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Odznaczeni przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne 

zasługi w działalności na rzecz 

przemian demokratycznych w Polsce  

 

Krzyżem Kawalerskim  

Orderu Odrodzenia Polski 

 

Czesław Boruta, ur. 1941 r.  

Uczestnik obrony krzyża w Nowej Hucie 

w dniu 27 kwietnia 1960 r., ustawionego  

przez wiernych w 1957 r. na osiedlu 

Teatralnym w miejscu przeznaczonym  

pod budowę kościoła. Zatrzymany podczas 

starć z MO, został skazany na osiem 

miesięcy więzienia. Karę odbył  

w więzieniach w Krakowie i Iławie. 

 

Henryk Brancewicz, ur. 1943 r.  

Pracownik naukowy Akademii Górniczo-

Hutniczej w Krakowie, uczestnik 

demonstracji studenckich w marcu 1968 r., 

w końcu lat 70. związany z KOR  

i ROPCiO. Współtwórca struktur NSZZ 

„Solidarność” na AGH w 1980 r. i członek 

władz związku. Uczestnik strajku 

ogłoszonego na AGH w związku  

z wprowadzeniem stanu wojennego. 

Zatrzymany podczas pacyfikacji w nocy  

z 15 na 16 grudnia 1981 r., internowany  

i osadzony w Ośrodku Odosobnienia  

w Nowym Wiśniczu, a następnie w Załężu, 

gdzie przebywał do 30 kwietnia 1982 r. 

Działacz podziemnej „Solidarności”, 

uczestnik manifestacji antyreżimowych, 

kolporter wydawnictw niezależnych, 

animator kultury niezależnej. Objęty przez 

SB wieloletnią inwigilacją.  

 

Michał Garapich, ur. 1955 r.  

Po wprowadzeniu stanu wojennego 

zaangażowany w działalność podziemnej 

Krakowskiej Komisji Wykonawczej 

Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 

początkowo kolporter wydawnictw 

niezależnych, a następnie organizator 

kolportażu i drukarz. Zatrzymany w marcu 

1983 r., zwolniony z aresztu w lipcu  

po ogłoszeniu amnestii. 

 

Roman Kosiba, ur. 1953 r.  

Wiceprzewodniczący Komisji 

Wydziałowej NSZZ „Solidarność”  

w Fabryce Urządzeń Wiertniczych  

i Górniczych „Glinik” w Gorlicach.  

Po wprowadzeniu stanu wojennego 

kontynuował działalność związkową, 

uczestnicząc w przeprowadzaniu zbiórek 

na rzecz rodzin osób represjonowanych. 

Organizator druku i kolporter wydawnictw 

podziemnych w Gorlicach. Aresztowany  

w marcu 1984 r., zwolniony w lipcu  

tego samego roku na mocy przepisów 

amnestyjnych.  

 

Eugeniusz Myszor, ur. 1937 r.  

Uczestnik obrony krzyża w Nowej Hucie 

w dniu 27 kwietnia 1960 r., ustawionego  

w 1957 r. przez wiernych na osiedlu 

Teatralnym w miejscu przeznaczonym  

pod budowę kościoła. Zatrzymany podczas 

starć z MO, został skazany na półtora roku 

więzienia – zwolniony po 10 miesiącach. 

Karę odbył w więzieniach w Krakowie  

i Siemianowicach Śląskich. 

 

Odznaczeni przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne 

zasługi w działalności na rzecz 

przemian demokratycznych w Polsce  

 

Krzyżem Wolności i Solidarności 

 

Andrzej Belski, ur. 1946 r.  

Nauczyciel geografii w liceum 

ogólnokształcącym w Rabce-Zdroju,  

w 1980 r. inicjator powstania struktur 

NSZZ „Solidarność” w liceum, a następnie 
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działacz związkowy w środowisku 

nauczycielskim. Po wprowadzeniu stanu 

wojennego internowany i osadzony 

Ośrodku Odosobnienia w Załężu. 

