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Kilkunastu działaczy opozycji z Polski północno-wschodniej otrzymało 12 października 2016 r. z
rąk Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Jarosława Szarka Krzyże Wolności i  Solidarności,
przyznane  przez  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  Andrzeja  Dudę.  Uroczyste  wręczenie
odznaczeń  odbyło  się  w  siedzibie  Oddziału  IPN  w  obecności  wojewody  podlaskiego  Bohdana
Paszkowskiego,  przedstawicieli  służb  mundurowych,  samorządów  i  licznej  grupy  dawnych
działaczy  solidarnościowej  opozycji,  na  czele  z   przewodniczącym  podziemnej  Tymczasowej
Komisji  Regionalnej „S" Stanisławem Marczukiem. Prezes IPN wręczył odznaczenia czternastu
spośród  osiemnastu  osób,  którym  je  przyznano.  Cztery  osoby  odbiorą  je  w  innym  terminie.
Prezes IPN dr Jarosław Szarek, zwracając się do odznaczonych powiedział m.in.:  – To Wy nas
doprowadziliście  do  niepodległości.  Dzisiaj  to  nie  Instytut  Pamięci  Narodowej,  to  nie  Pan
Prezydent, ale to niepodległa, wolna Rzeczpospolita, niepodległe państwo polskie składa Wam
hołd.  Prezes  IPN  poprosił  odznaczonych,  by  opowiadali  historię  swojej  działalności  dzieciom i
wnukom, aby – jak się wyraził  – „to najpiękniejsze doświadczenie Solidarności stało się także
ich  doświadczeniem".  Stanisława  Korolkiewicz,  dawna  działaczka  Konfederacji  Polski
Niepodległej, zabierając głos w imieniu odznaczonych, powiedziała: – Nie przyszliśmy tutaj po
ordery, bo dla nas to był zaszczyt, że mogliśmy żyć w czasie, kiedy Polska obudziła się z letargu
i mogliśmy jej  służyć. To był wielki  zaszczyt i  honor i  to Polsce jesteśmy wdzięczni,  bo słowo
Ojczyzna  jest  jednym  z  najpiękniejszych  słów.  Uroczystość  uświetnił  występ  zespołu  Schola
Gregoriana Sancti Casimiri.

Lista osób, które zostały uhonorowane Krzyżami Wolności i Solidarności:

1. Bogdan Arczewski (odbierze odznaczenie w innym terminie)

2. Andrzej Chwalibóg

3. Andrzej Dziuba

4. Danuta Gulko

5. Mariusz Romuald Feszler

6. Sławomir Kirkuć (odbierze odznaczenie w innym terminie)

7. Stanisława Józefa Korolkiewicz

8. Marek Malesiński

9. Janusz Purwin

10. Kazimierz Rochowicz (odbierze odznaczenie w innym terminie)

11. Jacek Romanowski

12. Renata Sawicka

13. Kazimierz Sawicki



14. Janusz Smaczny

15. Krzysztof Szaciłowski

16. Mirosław Trzasko

17. Grzegorz Tymiński (odbierze odznaczenie w innym terminie)

18. Halina Zawadzka

PLIKI DO POBRANIA

Biogramy osób odznaczanych (doc, 54 KB) 11.10.2016 10:51

https://ipn.gov.pl/download/79/68682/Biogramyosobodznaczanych.doc
https://ipn.gov.pl/download/79/68682/Biogramyosobodznaczanych.doc

