEWSKI STANISŁAW (1900–1945), 
dziennikarz wydawanego przed drugą wojną 
światową „Kuriera Łódzkiego”, pisarz; cmen-
tarz rzymskokatolicki w Łodzi, ul. Ogrodo-
wa 39, kw. 2, rz. 10, grób 2. 

RAJCH EUGENIA (1914–1988), redaktor 
muzyczny; cmentarz rzymskokatolicki w Ło-
dzi, ul. Ogrodowa 39, kw. 9, rz. 1 na wprost 
kw. 41C, grób 17.  

RAJCZAK FELIKS (1938–1987), poeta, 
satyryk, edytor; cmentarz w Zduńskiej Woli. 

RAPAŁA MARIA (1928–1996), dziennikarka 
„Głosu Robotniczego”; cmentarz komunalny 
Doły w Łodzi, kw. 47, rz. 1 na wprost kw. 44, 
grób 3. 

REGEL MAREK (1940–2000), w latach 
1971–1978 redaktor naczelny „Expressu Ilu-
strowanego”, a wcześniej publicysta „Dzien-
nika Łódzkiego”; cmentarz w Wesołej 
k. Warszawy. 

ROSSOWSKI LUDWIK JERZY (1933–
2019), długoletni redaktor naczelny ukazują-
cego się w Łodzi pisma historycznego „My, 
Sybiracy”; cmentarz komunalny Doły w Ło-
dzi, kw. 12, rz. 23, grób 5. 

ROZMYSŁOWICZ KAZIMIERZ (1899–
1969), w okresie międzywojennym redaktor 
kilku pism, m.in. „Kuriera Łódzkiego”, 
po drugiej wojnie światowej redaktor „Expres-
su Ilustrowanego” i „Dziennika Łódzkiego”; 

cmentarz rzymskokatolicki w Łodzi, ul. Ogro-
dowa 39, kw. 6, rz. 8, grób 32. 

RÓŻYCKI PIOTR (1946–2004), dziennikarz 
„Sztandaru Młodych”, naczelny redaktor 
„Angory”; cmentarz komunalny Doły w Ło-
dzi, kw. 28, rz. 30, grób 26. 

RUDNICKA JOANNA (1968–2006), córka 
Leszka Rudnickiego, dziennikarka prasowa 
i telewizyjna; cmentarz komunalny Doły 
w Łodzi, kw. 34, rz. 18, grób 5. 

RUDNICKI HENRYK (1905–1980), ojciec 
Leszka Rudnickiego, długoletni dziennikarz 
„Głosu Robotniczego”, przez 25 lat zamiesz-
czał w tej gazecie felieton „Ze środy na pią-
tek”; cmentarz komunalny Doły w Łodzi, 
kw. 30, rz. 28, grób 9. 

RUDNICKI LESZEK (1943–2018), syn Hen-
ryka Rudnickiego, ponad 25 lat był redakto-
rem „Dziennika Łódzkiego”, a następnie 
„Głosu Robotniczego”; cmentarz komunalny 
Doły w Łodzi, kw. 34, rz. 18, grób 5. 

RUMOWSKA-ŁUCZAK HENRYKA 
(1936–2003), dziennikarka prasowa i długo-
letnia redaktor Łódzkiego Ośrodka Telewi-
zyjnego; cmentarz komunalny Doły w Łodzi, 
kw. 12b, rz. 8, grób 8. 

RUSIN STANISŁAW (1951–1997), poeta, 
dziennikarz; cmentarz rzymskokatolicki 
w Łasku, kw. 16, front, grób 27. 

RUTKOWSKI HENRYK (1905–1977), 
dziennikarz; cmentarz komunalny Doły 
w Łodzi, kw. 16, rz. 19, grób 2. 

SAFRIN HORACY (1899–1980), poeta, 
autor sztuk scenicznych, tłumacz, satyryk, 
pisał, m.in., do „Karuzeli”; cmentarz komu-
nalny Doły w Łodzi, kw. 7, rz. 8, grób 31. 

