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Krzyże Wolności i Solidarno-

ści, w imieniu prezydenta RP, 

wręczył w czwartek (27 paździer-

nika br.) lubelskim opozycjoni-

stom antykomunistycznym prof. 

Krzysztof Szwagrzyk, zastępca 

prezesa Instytutu Pamięci Naro-

dowej w Warszawie. – To dzisiej-

sze spotkanie jest wyrazem pa-

mięci o ludziach, którzy walczyli  

o naszą niepodległość. Polska 

pamięta o tym, co Państwo dla 

Krzyże Wolności  

i Solidarności  

dla opozycjonistów 

niej zrobili. Sądzę, 

że ta forma uhono-

rowania nie jest 

ostatnią – mówił 

prezes Szwagrzyk.  

Krzyż Wolności i Solidarności 

jest nagrodą ustanowioną  

w 2010 r. dla działaczy opozycji 

wobec dyktatury komunistycznej, 

którzy w okresie od 1 stycznia 

1956 r. do 4 czerwca 1989 r.,  

z wyłączeniem okresu od 31 

sierpnia 1980 r. do 12 grudnia 

1981 r., na terytorium Polski, co 

najmniej przez 12 miesięcy: 

1. byli aktywnymi członkami 

nielegalnych organizacji, które 

stawiały sobie za cel odzyskanie 

przez Polskę niepodległości i su-

werenności lub respektowanie 
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praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej 

Ludowej, lub 

2. prowadzili zagrożoną odpowiedzialno-

ścią karną lub represjami działalność na 

rzecz odzyskania przez Polskę niepodległo-

ści i suwerenności lub respektowania praw 

człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludo-

wej. 

Krzyż Wolności i Solidarności nadaje się 

również osobom, które w okresie od 1 stycz-

nia 1956 r. do 4 czerwca 1989 r. na teryto-

rium Polski ze względu na prowadzoną dzia-

łalność mającą na celu odzyskanie przez 

Polskę niepodległości i suwerenności lub re-

spektowanie praw człowieka w Polskiej Rze-

czypospolitej Ludowej lub też ze względu na 

świadome uczestnictwo w działaniach i mani-

festacjach mających taki cel: 

1. zostały zabite, 

2. doznały ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, 

3. przez łączny okres co najmniej 30 dni 

były więzione, aresztowane, internowane lub 

w inny sposób pozbawione wolności, 

4. zostały powołane na ćwiczenia woj-

skowe lub do odbycia zasadniczej służby 

wojskowej, 

5. były pozbawione prawa lub możliwości 

wykonywania zawodu lub podjęcia pracy 

przez okres co najmniej 6 miesięcy, 

6. zostały wydalone z wyższej 

uczelni lub szkoły na okres co najmniej 

6 miesięcy. 

 

Odznaczeni: 

Jerzy Bojarski, Marek Derewiecki, 

Jacek Dyć, Józef Godlewski, Broni-

sław Greszata, Tomasz Grudzień, 

Barbara i Ireneusz Haczewscy,  

Adam Handerski, Marian Jagusie-

wicz, Waldemar Jakson, Adam Koza-

czyński, Anna Łukowska, Stanisław 

Machnik, Jan Magierski, Andrzej Ma-

thiasz, Kazimierz Mazurek, Józef Mi-

chalczyk, Jan Okoń, Piotr Opozda, 

Marek Pasieczny, Tadeusz Pyrtak, 

Jan Sokół, Marek Suszek, Elżbieta 

Szewczyk, Jan Wasilewski i Tadeusz 

Zima. 

Agnieszka Kosierb 
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 Radzyński Oddział NSZZ 

„Solidarność” uczcił pamięć bł. 

ks. Jerzego Popiełuszki w 32. 

rocznicę Jego śmierci i 2. roczni-

cę odsłonięcia pomnika.  

Uroczysta Msza św. w inten-

cji Ojczyzny odprawiona została 

23 października br. w kościele 

Radzyń Podlaski uczcił bł. Jerzego 

Świętej Trójcy. Uczestniczyli  

w niej przedstawiciele Regionu 

Środkowo-Wschodniego NSZZ 

„Solidarność” Oddział w Radzy-

niu Podlaskim z przewodniczą-

cym Jerzym Bednarczykiem, 

Elżbietą Pietraszek i pocztem 

sztandarowym. Obecny był rów-

nież burmistrz miasta Jerzy Rę-

bek, Przewodniczący Rady Mia-

sta Adam Adamski, zastępca 

Wójta Gminy Radzyń Ireneusz 

Bogusz, prezes Radzyńskiego 

Stowarzyszenia Inicjatyw Lokal-

nych Józef Korulczyk. W homilii 

ks. Andrzej Kieliszek przybliżył 

zebranym bohaterską i patrio-

tyczną postawę bł. ks. Jerzego 

Popiełuszki, podkreślając, jak 

ważny jest ten kapłan dla 

mieszkańców Radzynia – jest 

On bowiem nie tylko patronem 

„Solidarności”, ale także ra-

dzyńskiej grupy pielgrzymkowej 

15a. 

Po zakończonej liturgii dele-

gacje i przedstawiciele radzyń-

skiego Oddziału NSZZ Solidar-

ność, RaSILu, Urzędu Miasta, 

Gminy Radzyń oraz Powiatowe-

go Klubu Radnych PiS złożyli 

wieńce pod pomnikiem patrona 

„Solidarności”. 

 

D. Szczepanik 

foto Karol Niewęgłowski 

Serdeczne wyrazy żalu  

i wspóczucia 

 

Markowi Walewandrowi 
 

z powodu śmierci 

MAMY 

składają 
 

Koleżanki i Koledzy z Oddziału Zamość 

 Regionu Środkowo-Wschodniego  

NSZZ „Solidarność” 

Wyrazy głębokiego żalu  

i wspóczucia 

 

Markowi Walewandrowi 

z powodu śmierci 

MAMY 

składa 
 

Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego  

NSZZ „Solidarność” 
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