
 

 

Informacje biograficzne powstały w oparciu o treść uzasadnień wniosków  
o nadanie odznaczenia i ze względu na swoją skrótową formę  
nie odzwierciedlają w pełni patriotycznego zaangażowania odznaczonych osób 

Działacze opozycji antykomunistycznej odznaczeni Krzyżem Wolności  

i Solidarności przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi  

w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz 

respektowania praw człowieka w PRL 

 

 

Witold Bator (ur. 1946 r.) 

członek „Solidarności Walczącej”, kolporter podziemnej prasy i ulotek; 

projektant i współwykonawca tajnej drukarni „Wilno” im. gen. Leopolda 

Okulickiego „Niedźwiadka” w Zagórzanach koło Gdowa – najważniejszej 

drukarni Porozumienia Prasowego „Solidarność Zwycięży” 

 

Jan Bryjak (ur. 1963 r.) 

współpracownik założonego we IX 1982 r. Porozumienia Prasowego 

„Solidarność Zwycięży”, kolporter wydawnictw podziemnych, współwykonawca 

tajnej drukarni „Wilno” im. gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka”  

w Zagórzanach koło Gdowa 

 

Mieczysław Curzydło (ur. 1949 r.) 

związany z NSZZ „Solidarność” od 1980 r.; drukarz i kolporter wydawnictw 

podziemnych, m.in. redagowanego i drukowanego w Wadowicach pisma 

„Solidarny”; uczestnik akcji pomocowych dla internowanych oraz wadowickiego 

Duszpasterstwa Ludzi Pracy 

 

Grażyna Dymkowska (ur. 1960 r.) 

działaczka NSZZ „Solidarność” w Zakładach Okrętowych Urządzeń 

Elektrycznych i Automatyki ELMOR w Gdańsku, po wprowadzeniu stanu 

wojennego prowadziła działalność podziemną, aresztowana (VIII-XII 1982)  

i skazana na 2 lata więzienia 

 

Andrzej Dziędziel (ur. 1954 r.) 

przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Zakładach Chemicznych „Oświęcim”  

w Oświęcimiu do XII 1981 r.; po wprowadzeniu stanu wojennego organizator 

podziemnych struktur związku, drukarz i kolporter wydawnictw 

antyreżimowych; w 1982 r. aresztowany i skazany na 1 rok i 6 miesięcy więzienia  
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Franciszek Florjan (ur. 1932 r.) 

jeden z założycieli NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w Łącku, 

uczestnik strajków i akcji protestacyjnych w Rzeszowie, Krakowie i Warszawie. 

Po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywał sztandar związku oraz organizował 

zbiórki żywności dla internowanych 

 

Barbara Grzechynka (ur. 1939 r.) 

działaczka NSZZ „Solidarność” od 1980 r., pracownik etatowy Zarządu Regionu 

Małopolska, organizatorka druku i kolporterka wydawnictw podziemnych, po 

wprowadzeniu stanu wojennego internowana (do III 1982 r.), współorganizatorka 

pomocy internowanym i represjonowanym 

 

Ziemowit Kalinowski (ur. 1966 r.) 

związany z podziemnym Niezależnym Zrzeszeniem Studentów w Wyższej 

Szkole Pedagogicznej oraz Konfederacją Polski Niepodległej; współzałożyciel  

i członek redakcji pisma „Legion” (1988); współorganizator kolportażu  

i kolporter wydawnictw podziemnych  

 

Zbigniew Kruk-Strzeboński (vel Zbigniew Hobrzyk, ur. 1951 r.) 

związany z NSZZ „Solidarność” od 1980 r., od I 1981 r. etatowy pracownik 

Zarządu Regionu Małopolska; po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował 

się w działalność podziemną, m.in. organizując druk i kolportaż ulotek i prasy 

niezależnej; internowany do VII 1982 r. 

