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Działacze pierwszego NZS uhonorowani Krzyżami
Wolności i Solidarności – Warszawa, 20 lutego
2017

  

  

  

  

  

  

  

  

Prezydent RP Andrzej Duda nadał Krzyże Wolności i Solidarności działaczom pierwszego
Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W imieniu głowy państwa wręczali je dziś w Pałacu
Prezydenckim dr Jarosław Szarek, prezes IPN, oraz Zofia Romaszewska, doradca
prezydenta, przewodnicząca Zespołu ds. opiniowania wniosków o nadanie odznaczeń dla
działaczy opozycji demokratycznej. 

– Dziękując Państwu za aktywność i walkę o wolność, chcę przypomnieć datę 7
maja 1977 r. – śmierć Stanisława Pyjasa. Tydzień później powstaje Studencki Komitet
Solidarności. Po raz pierwszy w przestrzeni publicznej, autentycznie, pojawiła się wtedy
solidarność. I pierwszy postulat SKS-u, który powstał również w innych miastach –
powstanie niezależnej organizacji studenckiej – mówił prezes IPN Jarosław Szarek. – Tak się
zaczęło. Później jeszcze długo trwała walka, bo komuniści już wiedzieli, kim jest
młodzież, jakie są Państwa ideały, do czego dążyliście. Fakt, że spotykamy się dziś
potwierdza Wasze zasługi – dodał.

Prezydent nadał także dawnym działaczom NZS Ordery Odrodzenia Polski oraz Krzyże
Zasługi i wręczył je podczas poniedziałkowej uroczystości.
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– Dziękuję za to, żeście się nie bali aż tak bardzo, żeby nic nie robić. Dziękuję, że
ryzykowaliście, bo ryzyko było, i to wielkie. Można było zostać wyrzuconym z uczelni z
wilczym biletem. Można było nie móc zdobyć wykształcenia, można było w ten sposób
złamać sobie życie, można było zostać aresztowanym, pobitym, a nawet, jak wiemy,
zmordowanym – mówił prezydent Andrzej Duda do odznaczonych.

Krzyże Wolności i Solidarności za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i
suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej
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