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Andrzej Adamczyk 

Był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” w Hucie Aluminium w Koninie. Od dnia 5 listopada 

1982 r. do 3 lutego 1983 r. jako członek rezerwy odbywał szkolenie wojskowe w Jednostce Wojskowej 

Nr 3466 w Czerwonym Borze. Szkolenie wojskowe rezerwistów służyło walce z opozycją i było 

dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Opozycjonistów poddawano 

przesłuchaniom, rewizjom i innym szykanom, byli też zmuszani do ciężkiej pracy. Celem powołania 

rezerwistów miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia w obowiązującym 

porządku prawnym. 

 

Inicjator: Stowarzyszenie Internowanych, Więzionych i Represjonowanych w Stanie Wojennym w 

Koninie  

 

Janusz Biegański 

Zatrzymany 28 czerwca 1956 r., a następnie tymczasowo aresztowany w związku z czynnym udziałem 

w Poznańskim Czerwcu 1956 r. Był jednym z oskarżonych w tzw. „procesie dziewięciu”. Na mocy 

wyroku Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu z 12 października 1956 r. został skazany na karę 2 lat 6 

miesięcy pozbawienia wolności. Na mocy postanowienia z 23 października 1956 r. areszt tymczasowy 

został uchylony z uwagi na zapowiedź wydania ustawy amnestyjnej.  

 

Inicjator: Związek Powstańców Poznańskiego Czerwca 1956 r. „Niepokonani” 

 

Zygmunt Bohuszko 

Był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. W 1985 r. działał w 

podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność” RI Ziemi Wschowskiej, zajmował się kolportażem 

ulotek. Był uczestnikiem pieszej pielgrzymki Duszpasterstwa Rolników Indywidualnych Diecezji 

Gorzowskiej z Klenicy do Częstochowy w 1986 r. W latach 1987–1989 był aktywnym działaczem 

Duszpasterstwa Rolników Indywidualnych NSZZ „Solidarność” Ziemi Wschowskiej przy Kościele 

Parafialnym w Łysinach k. Wschowy. 

Inicjator: Stowarzyszenie Represjonowanych w PRL Ziemi Lubuskiej 

 

Jan Bukowski 

Od 1980 r. współtworzył struktury „Solidarności” w Miejskim Przedsiębiorstwie Taksówkowym w 

Poznaniu. Pełnił funkcje przewodniczącego, a następnie wiceprzewodniczącego Komisji Oddziałowej 

NSZZ „Solidarność”. Był organizatorem strajków i akcji protestacyjnych na terenie MPT. W trakcie 

wieców na terenie zakładu wygłaszał antypartyjne hasła oraz krytykował cenzurę. Kolportował ulotki 

i organizował pomoc dla strajkujących w innych zakładach pracy. W sierpniu 1981 r. wspierał strajk 

drukarzy w Poznaniu. Za swoją działalność 13 grudnia 1981 r. został internowany. Przebywał w 

Ośrodkach Odosobnienia w Głogowie i Gębarzewie skąd 5 lipca 1982 r. został zwolniony.  

Inicjator: Internowani.pl Stowarzyszenie 
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Zbigniew Czerwiński 

Członek Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów UAM w Poznaniu w 1980 r. 

oraz przewodniczący Koła NZS na Wydziale Historycznym. W 1981 r. wszedł w skład Konwentu NZS 

UAM w Poznaniu. W 1981 r. był szefem służby strajkowej i uczestnikiem strajków w Collegium Novum 

UAM w Poznaniu. W latach 1980-81 redaktor pisma ,,Roztopy”, 1982-88 kolporter pism podziemnych 

m.in. ,,Veto”, ,,Wiadomości Dnia” , ,,Tygodnik Mazowsze”, a także od 1986 r. założyciel i redaktor 

,,Przeglądu Poznańskiego”. Od grudnia 1981 r. do 1982 r. był współorganizatorem i członkiem ,,Ruchu 

na Rzecz Samorządnej Rzeczypospolitej Polaków”. W 1982 r. został skazany przez Kolegium ds. 