 

Krzysztof Krynke (ur. 1950 r.) 

od 1980 r. działacz NSZZ "Solidarność" w Państwowym Przedsiębiorstwie 

"Żegluga Krakowska"; inspirator i uczestnik licznych akcji strajkowych  

i protestacyjnych; po wprowadzeniu stanu wojennego internowany do I 1982 r. 
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Stanisław Kuś (ur. 1940 r.) 

działacz NSZZ „Solidarność” od 1980 r., sekretarz Zarządu Regionu Małopolska,  

po wprowadzeniu stanu wojennego internowany (do VII 1982 r.), powtórnie 

internowany za działalność w KPN (X-XII 1982), inwigilowany i nękany 

wyjechał z kraju w 1988 r. 

 

Stefan Lukesch (ur. 1951 r.) 

od 1980 r. związany z NSZZ „Solidarność” w Zakładach Chemicznych 

„Oświęcim” w Oświęcimiu; po wprowadzeniu stanu wojennego działał  

w podziemiu; uczestnik akcji pomocowych, kolporter wydawnictw podziemnych, 

zatrzymywany i karany administracyjnie 

 

Włodzimierz Olszewski (ur. 1948 r.) 

oficer 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Krakowie do 1982 r.,  

od lat 70. uczestnik tzw. opłatków legionowych, szef Okręgu Nowy Sącz 

Konfederacji Polski Niepodległej (1987) i członek kierownictwa Obszaru II 

(Małopolska), delegat na III Kongres KPN w 1989 r. 

 

Adam Słupek (ur. 1946 r., zm. 2017 r.) 

związany z podziemną „Solidarnością” i Konfederacją Polski Niepodległej, 

uczestnik Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej w 1984 r., kolporter 

wydawnictw podziemnych, aresztowany w VI 1985 r., sądzony i skazany  

za działalność antyreżimową na 2 lata więzienia (I 1986) 

 

Krzysztof Smoleń (ur. 1967) 

od 1986 r. związany z Federacją Młodzieży Walczącej, organizator i aktywny 

uczestnik manifestacji antykomunistycznych na terenie Krakowa; drukarz  

i kolporter wydawnictw podziemnych Solidarności oraz FMW, m.in. „Biuletynu 

Młodzieży Walczącej” („BMW”) 
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Zdzisław Sumara (ur. 1960) 

członek NSZZ „Solidarność” w Zakładach Mechanicznych „Ponar” w Tarnowie 

od 1980 r.; po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność 

podziemną; publicysta, drukarz i kolporter ulotek i pism antyreżimowych „Wolni 

i Solidarni”, „Tarnina” i „Tarnina II” 

 

Tadeusz Syryjczyk (ur. 1948 r.) 

uczestnik akcji protestacyjnych w 1968 r. w Krakowie, współzałożyciel NSZZ 

„Solidarność” w Akademii Górniczo-Hutniczej, członek Zarządu Regionu 

Małopolska, delegat na I Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”; w okresie stanu 

wojennego internowany (do VII 1982); publicysta podziemny, współtwórca 

Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego (1985) 

 

Teresa Żelazny (ur. 1948 r.) 

harcmistrzyni, instruktorka harcerska związana z Kręgami Instruktorów 

Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, po wprowadzeniu stanu wojennego  

z delegalizowaniu KIHAM uczestniczka niejawnego Ruchu Harcerskiego,  

który stawiał sobie za cel odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności 

 

ODZNACZONY POŚMIERTNIE 

 

Józef Bujak (ur. 1921 r., zm. 1999 r.) 

w 1949 r. skazany na 1 rok i 6 miesięcy więzienia za wspieranie oddziałów 

zbrojnego podziemia niepodległościowego; od 1980 r. zaangażowany  

w działalność w NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych;  

po wprowadzeniu stanu wojennego organizator działalności podziemnej związku, 

kolporter prasy podziemnej, organizator akcji pomocowych  

 

 

Uroczystość wręczenia odznaczeń  
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