SAGAN PIOTR (1944–2013), dyrektor 
Łódzkiego Wydawnictwa Prasowego; Stare 
Powązki w Warszawie, kw. Ł, rz. 6, grób 28. 
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SAKOWICZ JADWIGA (1905–1976), 
dziennikarka „Głosu Robotniczego” w latach 
1946–1970; Stare Powązki w Warszawie, 
kw. 297, rz. 2, grób14.  

 
SALSKI ZYGMUNT (1904–1974), redak-
tor „Dziennika Łódzkiego”; cmentarz rzym-
skokatolicki w Łodzi, ul. Solec 11, kw. 9, 
rz. 17, grób 27. 

SAPOCIŃSKI STANISŁAW (1904–1939), 
dziennikarz „Hasła Łódzkiego”; cmentarz ko-
munalny Doły w Łodzi, kw. 37, rz. 16, grób 2. 

SARDECKA KRYSTYNA (1931–1997), 
korektorka, dziennikarka; cmentarz rzymsko-
katolicki w Łodzi, ul. Zgierska 141, st. 21, 
rz. 3, grób 17. 

SARNECKI KAZIMIERZ (1904–1991), 
dziennikarz „Przeglądu Papierniczego” w la-
tach 1945–1975; cmentarz w Józefowie 
pod Warszawą. 

SARNECKI TADEUSZ (1911–1981), poeta, 
prozaik, publicysta, wydawca miesięcznika 
kulturalnego „Wymiary”, animator życia 
kulturalnego; cmentarz w Otwocku 

SAS EDMUND (1918–1964), w pierwszych 
latach po drugiej wojnie światowej dzienni-
karz „Kuriera Popularnego” i „Głosu Robot-
niczego”; cmentarz wojskowy Doły w Łodzi, 
kw. B1, rz. 1 przy alei głównej, grób 12. 

SIERGIEJ ANDRZEJ (1958–2001), dzienni-
karz „Głosu Robotniczego”, „Nad Wartą”, 
„Echa”; cmentarz w Sieradzu, ul. Wojska 
Polskiego 30, kw. D2, rz. 1, grób 8. 

SIKIRYCKI IGOR (1920–1985), poeta, pi-
sarz, satyryk, tłumacz, dziennikarz Polskiego 
Radia, społecznik; cmentarz rzymskokatolic-
ki w Łodzi, ul. Ogrodowa 39, kw.14A, rz. 1 
na wprost kw. 13A, grób 10. 

SIKORA BOGUSŁAW (1923–1980), redak-
tor łódzkich „Wiadomości Produkcyjnych”; 
cmentarz komunalny Doły w Łodzi, kw. 23, 
rz. 19, grób 11. 

SIKORSKA MARIA (1927–2017), dzienni-
karka „Przeglądu Włókienniczego” w latach 
1952–1987; cmentarz komunalny Doły w Ło-
dzi, kw. 31, rz. 9, grób 23. 

SKIBICKI PIOTR (1955–1984), redaktor 
„Dziennika Łódzkiego”; cmentarz ewange-
licko-augsburski w Łodzi, ul. Ogrodowa 43, 
kw. 48, rz. 9, grób 4. 

 
SKIBICKI ZBIGNIEW (1919–1980), długo-
letni dziennikarz „Expressu Ilustrowanego” 
i Polskiej Agencji Prasowej; cmentarz ewan-
gelicko-augsburski w Łodzi, ul. Ogrodo-
wa 43, kw. 48, rz. 9, grób 5. 

SKONIECZNY JÓZEF „Skony” (1925–1988), 
malarz, rysownik, karykaturzysta, redaktor 
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„Głosu Robotniczego”; cmentarz komunalny 
Doły w Łodzi, kw. 11B, rz. 8, grób 8. 

