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Prezes IPN wręczył w Krakowie Krzyże Wolności i
Solidarności
24 sierpnia 2020 r. odbyła się w Krakowie uroczystość wręczenia Krzyży
Wolności i Solidarności. W imieniu Prezydenta RP odznaczenia przekazał
dawnym działaczom opozycji prezes IPN dr Jarosław Szarek.
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– Krakowianie tchnienie tamtego sierpnia odczuli wyraźnie w październiku 1980 roku, gdy do
Małopolski przyjechali sygnatariusze porozumień gdańskich – mówił prezes IPN dr Jarosław
Szarek podczas uroczystości wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności. – Tysiące robotników
Huty im. Lenina brało udział w spotkaniu na stadionie Hutnika, a potem w niedzielę 19
października sygnatariusze porozumień sierpniowych udali się do katedry na Wawelu, później
Droga Królewską przeszli na Rynek.

Prezes IPN przypomniał, że to właśnie w Krakowie w 1977 roku, po śmierci Stanisław Pyjasa,
garstka młodych ludzi utworzyła Studencki Komitet Solidarności, wnosząc tym samym do
debaty publicznej pojęcie solidarności. – Gdy wprowadzono stan wojenny, gdy przyszedł czas
próby, Kraków dał odważne i niepokorne świadectwo. To za ten czas niezłomności i odwagi
otrzymują Państwo odznaczenia. Za to dziękujemy – podkreślił dr Szarek.

W imieniu odznaczonych głos zabrała Renata Groyecka. Słowa podziękowania skierowali do
dawnych opozycjonistów wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec i szef małopolskiej
„Solidarności” Wojciech Grzeszek. Na koniec uroczystości, którą poprowadził dyrektor
krakowskiego Oddziału IPN dr hab. Filip Musiał, wystąpiła Dagmara Sysuła, której
akompaniował Łukasz Lelek.

Krzyże Wolności i Solidarności

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadaje Krzyże Wolności i Solidarności działaczom opozycji
antykomunistycznej z lat 1956-1989. To zaszczytne odzaczenia przyznawane za zasługi w
działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w
PRL. Odznaczenie wzorowano na przedwojennych Krzyżach i Medalach Niepodległości.

Lista odznaczonych osób (podajemy wyłącznie nazwiska osób, które wyraziły zgodę na
publikację swoich danych)

Witold Tadeusz BAWOLSKI

Dorota Ewa STEC-FUS

Andrzej Stanisław FUS

Ryszard Antoni GITIS

Renata Nadzieja GROYECKA

Ireneusz Stanisław JASKIERNY

s. Elżbieta Janina KRAWCZYK

Tomasz Zbigniew KRZACZYŃSKI

Leszek Józef NOWAK

Władysław Jan PYRCZAK

Ewa Halina RYŁKO-PONIEDZIAŁEK

Mikołaj SKAKUJ



Piotr Eugeniusz SEMKOWICZ

Andrzej Piotr STEFAŃCZYK

Tomasz Piotr STRUTYŃSKI

ks. Stefan Adam TOKARZ

Maciej Józef WOJCIECHOWSKI

Henryk Jan WOŹNIAKOWSKI

Notki biograficzne dotyczące odznaczonych dostępne są na stronie
https://odznaczeni-kwis.ipn.gov.pl/
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