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Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności w
Krakowie
3 czerwca 2022 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w imieniu
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dr hab. Filip Musiał wręczył Krzyże
Wolności i Solidarności zasłużonym działaczom opozycji
antykomunistycznej.
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Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie nastąpiło wręczenie
odznaczeń. Po wspólnym pamiątkowym zdjęciu, głos zabrał dyrektor krakowskiego Oddziału
IPN, mówiąc:

„I Wy, pokolenie „Solidarności”, bardzo często podkreślacie, że
»myśmy nie dokonali niczego wielkiego. My tylko
drukowaliśmy ulotki, tylko je kolportowaliśmy, braliśmy udział
w manifestacjach«. Ta skromność jest typowa dla Was. Ale te
odznaczenia, które dziś wręczyliśmy, które są nadane przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, są dowodem na to, że
Polska dostrzega Wasze czyny w ich właściwych proporcjach.
Że dostrzega Wasze bohaterstwo.”

W imieniu odznaczonych wygłosił przemówienie ks. Kazimierz Wójciak, który od początku
stycznia 1982 do sierpnia 1982 r. był duchowym opiekunem internowanych w więzieniu w
Łowiczu ponad 240 działaczy „Solidarności”, KSS KOR, ROPCiO, KPN, NZS i innych
wolnościowych organizacji antykomunistycznych. A dziś pełni posługę jako proboszcz Parafii w
Oczakowie, w obwodzie mikołajowskim Ukrainy. Opowiedział zebranym o historii swojej
działalności, kończąc na współczesnych wydarzeniach, których jest świadkiem, będąc w
miejscu najcięższych ataków Rosjan.

Część oficjalną zakończyło przemówienie Ryszarda Pagacza, wicewojewody małopolskiego,
który podziękował odznaczonym za ich dokonania na rzecz wolności.

Uroczystość zakończył występ krakowskiego duetu muzycznego: Katarzyny Guran oraz Marka
Pawełka.

Krzyże Wolności i Solidarności nadawane są działaczom opozycji antykomunistycznej z lat
1956-1989. Tym zaszczytnym odznaczeniem Prezydent RP honoruje zasługi w działalności na
rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w PRL.
Odznaczenie wzorowane jest na przedwojennych Krzyżach i Medalach Niepodległości.

Lista odznaczonych
Marek Janusz Jakubowski

Marcin Krzyżański

Józef Michałczak

Irena Michałczak (ze względów zdrowotnych, odznaczenie wręczono w miejscu
zamieszkania w dniu 10 czerwca 2022 r.)

Zdobysław Milewski



Zenon Roman Sotwin

ks. Kazimierz Wójciak

Barbara Maria Gąsior (ze względów zdrowotnych, odznaczenie wręczono w miejscu
zamieszkania).

Biogramy odznaczanych zostały opublikowane na stronie: odznaczeni-kwis.ipn.gov.pl

 

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