SKOTNICKI JAN (1933–2013), dziennikarz 
radiowy, aktor; Stare Powązki w Warszawie, 
kw. 91, rz. 1, grób 26. 

SKRZYDŁO LESZEK JERZY (1931–2011), 
reżyser, publicysta; cmentarz komunalny 
Doły w Łodzi, kw. 4B, rz. 14, grób 11. 

SŁODKOWSKI WOJCIECH (1951–2012), 
dziennikarz „Głosu Porannego”, „Dziennika 
Łódzkiego”, „Gazety Wyborczej” i Łódzkie-
go Ośrodka Telewizyjnego; cmentarz rzym-
skokatolicki w Łodzi, ul. Ogrodowa 39, 
kw. 7B, rz. 1 na wprost kw. 9, grób 13. 

SŁOWIKOWSKI JANUSZ (1937–1971), 
dziennikarz Rozgłośni Polskiego Radia w Ło-
dzi, poeta, autor piosenek do filmów, scenarzy-
sta, tłumacz; cmentarz rzymskokatolicki Za-
rzew w Łodzi, kw. 109, rz. 17, grób 11. 

SOBCZAK MAREK (1952–2014), współpra-
cownik gazet codziennych, tygodników, m.in. 
„Angory”, radia i telewizji, pisarz, satyryk; 
cmentarz w Bydgoszczy. 

SOBIERAJSKA KRYSTYNA (1932–2020), 
córka legendarnego majora Hubala, Henryka 
Dobrzańskiego, dziennikarka „Gazety Robot-
niczej” i „Głosu Robotniczego”; cmentarz 
w Gorzkowie, gmina Kazimierza Wielka. 

SOWIŃSKI KAZIMIERZ (1907–1982), 
współpracownik wielu pism i Radia „Wolna 
Europa” w latach 1952–1972, poeta; cmentarz 
rzymskokatolicki w Łodzi, ul. Ogrodowa 39, 
kw. 40C, rz. 4, grób 1. 

SROCZYŃSKI HENRYK (1932–2017), 
długoletni redaktor „Głosu Robotniczego”, 
reportażysta, sprawozdawca parlamentarny; 
cmentarz rzymskokatolicki w Łodzi, ul. Za-
kładowa 4, kw. 9, rz. 10, grób 24. 

STANISZEWSKI KAZIMIERZ (1941–2014), 
dziennikarz „Wiadomości Skierniewickich”; 
cmentarz ewangelicko-augsburski w Łodzi, 
ul. Ogrodowa 43, kw. 50-D/2, rz. 3, grób 24. 

STANKIEWICZ IRENA (1918–1990), 
dziennikarka radiowa, autorka reportaży, 
wywiadów, słuchowisk, adaptacji utworów 
literackich; cmentarz komunalny Doły 
w Łodzi, kw. 2B, rz. 9, grób 1. 

STEFAŃSKI STEFAN (1910–1963), dzien-
nikarz „Dziennika Łódzkiego” i „Głosu Ro-
botniczego”; miejsce pochówku nieznane. 

STEFKO JERZY (1928–1997), dziennikarz 
„Expressu Ilustrowanego” i „Dziennika Łódz-
kiego”; cmentarz komunalny Doły w Łodzi, 
kw. 5, rz. 1, grób 18. 

STĘPEL-MODRO ZOFIA HALINA (1933–
2010), dziennikarka „Expressu Ilustrowane-
go”; cmentarz komunalny Doły w Łodzi, 
kw. 10, rz. 28, grób 18. 

STOKOWSKI WŁODZIMIERZ (1916–1999), 
redaktor „Dziennika Łódzkiego” i „Odgłosów”; 
cmentarz ewangelicko-augsburski w Łodzi, 
ul. Ogrodowa 43, kw. 46-U2, rz. 1 na wprost 
kw. 44-W2, grób 7. 

