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W gmachu Sejmu, 6 stycznia
2004 r. odbyła się skromna, choć
podniosła uroczystość wręczenia
szóstce naszych Rodaków medali
„Meritus Patriae” (Zasłużony
Ojczyźnie). By ła to już kolejna
uroczystość, podczas której uhono-
rowano osoby zasłużone dla kulty-
wowania polskich tradycji narodo-
wych, języka ojczystego i kultury
polskiej.

Na początku uroczystości
Prezes Fundacji Tadeusz Samborski
powiedział, iż wszyscy wyróżnieni bez
względu na to jakie funkcje pełnią
„mają swoisty wspólny mianownik, a
jest nim umiłowanie Kresów Wschod-
nich, ludzi tam mieszkających i historii
tych ziem, które były integralną
częścią Rzeczypospolitej oraz są
nierozłączną częścią naszej duchowej
ojczyzny”. Poseł podkreślił, iż „Fun-
dacja chciałaby podziękować wszyst-
kim narodzonym za poświęcenie,
serce oraz zrozumienie potrzeb
naszych Rodaków na Wschodzie”.

Prezes Fundacji przypomniał
także, iż medalem zostały uhono-
rowane osoby, które wprawdzie nie
pełnią wielkich funkcji państwowych,
ale swoją codzienną pracą utrwalają
polskość na Kresach.

Jednocześnie przypomniał, iż
tym wyróżnieniem zostali uhono-
rowani m.in. marszałek Senatu prof.
Login Pastusiak oraz wicemarszałek
Jolanta Danielak.

Pamiątkowe zdjecie z uroczystości
Foto: Serwis „Polska-Polacy”

Wyróżnieni zostali (w kolejności
alfabetycznej): Eugeniusz Budkiewicz
(prezes oddziału wojewódzkiego
Stowarzyszenia Współpracy „Polska-
Wschód” w Opolu), Józef Kamiński
(konsul RP w Belgradzie, który
zaktywizował Polaków mieszkających
w Serbi i), Elżbieta Michaj łowa
(organizatorka szkoleń dla polskich
nauczycieli w Brześciu), Stefan Przy-
wóski (twórca wielu pamiątkowych
tablic na Wschodzie), Elena
Rogaczykowa (prezes Wspólnoty
Kultury Polskiej w Kaliningradzie) oraz
Barbara Wachowicz (pisarka, która
wiele swoich książek poświeciła
wybitnym Polakom Ziemi Wileńskiej,
Nowogródzkiej, Grodzieńskiej i
Lwowskiej)

Na zdjęciu: Prezes Tadeusz
Samborski oraz
Barbara Wachwicz.
Foto: Serwis
„Po l s ka - Po lacy ”

Wręczając
medal „Meritum
Patriae” Pani Barba-
rze Wachowicz,
autorce takich
książek jak: „Ty
jesteś jak zdrowie” -
szlakiem Mickie-
wicza, Słowackiego i

Elizy Orzeszkowej czy „Malwy na
lewadach” – części poświeconej
Polesiu – gniazdu Tadeusza

KOLEJNA GRUPA POLAKÓW ODZNACZONA
MEDALEM „MERITUS PATRIAE”

Kościuszki, prezes Fundacji zazna-
czył, iż jest ona swoistym „ministrem
od patriotyzmu, choć takiego mini-
sterstwa nie ma”.

Ponadto w uroczystości obok
odznaczonych uczestniczyli marsza-
łek Józef Zych oraz poseł Elżbieta
Jankowska z sejmowej komisji kultury
i środków masowego przekazu.
Marszalek Józef Zych podkreślił, iż
przyjął zaproszenie z największą
przyjemnością, ponieważ rodzina jego
żony wywodzi się właśnie z Kresów
Rzeczypospolitej. Podczas uroczys-
tości poseł PSL przypomniał, iż to
właśnie Sejm był pierwszą instytucją,
która zainicjowała w 1996 r.
odbudowę Cmentarza Orląt
Lwowskich. Według niego trzeba
doprowadzić do tego, aby sprawa

cmentarza została
ostatecznie załat-
wiona. Marszałek
pogratulował wszyst-
kim nagrodzonym.
„Wprawdzie to wyróż-
nienie jest drobnym
symbolem, ale jak
jakże istotnym dla
kultywowania pol-
skości” – dodał na
zakończenie swojego
krótkiego wystą-
pienia.

Dziękując za
wyróżnienie Barbara
Wachowicz powie-

działa m.in.: „I Kościuszko, i Piłsudski,
i  Traugutt, i ta m łodsza siostra
Mickiewicza, grodzieńska siostra,
Eliza Orzeszkowa, która prowadziła
przez wszystkie te lata dom polski,
powiedziała »w tym życiu ciemnym,
jak noc listopadowa (…) wierność i
wytrwanie «Jeśl i  ta wierność i
wytrwanie, ta wierna rzeka do dzisiaj
płynie, to nie tylko zasługa tych wiel-
kich i ich dziedzictwa, ale właśnie tych
niewielkich. (...) bo to przecież nie oni
opuścili Macierz, Macierz została od
nich odepchnięta okrutnym wyrokiem
historii i oni trwają tam na tych wspa-
niałych placówkach polskości”.

Robert Trzaska
Serwis „Polska-Polacy”