Wykroczeń na karę grzywny. 28 kwietnia 1982 r. został aresztowany, a od 30 kwietnia do 11 sierpnia 

1982 r. przebywał w Areszcie Śledczym w Poznaniu. 24 sierpnia 1982 r. wyrokiem Sądu Wojsk 

Lotniczych w Poznaniu został uniewinniony.  

W latach 1983–1985 był przewodniczącym Konwentu Samorządu Studentów UAM w Poznaniu i 

organizował pomoc prawną, socjalną, naukową i poręczenia za aresztowanych studentów. W latach 

1986–1989 był pracownikiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Działał w ramach KIK. W 

latach 1987–1989 był współorganizatorem Wielkopolskiego Klubu Politycznego ,,Ład i Wolność”. W 

1989 r. był członkiem Komitetu Obywatelskiego w Poznaniu oraz delegatem na WZD Regionu 

Wielkopolska, w latach 1989–1990 członkiem KZ ,,S” w PTPN. 

Inicjator: Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” w Poznaniu 

 

Marian Dźwiniel  

W marcu 1968 r. był uczestnikiem demonstracji studenckich pod pomnikiem Adama Mickiewicza w 

Poznaniu; od marca 1981 r. członkiem KZ „Solidarność” Dziennikarzy, w okresie od kwietnia do 

grudnia 1981 r. redaktorem pism MKZ i ZR Wielkopolska: „Solidarność Wielkopolska” i „Wiadomości 

dnia”. Internowany 13 grudnia 1981 r. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie do 9 lipca 

1982 r. Po zwolnieniu z internowania pozostawał bez zatrudnienia do wiosny 1983 r., później został 

zatrudniony jako nieetatowy nauczyciel w Niższym Seminarium Duchownym Zmartwychwstańców w 

Poznaniu (1983–1985) oraz nieetatowy współpracownik dominikańskiego wydawnictwa „W drodze” 

(1985–1987). W latach 1985–1989 pisał do podziemnych pism „Solidarność Walcząca” (ps. Jan Grad), 

„Czas Kultury” i „Solidarność – Poznań”. W 1985 r. zatrzymany i przesłuchiwany. W latach 1987–1990 

redaktor w Instytucie Zachodnim. W 1989 r. podczas kampanii wyborczej przeprowadził wywiady ze 

wszystkimi kandydatami KO „Solidarność” do Sejmu i Senatu. W okresie 1989/1990 autor memoriału 

środowisk twórczych żądającego zniesienia cenzury. 

Inicjator: Internowani.pl Stowarzyszenie 

 

Andrzej Gabryszewski 

Był pracownikiem Biura Projektów Budownictwa Komunalnego w Zielonej Górze. Od 1980 r. aktywnie 

działał w NSZZ „Solidarność” przy zakładzie pracy: inicjował akcje strajkowe, pełnił też funkcję 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność 

w ramach podziemnego Nowosolskiego Komitetu Samoobrony „Solidarności” – m.in. produkował i 

kolportował bezdebitowe wydawnictwa. W latach 1983-89 kolporter wydawnictw podziemnych m.in. 

z Nowej Soli i Wrocławia (,,Solidarność Walcząca” i ,,Z dnia na dzień”). 11 grudnia 1985 r. został 

zatrzymany i umieszczony w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze, gdzie przebywał do 25 stycznia 

1986 r. Postanowieniem Prokuratora Wojewódzkiego w Zielonej Górze z 17 lutego 1986 r. 

postępowanie karne przeciwko Andrzejowi Gabryszewskiemu zostało warunkowo umorzone. Mimo 
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represji nie zaprzestał działalności opozycyjnej i aktywnie wspierał podziemną „Solidarność”, 

rozpowszechniając jej wydawnictwa oraz współorganizuje Duszpasterstwo Ludzi Pracy przy parafii pw. 

