
Instytut Pamięci Narodowej
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/58627,Uroczystosc-wreczenia-odznaczen-panstwowych-Krzyzy-Wolnosci-i-Solidar
nosci-Siedl.html
2023-05-22, 22:09

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych –
Krzyży Wolności i Solidarności – Siedlce, 21
września 2018
W Siedlcach zasłużonym działaczom opozycji demokratycznej z
czasów PRL zostały wręczone Krzyże Wolności i Solidarności
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21 września 2018 r. w Siedlcach odbyły się uroczystości upamiętniające 79. rocznicę
wybuchu II wojny światowej i sowieckiej agresji na Polskę. Pierwszym punktem programu
była msza św. w intencji ojczyzny odprawiona w kościele św. Stanisława w Siedlcach.
Następnie uczestnicy przeszli pod mury siedleckiego więzienia przy ul. Święojańskiej, gdzie
został odsłonięty mural upamiętniający 100. rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości. Po zakończeniu tego punktu uroczystości przeniosły się do Miejskiego
Ośrodka Kultury w Siedlcach. Tam Dawid Florczak z lubelskiego IPN wygłosił wykład wraz z
prezentacją multimedialną dotyczący sowieckiego ataku i propagandy 17 września 1939 r.
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W czasie swojego wystąpienia zaprezentował również dwa krótkometrażowe filmy
produkcji IPN Lublin we współpracy z lubelską młodzieżą „Listy z Tynnego”, opowiadający o
ppor. Janie Bołbocie oraz „Inny świat” na temat wywózek Polaków w głąb Związku
Socjalistycznych Republik Sowieckich. Po zakończeniu tego punktu programu nastąpiła
główna część uroczystości, czyli wręczenie Krzyży Wolności i Solidarności zasłużonym
działaczom opozycji demokratycznej z czasów PRL. Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci
Narodowej w Lublinie wręczył Krzyże następującym osobom:

Adamowi Bobrykowi;1.

Markowi Borucowi;2.

Czesławowi Czyżkowskiemu;3.

Piotru Pawłowi Durakiewiczowi;4.

Jerzemu Golbiakowi;5.

Zygmuntowi Michałowi Goławskiemu;6.

Arturowi Jackowi Jędrzejewiczowi;7.

Mirosławowi Jędrzejewskiemu;8.

Ignacemu Kicki;9.

Florentynie Rzemieniuk;10.

Wiesławowi Stępnikowi;11.

Marianowi Wielgoszowi;12.

Zbigniewowi Zubowskiemu;13.

Hannie Żukowskiej.14.

W imieniu odznaczonych głos zabrał Adam Bobryk. Po jego wystąpeniu odbył się koncert
pieśni patriotycznych Pięknymi głosami uraczyły zebranych Karolina Karcz-Sołomin
(sopran) i Maria Malinowska (sopran) z zespłu Bellcanti. Natomiast na fortepiania zagrała
Aleksandra Dąbrowska.

 

 

 

Organizatorzy:
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie
Fundacja Gazety Podlaskiej im. prof. Tadeusza Kłopotowskiego w Siedlcach
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach

https://www.facebook.com/bellcanti/