Zwolniony z internowania 30 stycznia 

1982 r. objęty przez SB inwigilacją,  

zaś w lipcu 1983 r. zmuszony do emigracji 

wyjechał do Francji. 

 

Krystyna Chmiel, ur. 1951 r.  

Jedna z inicjatorek powołania w 1980 r. 

struktur NSZZ „Solidarność”  

w Andrychowskich Zakładach Przemysłu 

Bawełnianego. Pełniła funkcję 

przewodniczącej wydziałowego koła 

związku. Po wprowadzeniu stanu 

wojennego internowana w Ośrodku 

Odosobnienia w Cieszynie, gdzie 

przebywała do 25 stycznia 1982 r.  

 

Jerzy Donimirski, ur. 1960 r.  

Jako student architektury Politechniki 

Krakowskiej w sierpniu 1982 r. dokonał 

wmurowania w płytę Rynku Głównego 

tablicy pamiątkowej upamiętniającej 

zawarcie porozumień sierpniowych 1980 r. 

Po wprowadzeniu stanu wojennego 

internowany do 8 listopada 1982 r.  

w Ośrodku Odosobnienia w Załężu.  

 

Anna Galus, ur. 1938 r.  

Przewodnicząca Komisji Zakładowej 

NSZZ „Solidarność” w Krakowskim 

Przedsiębiorstwie Budownictwa 

Przemysłowego „Krakbud”, po 

wprowadzeniu stanu wojennego 

internowana w Ośrodku Odosobnienia  

w Gołdapii, gdzie przebywała do 25 marca 

1982 r. Sygnatariuszka „Inicjatywy 

Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka 

Przeciw Pomocy”, uczestniczka głodówki 

rotacyjnej w kościele Narodzenia 

Najświętszej Marii Panny w Krakowie 

Bieżanowie w 1985 r. 

 

Stanisław Gaweł, ur. 1939 r.  

Członek Komisji Zakładowej NSZZ 

„Solidarność” w Zakładach 

Mechanicznych w Tarnowie. Zwolniony  

z pracy w stanie wojennym w związku  

z udziałem w strajku w dniu 13 sierpnia 

1982 r.; zaangażowany w działalność  

w podziemnej Tymczasowej Tarnowskiej 

Komisji Koordynacyjnej Solidarności.  

W swoim domu drukował wydawnictwa 

niezależne TTKK. Zatrzymany w sierpniu 

1983 r., został zwolniony z aresztu  

w październiku 1983 r. na mocy przepisów 

amnestyjnych. Objęty przez SB 

inwigilacją. 

 

Ryszard Janeczek, ur. 1944 r.  

Współorganizator NSZZ „Solidarność”  

w WSS „Społem” w Gorlicach w 1980 r.,  

a następie przewodniczący Komisji 

Zakładowej. Po wprowadzeniu stanu 

wojennego zaangażowany w 

działalność podziemnych struktur związku, 

za co został 11 maja 1982 r. internowany  

i osadzony w Ośrodku Odosobnienia  

w Załężu, a następnie w Uhercach. 

Zwolniony z internowania w dniu 2 lipca 

1982 r.; zmuszony do emigracji wyjechał 

wraz z rodziną do Stanów Zjednoczonych. 

 

Zbigniew Kędra, ur. 1945 r.  

Nauczyciel w Zespole Szkół Elektryczno-

Mechanicznych w Nowym Sączu, 

zaangażowany w działalność NSZZ 

„Solidarność” w środowisku 

nauczycielskim. Po wprowadzeniu stanu 

wojennego działał w strukturach 

podziemnych „Solidarności” zajmując się 

kolportowaniem wydawnictw niezależnych 

oraz udzielaniem pomocy rodzinom osób 

represjonowanych. W związku z tą 

działalnością utrudniano mu wykonywanie 

zawodu nauczyciela. Objęty przez SB 

inwigilacją.   
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Józef Kisielowski, ur. 1953 r.  