św. Antoniego w Nowej Soli. W 1987 r. w mieszkaniu Andrzeja Gabryszewskiego w Nowej Soli 

przeprowadzono przeszukanie i zarekwirowano biuletyny „Solidarności Walczącej”. W 1989 

współzałożyciel KO ,,S” w Nowej Soli, członek KO,,S” województwa zielonogórskiego. 

Inicjator: Region Zielonogórski NSZZ „Solidarność”. 

 

Leszek Gumowski  

Od 1983 r. działacz Solidarności Walczącej, drukarz. Brał udział w szkoleniu druku w technice 

sitodruku, które odbyło się w 1984 roku w Łodzi. Zajmował się drukowaniem ulotek, pism oraz 

plakatów. Brał udział w ich kolportowaniu. Na potrzeby drukarni dostarczał papier, tusz i inne materiały. 

Przez krótki okres w swoim mieszkaniu przechowywał nadajnik radia „Solidarność”.  

Inicjator: Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” 

 

Zdzisław Jakubowski 

W latach 1980–1981 był wiceprzewodniczącym Sekcji Kolejarzy Okręgu Zachodniego NSZZ 

„Solidarność” przy PKP Poznań-Franowo. Organizował kolportaż nielegalnych wydawnictw. 

Za swoją działalność 18 grudnia 1981 r. został internowany. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w 

Gębarzewie. Odmówił podpisania oświadczenia o lojalności i niepodejmowaniu działalności 

opozycyjnej. Z internowania został zwolniony 9 lipca 1982 r. 

Inicjator: Internowani.pl Stowarzyszenie  

 

Zenon Kamiński 

Urodzony w 1944 r. Jako uczeń zasadniczej szkoły zawodowej brał aktywny udział w walkach o Dom 

Katolicki w Zielonej Górze w dniu 30 maja 1960 r. Dom Katolicki służył księżom i wiernym z parafii 

św. Jadwigi do prowadzenia działalności duszpasterskiej i katechetycznej – odbywały się tam m.in. 

lekcje religii. Walki o Dom Katolicki były efektem protestów mieszkańców Zielonej Góry przeciwko 

decyzji władz miasta nakazującej Kościołowi opuszczenie pomieszczeń (sal katechetycznych) w 

budynku. Za udział w starciach z milicją już 30 maja 1960 r. został zatrzymany i umieszczony w 

areszcie, a następnie przekazany do Schroniska dla Nieletnich w Głogowie, gdzie przebywał do 30 

czerwca 1960 r.  

Inicjator: Wojewoda Lubuski  

 

Mieczysław Kędziora 

W latach 1982–1989 jako przedstawiciel Tajnej Komisji Zakładowej HCP NSZZ „Solidarność” był 

członkiem Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska, gdzie pełnił między 

innymi funkcję skarbnika. Od 1984 r. dostarczał informacje oraz przygotowywał teksty do nielegalnego 

pisma „Hipolit”, sygnowanego przez Tymczasową Komisję Zakładową HCP. Brał także udział w 

kolportowaniu pisma na terenie HCP – rozprowadzał je na terenie Wydziału W-4. 
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Inicjator: Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”  

 

Jan Klecki  

Działacz NSZZ „Solidarność” w zielonogórskim „Zastalu”. W 1980 członek Zakładowego Komitetu 

Założycielskiego ,,S”. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej. 

Został internowany 11 maja 1982 r. Był przetrzymywany w Zakładach Karnych w Głogowie, 

Grodkowie oraz Uhercach. Z internowania zwolniony został 29 listopada 1982 r. Po zwolnieniu 

kontynuował działalność jako drukarz i kolporter. Utrzymywał konspiracyjne kontakty ze 

współinternowanymi z Górnego Śląska wymieniając informacje oraz podziemne wydawnictwa. 26 

sierpnia 1983 r. po dokonaniu rewizji w jego mieszkaniu, gdzie odnaleziono ok. 40 egzemplarzy pisma 

podziemnego „Solidarność Lubuska” został zatrzymany, a następnie tymczasowo aresztowany. Był 

przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze. Zwolniony 14 września 1983 r.  

