
Krzyż Wolności I Solidarności
Lista Osób Odznaczonych

Strona Główna A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z Ź Ż

Elżbieta Walesiak

ur. w 1955 roku w m. Ciechanów

Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 219/2021

Biogram

W dniu 16 grudnia 1981 r. wykonała na ogrodzeniu Jednostki Wojskowej nr 2348 w Ciechanowie napisy o treści antykomunistycznej.
Za ten czyn została 18 grudnia 1981 r. skazana przez Sąd Rejonowy w Ciechanowie, w trybie przyśpieszonym, na karę  6 miesięcy
pozbawienia wolności. Była osadzona kolejno w Areszcie Śledczym w Ostródzie, Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie, Zakładzie
Karnym nr 1 w Grudziądzu i ponownie w Zakładzie Karnym Bydgoszczy-Fordonie. Z więzienia zwolniono ją 16 czerwca 1982 r. Podczas
odbywania kary od 30 kwietnia do 5 maja 1982 r. podjęła głodówkę na znak solidarności ze współosadzoną, która doznała przemocy
fizycznej. Z powodu wcześniejszego skazania wyrokiem sądu, w latach 1982-1989 odmawiano jej wyjazdów zagranicznych.

Biogram opracowano na podstawie:

• materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Odznaczeni KWiS

© 2019-2021 Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Polityka prywatności Deklaracja dostępności Ochrona danych osobowych
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