STROKOWSKI ALEKSANDER (1935–2015), 
w latach 60. XX w. redaktor i reżyser progra-
mów literackich w Ośrodku Telewizji Polskiej 
w Łodzi, także reżyser w teatrach w Łodzi, 
Szczecinie i Częstochowie; cmentarz rzymsko-
katolicki w Łodzi, ul. Solec 11, kw. 9, rz. 17, 
grób 27. 

STRZELECKI MICHAŁ (1927–2015), dzien-
nikarz „Głosu Robotniczego” i „Expressu Ilu-
strowanego”, współpracownik  „Piłki Nożnej” 
i katowickiego „Sportu”, działacz sportowy; 
cmentarz komunalny Doły w Łodzi, kw. 28, 
rz. 15, grób 5. 
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STRZĘPEK ZDZISŁAW (1934–1998), redak-
tor „Głosu Robotniczego”; cmentarz komunal-
ny Doły w Łodzi, kw. 12B, rz. 10, grób 11. 

SUŁKOWSKA-BIEREZIN EWA (1935–
2013), redaktorka „Pulsu”, „Dziennika 
Związkowego”, współpracownik Radia 
„Wolna Europa”; cmentarz rzymskokatolicki 
Doły w Łodzi, kw. 34, rz. 6, grób 13. 

SUŁKOWSKI WITOLD (1943–2003), poeta, 
współzałożyciel i redaktor „Pulsu”, „Solidar-
ności z Gdańskiem” i rozgłośni „Głos Ame-
ryki”; cmentarz rzymskokatolicki Doły w Ło-
dzi, kw. 34, rz. 6, grób 13. 

SZCZECIŃSKI WŁODZIMIERZ (1930–
1989), fotoreporter; cmentarz komunalny 
Doły w Łodzi, kw. 28, rz. 30, grób 1. 

SZCZĘSNY JERZY (1945–2014), dzienni-
karz (wydawnictwa PAX, „Ład”, „Tygodnik 
Solidarność”, „Rzeczpospolita”); cmentarz 
ewangelicko-augsburski w Łodzi, ul. Ogro-
dowa 43, kw. 42, rz. 1, grób 12. 

SZENBORN MAREK (1956–2012), długoletni 
redaktor „Gazety Wyborczej” w Rzeszowie, 
później „Faktów i Mitów”; cmentarz komunal-
ny Doły w Łodzi, kolumbarium 1-2-13. 

SZEWERA TADEUSZ (1925–2007), dzien-
nikarz „Głosu Robotniczego”, „Odgłosów”, 
Rozgłośni Polskiego Radia w Łodzi, autor 
zbioru pieśni z czasu drugiej wojny świato-
wej; cmentarz parafialny w Tarnobrzegu, 
sektor III, rz. 13, grób 12. 

SZKLAREK RYSZARD (1948–1990), re-
daktor pisma „Technika Włókiennicza”; 
cmentarz rzymskokatolicki Zarzew, kw. 85, 
rz. 6, grób 10.  

SZPROKOFF ZOFIA (1928–2011), dzienni-
karka „Głosu Robotniczego” i „Głosu Wiel-
kopolskiego”; cmentarz Junikowo w Pozna-
niu, kw. CM 2 R 15-6, rz. 1, grób 4. 

SZUBERT HENRYK (1934–2001), redaktor 
„Głosu Robotniczego” i „Dziennika Łódzkie-
go”; cmentarz rzymskokatolicki Doły w Ło-
dzi, kw. 46, rz. 1, grób 17. 

 
SZUMLEWSKI LUDWIK (1901–1981), 
długoletni dziennikarz Rozgłośni Polskiego 
Radia w Łodzi; cmentarz komunalny Doły 
w Łodzi, kw. 25, rz. 1, grób 3. 

SZURGOT BOGDAN (1929–2003), dzien-
nikarz Rozgłośni Polskiego Radia w Łodzi; 
cmentarz rzymskokatolicki Doły w Łodzi, 
kw. 21 (przy ogrodzeniu), grób14. 