Inicjator: Stowarzyszenie Represjonowanych w PRL Ziemi Lubuskiej 

 

Henryk Kołodziej 

Był pracownikiem Zakładów Sprzętu Oświetleniowego „Polam” w Pile, od 1980 r. był działaczem 

NSZZ „Solidarność” w ww. zakładzie pracy – pełnił funkcję przewodniczącego komisji wydziałowej i 

należał do komisji zakładowej. Działalność opozycyjną prowadził również po wprowadzeniu stanu 

wojennego. Ponadto w lutym 1982 r. jako żołnierz rezerwy został powołany na ćwiczenia wojskowe do 

Jednostki Wojskowej nr 3691 w Unieściu. Szkolenie wojskowe rezerwistów służyło walce z opozycją i 

było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Opozycjonistów poddawano 

przesłuchaniom, rewizjom i innym szykanom, byli też zmuszani do ciężkiej pracy. Celem powołania 

rezerwistów miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia w obowiązującym 

porządku prawnym. W lutym 1983 r. Henryk Kołodziej został zwolniony.  

Inicjator: Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” w Poznaniu. 

 

Kazimierz Krauze  

Jako przewodniczący Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego „Solidarność” w 

Spółdzielni Pracy Przemysłu Skórzanego w Gostyniu brał udział w strajkach, które niejednokrotnie 

organizował. W dniu 13 grudnia 1981 r. został internowany w ramach akcji „Jodła”, osadzony w 

Areszcie Śledczym w Ostrowie Wlkp., następnie przewieziony do Zakładu Karnego w Głogowie. 

Zwolniony dnia 25 stycznia 1982 r. Po zwolnieniu z internowanie nadal prowadził zagrożoną 

odpowiedzialnością karną i represjami działalność .in. poprzez kolportowanie antykomunistyczną 

ulotek. 

Inicjator: Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”  

 

Włodzimierz Kubiak 

W latach 1980–1981 był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w Zaodrzańskich Zakładach 

Przemysłu Metalowego „Zastal” w Zielonej Górze. W 1980 r. został wybrany członkiem Komisji 

Wydziałowej na Wydziale W-2 w miejscu pracy. Po wprowadzeniu stanu wojennego podjął nielegalną 

działalność związkową. W latach 1981–1983, na terenie swojego zakładu pracy, zajmował się 
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kolportażem ulotek i nielegalnych wydawnictw politycznych, organizował zbiórki pieniężne na rzecz 

internowanych i ich rodzin. Był zatrzymywany na 48 godzin, przeprowadzano rewizje w miejscu pracy 

i miejscu zamieszkania. 

Inicjator: Zarząd Regionu Zielona Góra NSZZ „Solidarność”. 

 

Marianna Lipiec 

Była aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych na terenie województwa 

zielonogórskiego w latach 1982–1989. Po wprowadzeniu stanu wojennego przekazywała wiadomości 

od osób internowanych rodzinom oraz kurii, a jesienią 1982 r. współorganizowała dostawę żywności 

dla internowanych w Uhercach. Działała również w Agencji Informacyjnej „Solidarności”. W latach 

1985–1989 wraz z mężem Edwardem użyczała swojego domu w Drożkowie k. Żar na spotkania 

konspiracyjne działaczy rolniczej „Solidarności”, zapewniała im również noclegi i wyżywienie. 

Ponadto w ramach podziemnej działalności od 1983 r. aktywnie współpracowała z Duszpasterstwem 

Rolników Diecezji Gorzowskiej, m.in. pomagając w organizacji sympozjów i pielgrzymek.  

Inicjator: Stowarzyszenie Represjonowanych w PRL Ziemi Lubuskiej 

 

Jacek Modelski 

Był członkiem organizacji młodzieżowej „Konfederacja Młodej Polski – Rokosz”. W okresie od 1981 

do czerwca 1984 r. brał aktywny udział w akcjach malowania haseł antykomunistycznych na terenie 

szkół w Poznaniu oraz zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw i ulotek. W związku z swą 

działalnością został zatrzymany 4 czerwca 1984 r. przez Wydział Śledczy WUSW w Poznaniu, a 

następnie tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratora Wojewódzkiego w Poznaniu. 

