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Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności w
Kielcach

21 października 2021 r. 25 działaczy opozycji antykomunistycznej z czasów PRL z
byłego woj. kieleckiego zostało uhonorowanych Krzyżami Wolności i
Solidarności. Aktu dekoracji dokonał wiceprezes IPN dr Mateusz Szpytma.
Uroczystość odbyła się w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w
Kielcach.

– Gdyby nie tacy ludzie jak działacze Solidarności, Konfederacji Polski Niepodległej czy
Solidarności Walczącej, Niezależnego Zrzeszenia  Studentów, nie mielibyśmy wolnej Polski
w takim wymiarze, jak obecnie. Nasz kraj ma wielki dług wdzięczności, wobec tych osób,
dlatego poprzez te odznaczenia chcemy chociaż symbolicznie i częściowo ten dług spłacić
– mówił dr Szpytma.

W imieniu odznaczonych głos zabrał Krzysztof Lipiec, który w latach 1980-1981 był twórcą i
organizatorem Niezależnego Zrzeszenia Studentów przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w
Kielcach. Jak mówi, to wyróżnienie jest dla niego wielkim zaszczytem.
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– Rozpiera mnie duma z faktu, że Instytut Pamięci Narodowej, spośród wielu ludzi, którzy
zasłużyli się dla wolności i niepodległości Rzeczypospolitej wyróżnił właśnie mnie. To moje
pierwsze państwowe odznaczenie i na pewno najważniejsze w moim życiu. Cieszę się, że
jako młody człowiek mogłem się przyczynić do tego, aby zerwać ostatecznie więzy z
komunizmem i zadbać o to, by Polska była wolnym krajem – powiedział Krzysztof Lipiec.

Krzyż Wolności i Solidarności to jedno z najważniejszych odznaczeń dla ludzi walczących z
komunizmem. – Jest to symbol podziękowania dla wszystkich, którzy m.in. w okresie stanu
wojennego nie utracili wiary w momencie, gdy władze komunistyczne chciały unicestwić
„Solidarność”. To aktywność i działalność tych osób w ostatecznym rozrachunku przyniosła
nam wolność. Do tej pory w województwie świętokrzyskim tym odznaczeniem
uhonorowano 211 osób – powiedziała naczelnik Delegatury IPN w Kielcach, dr Dorota
Koczwańska-Kalita.

Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez Sejm 5 sierpnia 2010 r. Po raz
pierwszy przyznano go w czerwcu 2011 r. przy okazji obchodów 35. rocznicy protestów
społecznych w Radomiu. Krzyż nadawany jest przez Prezydenta RP, na wniosek prezesa
IPN, działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej za działalność na rzecz
odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności oraz respektowania praw człowieka
w PRL. Dotychczas w całym kraju to wyróżnienie otrzymało ponad 7 tys. osób. Krzyż
Wolności i Solidarności wzorowany jest na Krzyżu Niepodległości z II RP.

W Kielcach odznaczeni zostali: Janusz Barwinek, Marek Biskupski, Henryk Chochowski,
Marceli Czarnecki, Bolesław Czekaj, Marek Eberhardt, Dariusz Figarski, Włodzimierz Green,
Stanisław Kamoda, Lech Kasperek, Krzysztof Lipiec, Bogusław Obara, Stanisław
Pogorzelski, Józef Pyjas, Stefan Salawa, Bogusław Skórski, Paweł Skurski, Adam Stachurski,
Mieczysław Szczepanik, Marek Świetliński, Artur Rutkowski, Jan Werpulewski, Wojciech
Wiśnieski, Ryszard Ziemnicki oraz pośmiertnie Maciej Gruszczyński.
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