SZUSTER EDWARD (1918–2011), pisarz, 
dramaturg, scenarzysta, dziennikarz Rozgło-
śni Polskiego Radia w Łodzi, redaktor na-
czelny Łódzkiego Ośrodka Telewizyjnego 
w latach 1961–1972; cmentarz komunalny 
Doły w Łodzi, kw. 5B, rz. 13, grób 2. 

SZYMAŃSKI ANDRZEJ (1947–2017), dłu-
goletni dziennikarz sportowy „Dziennika 
Łódzkiego”, cmentarz komunalny Doły 
w Łodzi, kw. 3, rz. 9, grób 1. 

ŚCIESZKO STANISŁAW (1943–2019), 
autor zdjęć do filmów artystycznych, doku-
mentalnych i spektakli Teatru Telewizji, 
w latach 1968–2005 związany z Łódzkim 
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Ośrodkiem Telewizyjnym; cmentarz rzym-
skokatolicki w Łodzi, ul. Rzgowska 156/158, 
kw. 7, rz. 8, grób 53. 

TARCZYŃSKA-SZYMAŃSKA DANUTA 
(1933–2009), dziennikarka „Życia Pabianic” 
i „Głosu Robotniczego”; cmentarz komunal-
ny Doły w Łodzi, kw. 16, rz. 20, grób 11. 

TARGOWSKI MICHAŁ (1936–2009), re-
daktor muzyczny i realizator dźwięku w Roz-
głośni Polskiego Radia w Łodzi i w łódzkiej 
telewizji; cmentarz parafialny w Łasku, 
kw. 13, rz. 1, grób 31. 

TARNOWSKA-KACZMAREK ZOFIA (1922–
1991), dziennikarka „Głosu Robotniczego” 
i „Dziennika Łódzkiego”; cmentarz katolicki 
Doły w Łodzi, kw. 29, rz. 1 na wprost kw. 30, 
grób 16. 

TERLECKI ANDRZEJ (1952–2012), dzien-
nikarz prasy łódzkiej; cmentarz komunalny 
Doły w Łodzi, kw. 28, rz. 16, grób 7. 

TIMOFIEJEW GRZEGORZ (1908–1962), 
poeta, publicysta; cmentarz komunalny Doły 
w Łodzi, kw. 7, rz. 8, grób 23. 

TULKO EDMUND (1931–1998), długoletni 
redaktor „Dziennika Łódzkiego” i „Głosu 
Robotniczego”, w obu pismach pełnił funk-
cję zastępcy redaktora naczelnego; Jego 
prochy rozsypano w Parku Pamięci 
w Poznaniu-Miłostowie, pole PU, kw. OP, 
grób 1. 

TUROWSKI KONRAD (1939–2005), redak-
tor „Expressu Ilustrowanego”, w latach 90. 
XX w. zastępca dyrektora Łódzkiego Ośrod-
ka Telewizyjnego i krótko naczelny redaktor 
„Dziennika Łódzkiego”; cmentarz rzymsko-
katolicki Zarzew w Łodzi, ul. Lodowa 78, 
kw. 3, rz. 4, grób 12. 

TUSZYŃSKI BOGDAN (1932–2017), re-
daktor „Expressu Ilustrowanego” i „Dzienni-
ka Łódzkiego” do 1953 r., później sprawoz-

dawca sportowy w Polskim Radiu, autor kil-
kudziesięciu książek; Powązki Wojskowe 
w Warszawie. 

TYBOR IGNACY (1913–1991), dziennikarz 
„Przeglądu Włókienniczego”; cmentarz ko-
munalny w Łodzi, ul. Hodowlana 28/30, 
kw. 11, rz. 3, grób 22. 

UCHMAN WALDEMAR (1932–2000), 
dziennikarz „Expressu Ilustrowanego”; cmen-
tarz rzymskokatolicki Doły w Łodzi; 
kw. 28D, rz. 3, grób 10. 