Przedstawiono mu zarzut uczestniczenia w działalności nielegalnej organizacji oraz rozpowszechniania 

nielegalnych wydawnictw. Został zwolniony z Aresztu Śledczego postanowieniem Prokuratora z 25 

lipca 1984 r. w związku z ogłoszeniem ustawy z 21 lipca 1984 r. o amnestii. 

Inicjator: Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu 

 

Włodzimiera Pajewska 

Pracownik Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, od 1980 r. należała do NSZZ „Solidarność”. 

W czasie stanu wojennego zaangażowała się w działalność podziemną: w latach 1982–1983 należała do 

grupy opozycjonistów, zajmującej się drukiem i kolportażem podziemnego pisma „Solidarni” na terenie 

województwa poznańskiego. W jej mieszkaniu działała drukarnia ww. pisma, wydawanego przez 

Tymczasowy Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”. W trakcie przeszukania mieszkania 

znaleziono powielacz, materiały służące do druku i egzemplarze „Solidarnych”. Ujęto tam również 

kolporterów z Torunia, którzy przyjechali do Poznania po odbiór bezdebitowych druków. Włodzimiera 

Paszkiewicz została zatrzymana 26 lutego 1983 r. i osadzona w areszcie, skąd zwolniono ją 26 lipca 

1983 r. Postanowieniem z 10 października 1983 r. sąd umorzył postępowanie karne na mocy amnestii.  

Inicjator: Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” w Poznaniu. 
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Aleksandra Pietrowicz 

W latach 1980–1981 była aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” na UAM w Poznaniu. 

Uczestniczyła w redagowaniu „Serwisu Informacyjnego” UAM. Po wprowadzeniu stanu wojennego 

podjęła nielegalną działalność związkową. W okresie od grudnia 1981 r. do lutego 1983 r. 

przygotowywała artykuły do pisma „Solidarni”, zajmowała się kolportażem podziemnych wydawnictw 

w miejscu pracy. W latach 1982–1983 działała w podziemnych strukturach Tymczasowego Zarządu 

Regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska, była łączniczką TZR z Warszawą. 

Inicjator: Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność 

 

Andrzej Radke 

Od 1982 r. był koordynatorem działań organizacji młodzieżowej Szkolne Koła Oporu Społecznego 

(SKOS) z innymi antykomunistycznymi organizacjami młodzieżowymi z terenu Poznania. Redagował, 

drukował i kolportował podziemne wydawnictwa i ulotki sygnowane przez SKOS. W latach 1982–1983 

był członkiem Komitetu Oporu Społecznego Lech i współzałożycielem podziemnego pisma 

młodzieżowego „Lech”. Od 1984 r. drukował pismo HCP „Hipolit”. Od 2 października 1985 r. 

aresztowany. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Poznaniu z 18 kwietnia 1986 r. został skazany na 2 lata 

pozbawienia wolności za sporządzanie i rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw. W maju 1987 r. 

wszedł w skład kierownictwa Niezależnego Zrzeszenia Studentów na UAM w Poznaniu, był 

współzałożycielem Poznańskiej Rady NZS i inspiratorem legalizacji NZS. W latach 1986-89 redagował 

i wydawał podziemne pismo studenckie „Podaj dalej”. Był organizatorem licznych wieców, 

manifestacji, strajku okupacyjnego studentów na UAM i uczestnikiem głodówki na pl. Mickiewicza w 

Poznaniu. W okresie od maja 1988 r. do lutego 1989 r. był członkiem Komitetu Rejestracyjnego NZS 

UAM, od 16 lutego 1989 r. członkiem Komisji Uczelnianej NZS UAM, a od 22 lutego 1989 r. członkiem 

Prezydium KU NZS UAM. 

Inicjator: Zarząd Reonu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” w Poznaniu. 