Będąc uczniem szkoły podstawowej, a 

następnie VIII Liceum Ogólnokształcącego 

w Krakowie w latach 1967-1970 należał 

do organizacji niepodległościowej „Armia 

Wyzwolenia”, wielokrotnie uczestnicząc w 

tym czasie w kolportażu ulotek na ulicach 

Krakowa. Po zatrzymaniu osadzony w 

schronisku dla nieletnich. 

 

Władysław Komorek, ur. 1946 r.  

Przewodniczący Komisji Zakładowej 

NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie 

Budowy Elektrowni i Przemysłu 

„Energoprzem”, skupiającej pracowników 

„Energoprzemu” na terenie 

Elektrociepłowni „Łęg” w Krakowie.  

Po wprowadzeniu stanu wojennego brał 

udział w dniach 15-16 grudnia 1981 r.  

w strajku w „Łęgu”. Internowany  

w Ośrodku Odosobnienia w Nowym 

Wiśniczu. Został zwolniony 30 stycznia 

1982 r. Zmuszony do emigracji, w marcu 

1983 r. wyjechał wraz z rodziną do Stanów 

Zjednoczonych. 

 

Krzysztof Krasiński, ur. 1953 r. 

Będąc uczniem szkoły podstawowej, a 

następnie Technikum Mechanicznego w 

Krakowie w latach 1967-1970 należał do 

organizacji niepodległościowej „Armia 

Wyzwolenia”, wielokrotnie uczestnicząc w 

tym czasie w kolportażu ulotek na ulicach 

Krakowa. Po zatrzymaniu osadzony w 

schronisku dla nieletnich. 

 

Marek Krzemiński, ur. 1960 r.  

W latach 1982-1985 zaangażowany był w 

działalność Społecznego Funduszu 

Pomocy Pracowniczej, stanowiącego 

formę kontynuowania działalności 

związkowej przez podziemną 

„Solidarność” w Hucie im. Lenina w 

Krakowie. Zbierał składki przeznaczone na 

udzielanie pomocy rodzinom osób 

represjonowanych oraz finansowanie 

działalności podziemnej. Kolporter 

wydawnictw niezależnych. Objęty przez 

SB inwigilacją. 

 

Edward Malec, ur. 1952 r.  

Pracownik naukowy Uniwersytetu 

Śląskiego, a potem Wyższej Szkoły 

Pedagogicznej w Krakowie, w latach 

1980-1981 członek NSZZ „Solidarność”. 

W okresie stanu wojennego zaangażowany 

w kolportaż wydawnictw niezależnych 

oraz zbiórki pieniężne przeznaczone na 

pomoc osobom represjonowanym. 

Publicznie stawał w obronie 

represjonowanych pracowników 

naukowych. Objęty przez SB inwigilacją. 

 

O. Dominik Orczykowski, ur. 1928 r.  

Zakonnik Zakonu Braci Mniejszych 

Kapucynów, a jednocześnie harcerz  

z przedwojennym jeszcze rodowodem.  

W okresie PRL jeden z prekursorów pracy 

duszpasterskiej w środowiskach 

harcerskich, związany z niejawnym 

Ruchem Harcerskim. Pomysłodawca  

i organizator harcerskich mszy świętych, 

pielgrzymek, Białej Służby podczas 

pielgrzymek papieskich. Duszpasterz 

harcerzy w kościele św. Idziego  

w Krakowie. 

 

Adam Polak, ur. 1953 r.  

Będąc uczniem szkoły podstawowej,  

a następnie szkoły zawodowej w Krakowie 

w latach 1967-1970 należał do organizacji 

niepodległościowej „Armia Wyzwolenia”, 

wielokrotnie uczestnicząc w tym czasie w 

kolportażu ulotek na ulicach Krakowa.  

Po zatrzymaniu osadzony w schronisku  

dla nieletnich. 

 

Feliks Rosenstrauch, ur. 1947 r.  

