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Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i
Solidarności – Olsztyn, 4 października 2017
4 października 2017 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie
Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się uroczystość wręczenia
Krzyży Wolności i Solidarności 27 działaczom Federacji
Młodzieży Walczącej i NSZZ „Solidarność” z Warmii i Mazur
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W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy uroczystej dekoracji dokonał
wiceprezes  Instytutu  Pamięci  Narodowej  dr  Mateusz  Szpytma.  W  swoim  wystąpieniu
podczas  uroczystości  wiceprezes  Szpytma  podkreślił,  że  państwo  polskie  nadrabia
wieloletnie  zaległości  wobec osób,  które  walczyły  o  niepodległość  nie  tylko  wręczając
Krzyże Wolności  i  Solidarności,  ale także podwyższając im emerytury. Stwierdził  m.in.:
„Poprzez to odznaczenie pokazujemy Polsce osoby, które szczególnie przyczyniły się do
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uzyskania  prawdziwej  niepodległości  w  1989  roku.  Bez  tych  wszystkich  ludzi  nie
moglibyśmy się nią cieszyć”. Podkreślił  też wkład Federacji Młodzieży Walczącej, której
dwunastu najaktywniejszych działaczy zostało wczoraj odznaczonych: „Rzadko się zdarza,
żeby  tak  dużej  grupie  osób  przydzielano  odznaczenia.  Należy  jednak  zauważyć,  że
Federacja  była  tutaj  szczególnie  mocna.  Cieszę  się,  że  jest  taka  możliwość,  żeby  to
środowisko w należyty sposób zostało docenione”.  Wiceprezes Szpytma poprosił  także
odznaczonych, by podziękowali w jego imieniu swoim bliskim, którzy również uczestniczyli
w  zmaganiach  z  systemem komunistycznym.  Podziękowanie  w  imieniu  odznaczonych
wygłosił Jarosław Żukowski, były działacz opozycyji z Kętrzyna, który stwierdził: „Dziękuję
za to, że możemy dzisiaj poczuć się dumni z tego, że w tamtych dziwnych, złych czasach
byliśmy po właściwej stronie, po stronie dobra i prawdy. Nikt z nas nie czuje się bohaterem,
po prostu robiliśmy to, co wtedy trzeba było robić”. Uroczystość uświetnił występ Nelly
Chojnowskiej-Ochnio, która wykonała piosenki: „Mury”, „Taki kraj” i „Ojczyzno ma”.

Lista odznaczonych:

Jerzy Wielicki

Jacek Senderowicz

Jarosław Hołownia

Tomasz Ojdym

Jarosław Żukowski

Arnold Zbigniew Maciejewski

Tadeusz Arłukowicz

Piotr Paweł Musiał

Franciszek Szewczyk

Marek Kosior

Wojciech Dumara

Janina Pawlicka

Halina Teodorowicz

Józefa Mielnik

Zdzisław Płotek

Wiesław Nydziński



Tadeusz Kotowicz

Wiesław Pietraszewski

Jerzy Henryk Adamczyk

Maria Elżbieta Chróścielewska-Meissner

Jerzy Szmit

Genowefa Zofia Kmieć-Baranowska

Andrzej Kalata

Ewa Kopicz (benedyktynka, s. Rut)

Józef Laskowski

Piotr Kajko

Jednej  z  osób –  Adamowi  Dydzińskiemu –  Krzyż Wolności  i  Solidarności  Prezydent  RP
przyznał pośmiertnie. Odznaczenie odebrała wdowa Beata Dydzińska.

W innym terminie odbierze odznaczenie Zbigniew Przewłocki, który mieszka za granicą.
Ponadto  wicewojewoda  Sławomir  Sadowski  wręczył  odznaczenia  państwowe.
Uhonorowanym  serdecznie  gratulujemy!

Relację  z  uroczystości  można  obejrzeĆ  na  stronie  internetowej  TVP  Olsztyn:
http://olsztyn.tvp.pl/34258188/walczyli-o-wolna-polske-prezydent-rp-przyznal-im-odznaczen
ia

Własną relację zamieściło także Radio Olsztyn, Polska Agencja Prasowa, Onet.pl:

https://ro.com.pl/prezydent-rp-uhonorowal-27-dzialaczy-federacji-mlodziezy-walczacej-i-soli
darnosci-z-warmii-i-mazur/01355808

http://dzieje.pl/aktualnosci/krzyze-wolnosci-i-solidarnosci-dla-dzialaczy-antykomunistycznyc
h

https://olsztyn.onet.pl/olsztyn-krzyze-wolnosci-i-solidarnosci-dla-dzialaczy-antykomunistycz
nych/ls8ckrx

Tomasz Danilecki

http://olsztyn.tvp.pl/34258188/walczyli-o-wolna-polske-prezydent-rp-przyznal-im-odznaczenia
http://olsztyn.tvp.pl/34258188/walczyli-o-wolna-polske-prezydent-rp-przyznal-im-odznaczenia
https://ro.com.pl/prezydent-rp-uhonorowal-27-dzialaczy-federacji-mlodziezy-walczacej-i-solidarnosci-z-warmii-i-mazur/01355808
https://ro.com.pl/prezydent-rp-uhonorowal-27-dzialaczy-federacji-mlodziezy-walczacej-i-solidarnosci-z-warmii-i-mazur/01355808
http://dzieje.pl/aktualnosci/krzyze-wolnosci-i-solidarnosci-dla-dzialaczy-antykomunistycznych
http://dzieje.pl/aktualnosci/krzyze-wolnosci-i-solidarnosci-dla-dzialaczy-antykomunistycznych
https://olsztyn.onet.pl/olsztyn-krzyze-wolnosci-i-solidarnosci-dla-dzialaczy-antykomunistycznych/ls8ckrx
https://olsztyn.onet.pl/olsztyn-krzyze-wolnosci-i-solidarnosci-dla-dzialaczy-antykomunistycznych/ls8ckrx


PLIKI DO POBRANIA

Zaproszenie (pdf, 361.67 KB) 02.10.2017 11:00
Biogramy odznaczonych KWiS (docx, 26.17 KB) 07.11.2017 14:20

https://bialystok.ipn.gov.pl/download/79/91459/KWiSzaproszenie.pdf
https://bialystok.ipn.gov.pl/download/79/91459/KWiSzaproszenie.pdf
https://bialystok.ipn.gov.pl/download/79/94332/BiogramyKWiS1.docx
https://bialystok.ipn.gov.pl/download/79/94332/BiogramyKWiS1.docx