 

Lech Różański 

Adiunkt w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu. Od września 1980 r. aktywnie działał w NSZZ 

„Solidarność”: zakładał struktury związkowe, a następnie został wiceprzewodniczącym komisji 

zakładowej w IOR w Poznaniu. Ponadto był delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ 

„Solidarność” w 1981 r. i koordynatorem zespołu tematycznego Komisji Programowej. Po 

wprowadzeniu stanu wojennego tworzył podziemne struktury „Solidarności” w Wielkopolsce, był 

głównym organizatorem Konspiracyjnego Zarządu Regionu, w skład którego wchodzili przedstawiciele 

komisji zakładowych. Działał również w Tymczasowym Zarządzie Regionu Wielkopolska NSZZ 

„Solidarność”, który m.in. budował struktury podziemne i kolportował bezdebitową literaturę. Za 

działalność opozycyjną 29 grudnia 1982 r. został zatrzymany, a areszt uchylono 14 stycznia 1983 r. 

Prokuratura Wojsk Lotniczych w Poznaniu umorzyła postępowanie karne wobec Lecha Różańskiego w 

maju 1983 r.  

Inicjator: Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” w Poznaniu. 
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Andrzej Rux 

W 1979 roku został członkiem Konfederacji Polski Niepodległej okręgu lubelskiego, następnie okręgu 

poznańsko-bydgoskiego. Był jednym z organizatorów KPN w Poznaniu i członkiem redakcji „Słowa” 

– miesięcznika Konfederacji Polski Niepodległej, pisma wydawanego od sierpnia 1980 r. do lipca 1981 

r. w Lublinie. Był również członkiem Międzyuczelnianego Komitetu Obrony Więźniów Politycznych 

w Lublinie. 19 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Zakładzie Karnym w Gębarzewie. 

Podczas internowania wielokrotnie karany m. in. za śpiewanie pieśni patriotycznych. Zwolniony z 

internowania został 5 lipca 1982 r. W Konfederacji Polski Niepodległej działał do 1988 r.  

Inicjator: Internowani.pl Stowarzyszenie 

 

Janusz Sarnowski 

Od 1980 r. członek NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w 

Poznaniu. Po wprowadzeniu stanu wojennego, jako zastępca przewodniczącego koła zakładowego 

NSZZ Solidarność na Wydziale Ruchu w ww. zakładzie pracy, nadal prowadził działalność związkową, 

organizował i uczestniczył w zebraniach. Przygotowywał, przechowywał i rozpowszechniał nielegalne 

wydawnictwa i materiały o treści związkowej, uczestniczył w zbiórkach pieniędzy na cele związkowe. 

Za swoją działalność 24 kwietnia 1982 r. został aresztowany. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w 

Poznaniu z 8 czerwca 1982 r. został skazany na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata za 

zorganizowanie konspiracyjnej działalności związkowej po wprowadzeniu stanu wojennego oraz 

kolportaż nielegalnych wydawnictw.  

Inicjator: Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność” w Lublinie. 

 

Waldemar Sawicki 

Był jednym z inicjatorów powstania NSZZ „Solidarność” w Rejonie Gazowniczym Zielona Góra. 

Został wybrany przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Był członkiem tzw. 

Klubu Inicjatywy Programowej przy Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze. 

Aktywnie działał w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność”, był powiązany z Tymczasową 

Regionalną Komisją Koordynacyjną w Zielonej Górze. Organizował kolportaż nielegalnych 

wydawnictw. W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną był przesłuchiwany i nękany 

rewizjami i zatrzymaniami. Przeprowadzono z nim szereg rozmów ostrzegawczych.  

Inicjator: Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym w Zielonej Górze. 

 

Karol Seifert 

W 1979 r., jako student III roku historii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, był 

działaczem Studenckiego Klubu Solidarności w Poznaniu. W latach 1985–1986 był członkiem 

podziemnej Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość”, brał udział w sporządzaniu i 

rozpowszechnianiu ulotek oraz redaktor pisma ,,Strzecha”, był przesłuchiwany i nękany rewizjami. W 

czasie rewizji, w mieszkaniu Karola Seiferta, w dniu 21 maja 1986 r. zakwestionowano nielegalne 

wydawnictwa i ulotki. Od 1988 r. był członkiem Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” 

Wielkopolska i Komisji Organizacyjnej ,,S” Pracowników Oświaty i Wychowania. 

