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Warszawa, dnia 31 sierpnia 2021 r.
 

Poz. 776 

Rej. 169/2021 
POSTANOWIENIE
 

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 

z dnia 9 czerwca 2021 r. 

o nadaniu orderów 

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 paździer-
nika 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) odznaczeni zostają: 

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 

za wybitne zasługi w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej, za działalność społeczną 
i samorządową 

1. Barczyk Kazimierz, 

za wybitne zasługi w działalności kombatanckiej i społecznej, za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski 

2. Skrzypczyk Franciszek, 

za wybitne zasługi w kultywowaniu i kontynuowaniu tradycji kawalerii i jazdy polskiej, za działalność na rzecz społeczności 
lokalnej 

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 

3. Burzyński Zbigniew Józef, 

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 

za wybitne zasługi w działalności społecznej i związkowej: 

4. Bugno Marek, 5. Grzeszek Wojciech Jan, 

za wybitne zasługi w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej oraz działalności publicznej i społecznej 

6. Chojnowski Jan, 

za wybitne zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej: 

7. Cieszyński Zygmunt Mieczysław, 8. Matusiak Jacek Jan, 

za wybitne osiągnięcia w pracy artystyczno-pedagogicznej i twórczej, za działalność społeczną 

9. Dowlasz Inka, 
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za wybitne zasługi w pracy zawodowej i działalności organizacyjnej na rzecz rozwoju edukacji 

10. Dubiella Zdzisław Andrzej, 

za wybitne zasługi w działalności na rzecz góralskiego ruchu regionalnego, za kultywowanie i upowszechnianie kultury 
góralskiej: 

11. Lassak Anna, 12. Lassak Kazimierz, 

za wybitne zasługi dla rozwoju muzealnictwa, za popularyzowanie historii polskiego lotnictwa 

13. Radwan Krzysztof Andrzej, 

za wybitne zasługi w pracy naukowej i publicystycznej, za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych 
w Polsce 

14. Rawski Witold Feliks Antoni, 

za wybitne zasługi w działalności społecznej, za popularyzowanie prawdy o najnowszej historii Polski 

15. Stopa Jerzy Tadeusz, 

za wybitne osiągnięcia w pracy literackiej i artystycznej, za popularyzowanie polskiej literatury i kultury 

16. Strządała Jan, 

za wybitne zasługi dla rozwoju kultury muzycznej, za działalność na rzecz edukacji artystycznej dzieci i młodzieży 

17. Czechowski Jerzy,
	

pośmiertnie
	

18. Rymarz Tadeusz Tomasz, 

na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski 

za wybitne zasługi w działalności publicznej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce 

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 

pośmiertnie 

19. Owczarek Andrzej. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda 


		2021-08-31T09:49:20+0000
	Anna Tyśkiewicz-Mazur


		2021-08-31T16:40:56+0200