UDALSKI WŁADYSŁAW (1929–1993), 
długoletni dziennikarz „Głosu Robotnicze-
go”; cmentarz komunalny Doły w Łodzi, 
kw. 20, rz. 29, grób 5. 

URBACH (URBAN) JAN (1895–1987), 
dziennikarz prasy łódzkiej; Powązki Woj-
skowe w Warszawie, kw. A3, rz. 1, grób 48. 

 
URBANKIEWICZ JERZY (1915–2004), 
dziennikarz radiowy, telewizyjny i „Dzienni-
ka Łódzkiego”, pisarz, autor książek o tema-
tyce łódzkiej; cmentarz rzymskokatolicki 
Zarzew w Łodzi, kw. 7, rz. 6, grób 1. 

URBANOWICZ JERZY (1924–1968), re-
daktor „Dziennika Łódzkiego”; cmentarz 
rzymskokatolicki w Łodzi, ul. Ogrodowa 39, 
kw. 1, rz. 1 przy alei głównej, grób 12. 
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UZDAŃSKI EDWARD (1903–1967), dzien-
nikarz „Głosu Robotniczego”; cmentarz 
na Powązkach w Warszawie, Aleja Zasłużo-
nych, kw. A27, grób 14. 

 
WACH ANDRZEJ (1942–2012), długoletni 
fotoreporter „Dziennika Łódzkiego”, autor 
kilku albumów poświęconych Łodzi; cmen-
tarz ewangelicko-augsburski w Łodzi, 
ul. Ogrodowa 43, kw. 10-D1, rz. 1 na wprost 
kw. 17-V1, grób 12. 

WAGNER WACŁAW (1905–1980), literat, 
poeta, redaktor „Kuriera Łódzkiego”, wyda-
wanego w latach 1906–1939, łódzki kore-
spondent gazet warszawskich; cmentarz 
ewangelicko-reformowany w Warszawie, 
sektor 0, rz. 3, grób 3. 

WALCZAK MICHAŁ (1936–2006), dzien-
nikarz prasowy i telewizyjny, w latach 1956–
1965 redaktor „Expressu Ilustrowanego”, 
później związał się z telewizją, w której pra-
cował 25 lat, w latach 1974–1985 pełnił 
funkcję redaktora naczelnego Ośrodka Tele-

wizyjnego w Łodzi; cmentarz komunalny 
Doły w Łodzi, kw. 32, rz. 1, grób 18. 

WALCZYŃSKI JERZY (1929–2011), dzien-
nikarz radiowy i telewizyjny; cmentarz rzym-
skokatolicki w Łodzi, ul. Solec 11, kw. 8, 
linia 9, grób 45. 

WALENDA HENRYK (1930–2004), dzien-
nikarz „Expressu Ilustrowanego” i „Głosu 
Robotniczego”, redaktor naczelny „Dziennika 
Łódzkiego” w latach 1973–1991; cmentarz 
rzymskokatolicki w Łodzi, ul. Zgierska 141, 
N9, rz. 9, grób 33. 

WALEŃCZYK JERZY (1927–1994), literat, 
dziennikarz „Odgłosów”; cmentarz komunal-
ny w Łodzi, ul. Hodowlana 28/30, kw. 11, 
rz. 26, grób 15. 

 
WĄSAK-HOROWSKA SYLWINA (1929–
2006), dziennikarka „Expressu Ilustrowane-
go” i „Życia Pabianic”; cmentarz rzymskoka-
tolicki w Łodzi, ul. Kurczaki 81, kw. 14, 
rz. 18, grób 20. 

WIERCZEWSKA-SAWIUK LEOKADIA 
(1927–2005), dziennikarka „Expressu Ilu-
strowanego”; cmentarz komunalny Zarzew 
w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 323, kw. 9, 
rz. 19, grób 15. 
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WIERZBOWSKI RYSZARD (1936–1988), 
dziennikarz „Karuzeli”, wykładowca; cmen-
tarz komunalny Doły w Łodzi, kw. 9, 
rz. 15, grób 3. 

