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Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i
Solidarności – Łódź, 30 czerwca 2021
W sali konferencyjnej Instytutu Europejskiego w imieniu
Prezydenta RP odznaczenia 36 działaczom opozycji
demokratycznej wręczył dyrektor łódzkiego Oddziału IPN dr
hab. Dariusz Rogut, prof. ASzWoj.
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Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez parlament Rzeczypospolitej Polskiej
5 sierpnia 2010 r., równocześnie z aktem restytucji Krzyża Niepodległości, do którego
chlubnych tradycji nawiązuje. Po raz pierwszy przyznano go w czerwcu 2011 r. przy okazji
obchodów 35. rocznicy protestów społecznych w Radomiu. Krzyż nadawany jest przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej,
działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej, za działalność na rzecz odzyskania
przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL.

 

Lista odznaczonych z linkami do notatek biograficznych (osób, które wyraziły
zgodę na publikację danych) dostępnych na stronie:
https://odznaczeni-kwis.ipn.gov.pl.
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