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W Kielcach prezes IPN wręczył byłym opozycjonistom
Krzyże Wolności i Solidarności
18 października 2019 r. 38 działaczy opozycji antykomunistycznej w PRL z
terenu byłego woj. kieleckiego zostało odznaczonych Krzyżami Wolności i
Solidarności. W imieniu Prezydenta RP aktu dekoracji dokonał prezes IPN dr
Jarosław Szarek.
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W swoim wystąpieniu prezes IPN podkreślił, że ziemia
świętokrzyska ma szczególne miejsce na mapie walki o
niepodległość naszego kraju. – Do takich działań potrzeba
przede wszystkim odwagi. Osoby dziś wyróżnione ryzykowały
nie tylko swym własnym bezpieczeństwem, ale także
bezpieczeństwem bliskich i rodzin. W całym kraju, Krzyż
Wolności i Solidarności otrzymało już prawie 7 tysięcy osób.
Dzisiaj wszyscy korzystamy z tego, że te osoby wówczas
stawiły opór. Byli niepokorni, nie dali się złamać – zaznaczył.

Zdaniem dr. Szarka, osoby nagrodzone do końca wierzyły w
uniwersalne przesłanie Solidarności, upominanie się o prawdę,
wolność i sprawiedliwość. – Myślę, że ci bohaterowie nie
przewidywali, iż za swoje czyny będą dziś nagradzani, a ich
działania na Kielecczyźnie, m.in. drukowanie ulotek, czy
podziemnych gazetek skończą się tak gigantycznym
zwycięstwem. Drugi raz w XX wieku odzyskaliśmy
niepodległość. Upadł Związek Sowiecki, który odbierał wolność
milionom ludzi. Dzięki temu dziś możemy żyć w wolnej Polsce,
możemy swobodnie podróżować, cieszymy się z obecności w
NATO, możemy graniczyć z niepodległą Ukrainą, Białorusią,
Litwą. To chyba nawet nie były marzenia tamtego pokolenia, a
jest to przede wszystkim ich zasługa – powiedział.

Ceremonię, która odbyła się na „Przystanku Historia” IPN w Kielcach uświetnił występ Andrzeja
Kołakowskiego, pieśniarza, poety, pedagoga akademickiego i działacza opozycyjnego w PRL.

Krzyż Wolności i Solidarności

Został ustanowiony przez Sejm 5 sierpnia 2010 r. (wzorowany na Krzyżu Niepodległości z II RP).
Po raz pierwszy przyznano go w czerwcu 2011 r. przy okazji obchodów 35. rocznicy protestów
społecznych w Radomiu. Krzyż nadawany jest przez prezydenta, na wniosek prezesa IPN,
działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej, za działalność na rzecz odzyskania przez
Polskę niepodległości i suwerenności oraz respektowania praw człowieka w PRL.

Lista odznaczonych (publikujemy nazwiska osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie
danych osobowych)



Bogusław Chlewicki

Stefan Chojnacki

Marceli Czarnecki

Marek Eberhardt

Krzysztof Grabowiec

Waldemar Gumuła

Marianna Teresa Janek

Waldemar Kluk

Andrzej Kozieł

Wiesław Kwiatkowski

Krzysztof Mikos

Eugeniusz Paszko

Andrzej Rak

Tadeusz Relikowski

Maria Teresa Rutkowska

Maria Skowronek

Marek Skuza

Jan Rafał Szparaga

Lucjan Wysocki

Jan Zyzik

Osoby odznaczane pośmiertnie

Henryka Gąsowska-Różalska

Marian Aleksander Kulecki

Henryk  Eugeniusz Zarzycki
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