WILMAŃSKI JERZY (1936–2005), dzienni-
karz Rozgłośni Radiowej w Łodzi, współpra-
cownik wielu pism, literat, poeta, autor książek, 
tomików poezji, zbiorów reportaży i opo-
wiadań; cmentarz w Aleksandrowie Łódzkim, 
ul. Piotrkowska, kw. 1, rz. 6, grób 15. 

WITKOWSKI IRENEUSZ (1924–1993), 
redaktor naczelny „Przeglądu Włókiennicze-
go”; cmentarz komunalny Doły w Łodzi, 
kw. 12, rz. 30, grób 13. 

WIŚNIEWSKI JÓZEF HENRYK (1931–
2016), poeta, prozaik, redaktor „Sztandaru 
Młodych”, „Życia Pabianic” i „Odgłosów”, 
współpracownik „Ziemi Łęczyckiej”; cmen-
tarz rzymskokatolicki Doły w Łodzi, kw. 45, 
rząd 7, grób 17. 

WŁODKOWSKI LUCJUSZ (1930–2001), 
publicysta, redaktor naczelny „Głosu Robot-
niczego” i „Odgłosów” w latach 80. XX w., 
autor publikacji książkowych; cmentarz ko-
munalny Doły w Łodzi, kw. 9, rz. 1, grób 16. 

WOJCIECHOWSKA TERESA (1933–2009), 
dziennikarka „Dziennika Łódzkiego” i „Od-
głosów”; cmentarz komunalny Doły w Łodzi, 
kw. 26, rz. 8, grób 14. 

WOJCIECHOWSKI IDON ANDRZEJ (1930–
2018), muzyk, kierownik produkcji, producent 
filmowy, dziennikarz „Ziemi Łęczyckiej” 
i „Naszego Życia”; cmentarz ewangelicko- 
-augsburski w Łodzi, ul. Ogrodowa 43, kw. 35. 

WOJCIECHOWSKI ZBIGNIEW (1934–
1999), długoletni dziennikarz Rozgłośni Pol-
skiego Radia w Łodzi, scenarzysta, drama-
turg; cmentarz komunalny Doły w Łodzi, 
kw. 25, rz. 1, grób 2. 

 
WOJCIESZCZYK JÓZEF (1944–1991), 
dziennikarz radiowy; cmentarz komunalny 
Doły w Łodzi, kw. 9, rz. 18, grób 3. 

WOJDYŁA BOGDAN (1957–2015), dzien-
nikarz „Angory”; cmentarz komunalny Doły 
w Łodzi, kw. 9, rz. 24, grób 19. 

WOJSKOWSKA REGINA (1908–1991), 
dziennikarka „Głosu Robotniczego”; cmen-
tarz komunalny Doły w Łodzi, kw. 4, rz. 9, 
grób 25. 

WOLAŃSKI JACEK (1951–2005), dzienni-
karz; cmentarz komunalny Doły w Łodzi, 
kw. 28, rz. 1, grób 29. 

WOLDAN JÓZEF (1930–2003), długoletni 
dziennikarz „Głosu Robotniczego”; cmentarz 
w Ozorkowie. 

WORONTKIEWICZ TADEUSZ (1932–
2003), od 1956 r. związany z Łódzkim 
Ośrodkiem Telewizyjnym i Wytwórnią Fil-
mową „Czołówka”, autor, adaptator, realiza-
tor telewizyjny, reżyser około 500 widowisk 
telewizyjnych; w telewizji pracował ponad 
37 lat; cmentarz komunalny Doły w Łodzi, 
kw. 24, rz. 15, grób 5. 
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WOŹNIAK JERZY (1938–2014), reżyser, 
realizator telewizyjny i teatralny, dyrektor 
Ośrodka Telewizji Polskiej w Łodzi, rektor 
Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Tele-
wizyjnej i Teatralnej w Łodzi; cmentarz ko-
munalny Doły w Łodzi, Aleja Zasłużonych, 
kw. 28, rz. 16, grób 13. 

