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Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i
Solidarności w ramach obchodów 35. rocznicy
Zbrodni Lubińskiej – Lubin, 30 sierpnia 2017
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30 sierpnia 2017 roku w Hotelu Europa w Lubinie, o godzinie 18.00, odbyła się uroczystość
wręczenia odznaczeń państwowych – Krzyży Wolności i Solidarności.

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył prezes
Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek.

Lista osób odznaczonych:
•    Szymon Kanigowski
•    Zbigniew Korczowski
•    Tadeusz Józef Madziarczyk
•    Mirosław Młodecki
•    Adam Myrda
•    Robert Raczyński
•    Aniela Sakwa
•    Jan Sugalski (pośmiertnie)
•    Wojciech Swakoń
•    Jan Zdzisław Tabor
•    Krystyna Zawadzka

Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności odbyła się w ramach oficjalnych
obchodów 35. Rocznicy Zbrodni Lubińskiej. Do tej rocznicy w swoim przemówieniu
nawiązał Prezes Instytutu Pamięci Narodowej podkreślając zasługi osób odznaczonych.

- Państwo poświecili swoje zycie osobiste ryzykując i uczestnicząc w czymś najpiękniejszym
co nam się wydarzyło w końcu XX wieku. Dziś żyjemy w czasach, gdy wszystko przelicza
się na sukces i pieniądze,  ale są rzeczy niepoliczalne i to Solidarność nam je przyniosła –
podkreślił dr Jarosław Szarek. 

W imieniu odznaczonych głos zabrał Adam Myrda, który zaznaczył, że odznaczenie jest dla
niego bardzo ważne, ale najważniejsze jest to, co robił podczas stanu wojennego. – Wierzę,
że Solidarność pamięta i nie zapomina. Dziś na sercu mam Krzyż Wolności i Solidarności, a
w sercu mam wolność i solidarność – puentował starosta lubiński.

Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez Sejm 5 sierpnia 2010 roku. Po raz
pierwszy przyznano go w czerwcu 2011 roku przy okazji obchodów 35. rocznicy protestów
społecznych w Radomiu. Krzyż nadawany jest przez Prezydenta RP, 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. Źródłem uchwalenia Krzyża Wolności i Solidarności jest Krzyż
Niepodległości z II RP. 

Relacje w mediach:

http://www.lubin.pl/odznaczeni-za-walke/

http://www.lubin.pl/odznaczeni-za-walke/


http://wroclaw.tvp.pl/33791957/35-lat-po-zbrodni-lubinskiej

http://miedziowe.pl/content/view/84710/78/

Zachęcamy do lektury tekstu Łukasza Sołtysika z Oddziałowego Biura Badań Historycznych
IPN we Wrocławiu „Polowanie na ludzi. Zbrodnia lubińska 31 sierpnia 1982 roku”.
Komentarz historyczny znajduje się w najnowszym numerze „Biuletynu IPN”
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