Po wprowadzeniu stanu wojennego 

zaangażował się w kolportaż wydawnictw 

niezależnych w ramach działalności 
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podziemnego Komitetu Obrony 

Solidarności Hutniczego Przedsiębiorstwa 

Remontowego w Krakowie. Aresztowany 

w październiku 1982 r., zwolniony 

w grudniu 1982 r. z powodu niemożności 

udowodnienia popełnienia czynu 

zabronionego.  

 

Krzysztof Sajboth, ur. 1949 r.  

Członek NSZZ „Solidarność” w Hucie  

im. Lenina w Krakowie, zaangażowany  

w działalność Sekcji Informacji i Kultury 

Komisji Robotniczej Hutników.  

Po wprowadzeniu stanu wojennego 

członek Komitetu Strajkowego. W czasie 

likwidacji strajku 16 grudnia 1981 r. 

uniknął aresztowania opuszczając teren 

huty, po czym zaangażował się  

w działalność podziemną. Zatrzymany  

13 maja 1982 r. został internowany 

w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach  

oraz Nowym Łupkowie. Zwolniony  

z internowania 28 lipca 1982 r. Objęty 

przez SB inwigilacją. 

 

Rafał Stós, ur. 1963 r.  

Nauczyciel w szkole podstawowej  

w Mogilanach, w latach 1984-1986 

współtwórca i członek redakcji 

podziemnego pisma „Mury”. Członek 

kierownictwa krakowskiego oddziału 

Liberalno-Demokratycznej Partii 

„Niepodległość” odpowiedzialny  

za organizację kolportażu wydawnictw 

niezależnych. Aresztowany w lipcu, 

zwolniony we wrześniu 1986 r.  

po objęciu amnestią. Kilka miesięcy 

później powołany został do odbycia służby 

wojskowej.  

Józef Tupta, ur. 1949 r.  

Członek Komisji Zakładowej NSZZ 

„Solidarność” w Hutniczym 

Przedsiębiorstwie Remontowym  

w Krakowie. Po wprowadzeniu stanu 

wojennego kolportował wydawnictwa 

niezależnych. Członek podziemnego 

Komitetu Obrony Solidarności. 

Aresztowany we wrześniu 1982 r., 

zwolniony w grudniu 1982 r. z powodu 

niemożności udowodnienia popełnienia 

czynu zabronionego.  

Tomasz Tylka, ur. 1958 r.  

Jako student Akademii Górniczo-Hutniczej 

w Krakowie brał udział w strajku  

na uczelni w dniach 14-16 grudnia 1981 r. 

podjętym w związku z wprowadzeniem 

stanu wojennego. W latach 1982-1984 

zaangażowany w druk wydawnictw 

niezależnych. Uczestnik protestów  

i manifestacji. 4 czerwcu 1984 r. podczas 

przeszukania przez SB jego pokoju  

w akademiku zbiegł, po czym ukrywał się 

przez blisko trzy miesiące. Objęty 

wieloletnią inwigilacją.  

Helena Wesołowska, ur. 1927 r.  

Uczestniczka strajku w Andrychowskich 

Zakładach Przemysłu Bawełnianego 

przeprowadzonego w marcu 1971 r.  

w obronie praw pracowniczych. W 1980 r. 

współtwórczyni struktur NSZZ 

„Solidarność” w AZPB. 13 grudnia 1981 r. 

internowana w Ośrodku Odosobnienia  

w Cieszynie, zwolniona po miesiącu. 

Objęta przez SB wieloletnią inwigilacją. 

Leszek Zieliński, ur. 1956 r.  

Przewodniczący Komisji Zakładowej 

NSZZ „Solidarność” w Krakowskich 

Zakładach Elektronicznych „Unitra-

Telpod”. W dniach 14-15 grudnia 1981 r. 

kierował strajkiem okupacyjnym  

w zakładzie ogłoszonym w związku  

z wprowadzeniem stanu wojennego. 

Internowany, a następnie skazany na dwa 

lata więzienia z warunkowym 

zawieszeniem wykonania kary. 

Uroczystość wręczenia odznaczeń: 

6 sierpnia 2014 r. 

Muzeum Archeologiczne w Krakowie,  

ul. Senacka 3 