Inicjator: Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” 
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Henryk Stachowiak 

W 1980 r. zakładał NSZZ „Solidarność” w Spółdzielni Pracy „Przewóz” w Lesznie, a następnie został 

wybrany zastępcą przewodniczącego Komisji Zakładowej. Aktywnie działał w „Solidarności”, 

organizując akcje strajkowe na terenie Spółdzielni. Za swoją działalność był dwukrotnie internowany: 

od 13 grudnia 1981 r. do 4 lutego 1982 r. oraz od 8 maja 1982 r. do 24 lipca 1982 r. Przebywał w 

Ośrodkach Odosobnienia w Ostrowie Wielkopolskim oraz w Głogowie. 

Inicjator: NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska Oddział Leszno. 

 

Krystyna Stachowiak 

Od września 1980 r. ,,S”, przewodnicząca KZ, przewodnicząca Komisji Koordynacyjnej ,,S” Ziemii 

Wszchowskiej. 13 grudnia 1981 r. została internowana i osadzona w Areszcie Śledczym w Ostrowie 

Wlkp., a następnie w Areszcie Śledczym w Poznaniu. Odmówiła podpisania oświadczenia o lojalności 

wobec władz PRL. Z internowania została zwolniona 30 grudnia 1981 r. W latach 1986–1989 

angażowała się w działalność Kościelnej Służby Porządkowej przy parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej 

w Poznaniu, brała udział w uroczystościach kościelnych przy parafii pw. Stanisława Kostki w 

Warszawie. Organizowała i uczestniczyła w pielgrzymkach, manifestacjach rocznicowych i marszach 

protestacyjnych na terenie Poznania. Udzielała się w zdelegalizowanej NSZZ „Solidarności” Rolników 

Indywidualnych. W tym okresie, wraz z innymi osobami, na terenie Instytutu Obróbki Plastycznej w 

Poznaniu redagowała i kolportowała bezdebitowe pismo „Róbmy swoje”. Była aktywnym kolporterem 

podziemnych wydawnictw „Solidarności Walczącej”. Jako członek Polskiej Partii Socjalistycznej w 

1988 r. kilkakrotnie uczestniczyła w zebraniach partii. Z tego powodu była przesłuchiwana, 

dokonywano przeszukiwań w miejscu zamieszkania, a w miejscu pracy przeprowadzano z nią rozmowy 

ostrzegawcze. W 1988 r. za działalność opozycyjną była trzykrotnie zatrzymywana.  

Inicjator: Internowani.pl Stowarzyszenie  

 

Andrzej Trzeciak 

Urodzony w 1962 r., był współzałożycielem powstałej w grudniu 1981 r. konspiracyjnej „Organizacji 

Młodzieży Walczącej Polski”. W jej ramach zajmował się m.in. kolportażem ulotek na terenie Nowej 

Soli. W związku z prowadzoną działalnością dnia 5 lutego 1982 r. został zatrzymany, a dzień później 

tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Zielonej Górze z 22 marca 

1982 r. został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata oraz karę grzywny. 

Tego dnia uchylono również zastosowany wcześniej wobec niego areszt. 

