
Krzyż Wolności i Solidarności
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W Krakowie odznaczono dawnych działaczy opozycji
12 listopada 2019 r. w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w
Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności.
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Prezydent RP nadał Krzyże Wolności i Solidarności 42 działaczom opozycji antykomunistycznej
z lat 1956-1989 (w tym siedem pośmiertnie). W imieniu prezydenta aktu dekoracji dokonał
zastępca prezesa IPN Jan Baster.

Podczas uroczystości, którą poprowadził dyrektor krakowskiego Oddziału IPN dr hab. Filip
Musiał odczytany został list prezesa IPN dr. Jarosława Szarka. Zebrani wysłuchali również listu
wojewody małopolskiego Piotra Ćwika, który odczytała dyrektor Monika Kolasa. W imieniu
wyróżnionych głos zabrał dr hab. Teofil Wojciechowski.

Krzyże Wolności i Solidarności są nadawane za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i
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suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w PRL. Odznaczenie wzorowano na
przedwojennych Krzyżach i Medalach Niepodległości.

Lista osób, które zostały odznaczone
(Zgodnie z zapisami RODO podajemy wyłącznie nazwiska osób, które wyraziły zgodę na
publikację swoich danych)

Jacek Adamczyk

Henryk Brancewicz

Andrzej Dzięga

Stefan Gołda

Tomasz Gugała

Adam Jastrzębski

Zdzisław Jaworski

Marian Kania

Ryszard Kantor

Jan Kosch

s. Elżbieta Krawczyk

Elżbieta Krzek-Lubowiecka 

Władysław Krzek-Lubowiecki

Stanisław Ludzia

Władysław Maciuga

Henryk Najduch

Wiesław Orzechowski

Bożentyna Pałka-Koruba

Eugeniusz Radwan

Aleksander Rogoda

Andrzej Sabatowski

Jadwiga Salij

Marek Stagraczyński

Stanisław Stasik

Dorota Stec-Fus

Tomasz Strutyński

Andrzej Styczeń

https://odznaczeni-kwis.ipn.gov.pl/


Adam Świda

Władysław Tyrański

Teofil Wojciechowski

Stanisław Zając

Barbara Żurowska

Pośmiertnie odznaczeni zostali

Lech Kołodziejczyk

Władysław Masłowski

Józef Misiek

Irena Molasy

Jerzy Pszon

Ryszard Smagur

Bogdan Włosik

Krzyż Wolności i Solidarności. Notki biograficzne i wyszukiwarka osób odznaczonych

PLIKI DO POBRANIA

List gratulacyjny od prezesa IPN dr. Jarosława Szarka (pdf, 850.64 KB) 13.11.2019 14:03
List gratulacyjny od wojewody małopolskiego Piotra Ćwika (pdf, 266.46 KB) 13.11.2019 14:03
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (pdf, 340.32 KB) 05.11.2019 20:00
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