WÓJCICKI MIECZYSŁAW (1927–2007), 
dziennikarz sportowy „Głosu Robotniczego”; 
cmentarz rzymskokatolicki w Łodzi, ul. Ogro-
dowa 39, kw. 14A, rz. 5, grób 5. 

WRZESIŃSKI WIESŁAW (1928–1987), 
dziennikarz „Głosu Robotniczego” i gazet tere-
nowych; cmentarz rzymskokatolicki w Łodzi, 
ul. Kurczaki 81, kw. 3, rz. 15, grób 17. 

WYRZYKOWSKA KRYSTYNA (1915–
1994), dziennikarka „Expressu Ilustrowane-
go” i „Dziennika Łódzkiego”; cmentarz 
rzymskokatolicki, w Łodzi, ul. Ogrodowa 39, 
kw. 8, rz. 3, grób 27. 

WYSZOMIRSKI JERZY (1897–1955), poe-
ta, publicysta, tłumacz, felietonista pism wi-
leńskich i łódzkich, m.in., „Dziennika Łódz-
kiego”; cmentarz rzymskokatolicki w Łodzi, 
ul. Ogrodowa 39, kw. 7A, rz. 1 na wprost 
kw. 5, grób 9. 

ZAJDLER MIROSŁAW (1947–1996), fotore-
porter „Głosu Robotniczego”; cmentarz kato-
licki Doły w Łodzi, kw. 68, rz. 1 na wprost 
kw. 63, grób 9. 

ZAWIRA HENRYK (1933–2010), redaktor 
„Dziennika Łódzkiego” i „Głosu Robotnicze-
go”; cmentarz rzymskokatolicki w Zgierzu, 
ul. Piotra Skargi, kw. 11, rz. 5. 

ZDROJEWSKI MARIAN (1929–2005), 
dziennikarz prasowy i telewizyjny, pisarz; 
cmentarz komunalny Doły w Łodzi, kw. 22, 
rz. 17, grób 8. 

ZIELIŃSKI ERYK (1899–1984), redaktor 
i współpracownik dzienników i czasopism w o-
kresie międzywojennym i po wyzwoleniu; 
cmentarz rzymskokatolicki w Łodzi, ul. Ogro-
dowa 39, kw. 40A, rz. 1 na wprost kw. 2, grób 5. 

ZWIERZYŃSKI ALEKSANDER (1880–
1958), dziennikarz i publicysta w okresie 
międzywojennym; cmentarz rzymskokatolic-
ki w Tuszynie, kw. 1. 

ZYGMUNT KAZIMIERZ (1925–2004), 
dziennikarz „Głosu Robotniczego”, Rozgło-
śni Polskiego Radia w Łodzi, Łódzkiego 
Ośrodka Telewizyjnego, autor słuchowisk 
radiowych i scenariuszy telewizyjnych; 
cmentarz komunalny Doły w Łodzi, kw. 1B, 
rz. 14, grób 8. 

ŻARSKA EWA (1975–2020), dziennikarka 
Rozgłośni Polskiego Radia w Łodzi i Tele-
wizji „Polsat”; Nowy Cmentarz w Piotrko-
wie Trybunalskim, kw. 100, rząd D-1, grób 5. 

ŻEROMSKI TADEUSZ (1900–1977), 
dziennikarz i felietonista prasy łódzkiej; 
cmentarz komunalny Północny w Warszawie, 
kw. W-VI-4, rz. 1, grób 9. 

ŻYŻKA HALINA (1921–1982), dziennikar-
ka „Głosu Robotniczego”; cmentarz rzym-
skokatolicki w Łodzi, ul. Ogrodowa 39, 
kw. 23A, rz. 8, grób 1. 
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