Inicjator: Stowarzyszenie Represjonowanych w PRL Ziemi Lubuskiej 

 

Pośmiertnie 

 

Lech Augustyniak (1950–2014) 

Pracował jako nauczyciel w Zbiorczej Szkole Gminnej w Babimoście. Od 1980 r. był aktywnym 

działaczem NSZZ „Solidarność”. Został przewodniczącym Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania 

Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze. Brał czynny udział w akcjach organizowanych 

przez Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania „Solidarności”. We wrześniu 1981 r. z jego inicjatywy 
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doszło do strajku nauczycieli w Gminnej Szkole Zbiorczej w Kolsku w związku z odwołaniem dyrektora 

tej szkoły (członka NSZZ „Solidarność”) przez kuratora oświaty. Po wprowadzeniu stanu wojennego 

SB przeprowadziła z Lechem Augustyniakiem rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą w ramach akcji 

„Klon”. Mimo tego kontynuował on działalność opozycyjną, m.in. publicznie krytykując rząd PRL i 

PZPR. Na skutek tego decyzją Komisji Dyscyplinarnej przy Wojewodzie Zielonogórskim z 31 maja 

1982 r. Lech Augustyniak został pozbawiony prawa wykonywania zawodu nauczyciela na okres 3 lat.  

Inicjator: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu 

 

Helena Lentowicz (1925–2007)  

W dniu 30 maja 1960 r. brała udział w walce o Dom Katolicki w Zielonej Górze. Był to protest 

mieszkańców Zielonej Góry przeciwko decyzji władz nakazującej Kościołowi opuszczenie 

pomieszczeń (sal katechetycznych) w budynku. W walkach z Milicją Obywatelską wzięło udział kilka 

tysięcy mieszkańców miasta. 26 sierpnia 1960 r. Sąd Powiatowy w Zielonej Górze uznał Helenę 

Lentowicz winną działania z pobudek „chuligańskich i dopuszczenia się czynnej napaści na 

funkcjonariuszy milicji”. Została skazana na karę 1 roku pozbawienia wolności. W wyniku rewizji 

wyroku Sąd Wojewódzki w Zielonej Górze 17 stycznia 1961 r. zawiesił wykonanie wyroku Sądu 

Powiatowego w Zielonej Górze na 3 lata, w tym też dniu opuściła więzienie. 

Inicjator: Wojewoda Lubuski  

 

Ks. Kazimierz Michalski (1898–1975) 

W 1922 r. przyjął święcenia kapłańskie. W czasie II wojny światowej brał udział jako kapelan wojskowy 

w walkach nad Bzurą. Od 1940 r. przez 5 lat był więźniem obozu koncentracyjnego Dachau. W 1945 r. 

został proboszczem parafii pw. św. Jadwigi w Zielonej Górze, a następnie dziekanem zielonogórskim 

na obszarze od dawnej granicy polsko-niemieckiej po obecną. Ks. Kazimierz Michalski jawnie 

krytykował ustrój PRL i walczył z działaniami władz dążącymi do laicyzacji lokalnej społeczności. W 

związku z prowadzoną działalnością był inwigilowany przez organy bezpieczeństwa państwa, a w 1953 

r. został odwołany z pełnionej funkcji i wydalony do Poznania. Do parafii zielonogórskiej powrócił 

dopiero w październiku 1956 r. Kiedy w 1960 r. postanowieniem Komisji Lokalowej w Zielonej Górze 

Parafialny Dom Katolicki został przekazany do dyspozycji Miejskiej Rady Narodowej, ks. Kazimierz 

Michalski kategorycznie przeciwstawił się decyzji władz. Ze względu na ostentacyjne ignorowanie ich 

decyzji, władze postanowiły dokonać eksmisji, która została zaplanowana na 30 maja 1960 r. Doszło 

wówczas do wystąpienia wiernych, którzy zaprotestowali przeciw odebraniu Domu Katolickiego 

Kościołowi. W walkach z Milicją Obywatelską wzięło udział kilka tysięcy mieszkańców miasta. Ks. 

Kazimierz Michalski został uznany przez władze za inicjatora tych wydarzeń. W styczniu 1961 r. 

otrzymał od nich nakaz opuszczenia Zielonej Góry.  

Inicjator: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu 

 

Bolesław Olejnik (1940–2005) 

Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność”. 13 grudnia 1981 r. został internowany. Przebywał w 

więzieniach we Wronkach, Gębarzewie i Kwidzynie. Zwolniony został 20 listopada 1982 r.  

Inicjator: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu 


