Małgorzata Antczak, z d. Joachimiak
Od 1984 r. studentka Akademii Medycznej w Poznaniu. Kolporter prasy podziemnej, w 1986
r. brała udział m.in. w rozpowszechnianiu bezdebitowych wydawnictw pod nazwą „KAT”
(Krajowa Agencja Terenowa). Zatrzymana przez MO 28 marca 1986 r. i tymczasowo
aresztowana, osadzona w Areszcie Śledczym w Poznaniu, zwolniona 25 czerwca 1986 r.
Przez Dziekana Wydziału Lekarskiego AM w Poznaniu została zawieszona w prawach
studenta na okres 3 miesięcy. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Poznaniu z 25 czerwca 1986 r.
została skazana na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności. Od października 1988 r. do lutego
1989 r. była członkiem Grupy Założycielskiej NZS AM, a następnie, od lutego do grudnia
1989 r. sekretarzem Komisji Uczelnianej NZS AM.
Inicjator: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu
Bolesława Borowska
Była przewodniczącą Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”, a następnie
sekretarzem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Zakładzie
Weterynarii w Poznaniu. Będąc członkiem Zarządu Regionu Wielkopolska, brała udział
w I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność”, gdzie została wybrana do
Prezydium I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”. Ze względu na swoje
zaangażowanie decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Poznaniu 13 grudnia 1981 r.
została internowana. Przebywała w Ośrodku Internowania dla Kobiet w Gołdapi do 8 marca
1982 r.
Inicjator: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu
Krzysztof Brzechczyn
Jako uczeń Liceum Ekonomicznego w Kaliszu był redaktorem pisma samorządu
uczniowskiego „Głos Ucznia”. W latach 1983–1985 był działaczem samorządu studenckiego
UAM. W okresie od października 1984 do maja 1985 był redaktorem gazetki ściennej pt.
„Paranoik”. W latach 1983–1989 kolportował wydawnictwa podziemne w ramach siatki
kolportażowej zorganizowanej przez członków Konwentu Samorządu Studentów UAM. Od
listopada 1985 do kwietnia 1986 był członkiem redakcji, autorem artykułów w podziemnym
piśmie „Strzecha” wydawanym przez Wielkopolski Oddział Liberalno-Demokratycznej Partii
„Niepodległość” (ps. organizacyjny „Hieronim”), organizatorem lokali na spotkania
redakcyjne. W latach 1986–1987 pomagał w organizowaniu na terenie Poznania Ruchu
Społeczeństwa Alternatywnego i Porozumienia Grup Niezależnych. W 1987 r. został
dwukrotnie zatrzymany przez SB. Od 1987 do 1989 publikował w prasie podziemnej, m.in. w
pismach „Cordis”, „Głos Poznańskich Liberałów”, „Czas Kultury”, „Spartakus” (Gdańsk),
„Przyjaciel Nauk” (Poznań–Wrocław). W latach 1989–1990 był członkiem NSZZ
„Solidarność”, m.in. sekretarzem KZ Pracowników Oświaty i Wychowania „S” w Kaliszu,
1989 członkiem Miejskiego KO „S” w Kaliszu, redaktorem pism „Impuls” i „Wiadomości
Dnia”.
Inicjator: Stowarzyszenie „Solidarność Walcząca”

Iwona Maria Horodecka
Iwona Horodecka jako osoba zatrudniona w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki
Cieplnej w Szczecinie od września 1981 r. podjęła również pracę w Zarządzie Regionu
Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność” jako koordynator bibliotek związkowych. Po
wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczyła w strajku w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa
Warskiego. Zatrzymana 19 grudnia 1981 r., tymczasowo aresztowana 21 grudnia 1981 r.
Tego samego dnia wszczęto śledztwo, które zakończono 5 stycznia 1982 r. sporządzeniem
aktu oskarżenia. Iwona Horodecka została skazana wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu
Wojskowego w Bydgoszczy z 11 stycznia 1982 r. na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz 2
lat pozbawienia praw publicznych za posiadanie i rozpowszechniania w okresie stanu
wojennego ulotek podziemnych. 26 marca 1983 r. warunkowo zwolniona z odbycia reszty
kary.
Inicjator: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu.
Paweł Julian Łączkowski
Paweł Łączkowski jako pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu od początku 1982 r. do wiosny 1989 r. działał w konspiracyjnej Regionalnej
Komisji Porozumiewawczej Nauki, skupiającej przedstawicieli poznańskich szkół wyższych.
W związku z zasiadaniem w senacie UAM organizował i kierował pracą związanej z NSZZ
„Solidarność” opozycyjnej grupy członków senatu. Jako reprezentant poznańskiego
środowiska akademickiego działał w Społecznym Komitecie Nauki, niezależnej
ogólnopolskiej strukturze podziemnej działającej formalnie od 1983 r. do 1989 r., a faktycznie
od zimy 1981/1982 r. W dniu 5 marca 1984 r. w związku z prowadzonym śledztwem w
sprawie sporządzania i rozpowszechniania na terenie Poznania podziemnych wydawnictw
przez podziemne struktury NSZZ „Solidarność” przeszukano jego mieszkanie oraz samochód.
W latach 1982–1989 uruchomił i prowadził system stypendialny wspierający zwolnionych
pracowników naukowych oraz pozbawionych możliwości pracy byłych działaczy
Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Od 1982 r. współpracował z wydawnictwami „drugiego
obiegu”, między innymi „Biuletynem Wojennym” pismem NSZZ „Solidarność” wyższych
uczelni Poznania, wydawanym od marca 1982 r. do września 1988 r. Od 1986 r. brał udział w
zebraniach członków opozycji, którzy w 1988 r. powołali Wielkopolski Klub Polityczny „Ład
i Wolność”. Paweł Łączkowski został wybrany członkiem Tymczasowego Zarządu Klubu,
następnie w czerwcu 1988 r., wiceprezesem klubu. W wyborach parlamentarnych 1989 r.
został wybrany posłem na Sejm z ramienia Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w
Poznaniu.
Inicjator: Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego
Ryszard Pauch
Ryszard Pauch był przewodniczącym Komisji Fabrycznej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie
Energetyczno-Remontowym HCP w Poznaniu. Po wprowadzeniu stanu wojennego był
członkiem Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „S”, zajmował się kolportażem wydawnictw
podziemnych, m.in. „Obserwatora Wielkopolskiego”. Za swoją działalność został zatrzymany
29 września 1982 r. i internowany w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim. Z

internowania zwolniony w dniu 29 listopada 1982 r. Po powrocie do zakładu pracy aktywnie
uczestniczył w kampanii na rzecz wyboru do samorządu pracowniczego byłych działaczy
NSZZ „Solidarność”. Zajmował się także zbieraniem podpisów pod pismem do Prokuratora
Generalnego PRL w sprawie uwolnienia Janusza Pałubickiego. W październiku 1984 r.
Ryszard Pauch został przeniesiony na inne stanowisko pracy, rok później zwolnił się z pracy
w HCP.
Inicjator: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu

