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POLAKÓW PORTRET W¸ASNY 
Na historii Polski zaważają, niestety, nasze typowo polskie wady narodowe. 

Jan Długosz (XV w.) pisał: Bo jeżeli róż-

ne narody odznaczają się rozmaitymi przy-

miotami jak i wadami, to naród polski uważa

się za skłonniejszy do zazdrości i potwarzy

niż do czego innego..., umysły Polaków

uchodzą za bardziej pochopne do występ-

ków płynących z zawiści. 

Jan Kochanowski (XVI w.) w „Pieśni V”

zawarł polityczną przestrogę dla Polaków:

Cieszy mię ten rym: Polak mądr po szko-

dzie, Lecz jeśli prawda i z tego nas zbodzie,

Nową przypowieść Polak sobie kupi, Że

i przed szkodą, i po szkodzie głupi. 

Stefan Batory (XVI w.) tak oceniał Po-

laków: mimo męstwa naród płochy, wytrwa-

łości nie ma, zabawę woli niż pracę, życie so-

bie niewiele ceni. Dać je w chwili zapału, po-

święcić majątek – to u nich łatwo. Fantazji

dużo, ale gdy się na słowa wyczerpią, do czy-

nu ochoty i sił brak. Sekretu nie zachowa,

mówić dużo lubi, czynić mało. 

Piotr Skarga (XVI w.) nigdy nie żałował

Polakom słów prawdy: Zginęła w tym Króle-

stwie karność i disciplina, bez której żaden

rząd uczynić się nie może... Nikt się urzędów

ani praw nie boi, na żadne się karanie nie

ogląda... gdy bojaźń Boga ginie i wstyd

upada, której gdy nie masz Rzeczpospoli-

ta ginie, a jako gdy obręczy z beczki opa-

dają a nikt ich nie pobija, wszystko się

rozsypuje. 

Stanisław Konarski (XVIII w.) prze-

strzegał: Wszystko stacza się w przepaść

i zostawimy naszym potomkom Rzeczpo-

spolitą w gorszym stanie niż ją sami

otrzymaliśmy. Uważał jednocześnie, że:

Nigdy nie należy tracić nadziei, jeśli cho-

dzi o Rzeczpospolitą. 

Maurycy Mochnacki (XIX w.) pisał:

We wszelkim bohaterskim przedsięwzię-

ciu naszym byliśmy na kształt kunsztow-

nego ognia, co od jednego razu strzeli

w górę jasnym płomieniem i w dymach

zgaśnie, a Cyprian K. Norwid (XIX w.)

stwierdzał z goryczą: Nasza hi-

storia pełna jest wielkich zanie-

chań historycznych i niedoko-

nań, zaprzepaszczonych wiel-

kich szans historycznych i sło-

mianych ogni. Polacy są wspa-

niałym narodem i bezwarto-

ściowym społeczeństwem. 

Józef Piłsudski

twierdził: Polacy nie

są zorganizowanym

narodem, wobec cze-

go znaczy u nich wię-

cej nastrój aniżeli rozumowanie

i argumenty; sztuką rządzenia Po-

lakami jest zatem wzniecanie od-

powiednich nastrojów. Polacy po-

między sobą są, niestety, wroga-

mi nieubłaganymi. Jest to dziwna

strona psychiczna, która stała się

naszą właściwością, naszą cechą

organiczną. Umiłowanym stanem

Polaków jest niezdecydowanie.

Cudzoziemcy również nie

szczędzili Polakom krytycznych

uwag. Przez stulecia upowszech-

niano opinię zaborców o Polsce,

tzw. „czarną legendę Polski“, ja-

ko kraju pokaranego za narodo-

we winy. 

Wolter (XVIII w.) uważał: Je-

den Polak to istny czar, dwóch Po-

laków – to awantura, trzech Pola-

ków – och, to już jest polski problem.

Karol Monteskiusz, francuski

prawnik, filozof i wolnomularz,

przedstawiając dzieje głównych

państw europejskich („Listy perskie“

z 1721 r.) pisał o Polsce: Oto historie Półno-

cy, między innymi Polski, która tak zły czyni

użytek ze swej wolności i z prawa obioru kró-

lów: rzekłbyś, że chce pocieszyć sąsiadujące

z nią ludy, które straciły i jedno, i drugie. 

Zdaniem króla pruskiego Fryderyka II

Hohenzollerna (XVIII w.), polonofoba: Trze-

ba znać tych fałszywych Polaków, butnych,

gdy są pewni cudzego poparcia, a tchórzli-

wych, gdy sami stoją w obliczu zagrożenia.

Na rękę były mu przywary Polaków: Im bar-

dziej Polska będzie skłócona, im więcej będzie

w niej rozbratu i zamętu... tym to dla mnie

lepiej, tym korzystniej dla mych interesów. 

Katarzyna II twierdziła: Kartezjańskie wi-

ry nigdzie poza Polską nie istniały. Tam każ-

da głowa jest takim wirem, kręcącym się nie-

ustannie wokół siebie, a jeśli coś go czasem

zatrzyma, to przypadek, nigdy zaś rozum czy

osąd innych. Według carycy: Z Prusakiem na-

leży wszelkich imać się sposobów, lecz z Po-

lakami nie ma w ogóle nic zabawniejszego,

jak ich bić. 

Liberum veto.

Zabawy magnaterii.

Rejtan - upadek Polski.

Szlacheckie spory.

Dokoƒczenie na str. 4 [
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Hubert Vautrin, francuski jezuita, pisarz

i guwerner, w relacji z podróży po Polsce

w epoce stanisławowskiej („Obserwator

w Polsce“) zawarł bardzo negatywną opinię

o Polsce i Polakach, których dewizą, odno-

szącą się do polityki, życia społecznego

i prywatnego, jest, według niego, każdy dla

siebie. Irytowała go niegospodarność i leni-

stwo Polaków. Pisał, iż cechuje ich wynio-

słość wobec podwładnych, płaszczenie się

przed wyżej stojącymi i skłonność do przy-

milania się cudzoziemcom. Jednocześnie

przesadnie uznają zasługi cudzoziemców,

a gardzą nimi u współobywateli. Polak,

choćby stworzył prawdziwe arcydzieło, zo-

stanie zignorowany, a jego rodacy przed-

kładać będą nad jego pracę najsłabszy

utwór zagranicznej proweniencji. 

Niemniej krytyczny był Honoré de Bal-

zac (XIX w.), dla którego Polacy byli podpa-

laczami Europy. Pisał: Ludzie, którzy chcą

zażeć ogień w Europie..., dla jakiejś ojczyzny,

która podobno jednym bagnem, zamieszka-

nym przez ohydnych Żydów, nie licząc Koza-

ków i chłopów, rodzaj dzikich bydląt mylnie

zaliczanych do rodzaju ludzkiego. Ci Polacy

nie rozumieją ducha epoki. Nie jesteśmy już

barbarzyńcami! Wojna... już się przeżyła...

Nasze czasy to tryumf... rozsądku. 

Thomas Carlyle (XIX w.), szkocki pisarz

społeczny, historyk i filozof historii, wydał

surową ocenę: Żaden z czytelników, który

zapoznał się z polską historią, nie może wąt-

pić, że Polska, teraz martwa, dobrze zasłuży-

ła sobie na śmierć. W świecie nie pozwala się

na anarchię. 

Ale miała też Polska swoich obrońców,

którzy zwracali uwagę na bohaterstwo

i poświęcenie Polaków w walce o wolność

własną i innych narodów. 

Jules Michelet (XIX w.), francuski histo-

ryk, przyjaciel Mickiewicza i wielki sympa-

tyk Polski, w swoich rozważaniach poświę-

cił wiele miejsca bohaterskim potyczkom

Polaków w obronie chrześcijaństwa i euro-

pejskiej tożsamości. Ubolewał, że Polacy,

którzy dzielnie stawali do boju, sami nie uzy-

skali w odpowiednim mo-

mencie pomocy od nikogo.

Polska to kraj męczenników.

Pisał: W czasie, kiedy próż-

niacza Europa szczebiotała,

dysputowała o słowo łaski,

wikłała się w subtelnościach,

ci bohaterscy strażnicy za-

słaniali ją swoimi lancami.

Nie szczędził uszczypliwo-

ści własnemu narodowi,

a zwłaszcza Napoleonowi.

W jego opinii Francuzi wy-

korzystywali Polaków do

własnych celów. 

Wybuch powstania li-

stopadowego obudził wę-

gierskie sympatie dla Pol-

ski i tendencje opozycyjne

wśród węgierskiej szlach-

ty. Lajos Kossuth, który

rozpoczynał swoją karierę

polityczną, stwierdził wów-

czas: Sprawa polska jest

sprawą całej Europy i od-

ważnie śmiem powiedzieć,

że kto nie szanuje Polaka,

kto nie błogosławi jego

sprawiedliwej broni, ten

nie kocha swego króla ani swojej ojczyzny. 

Giuseppe Garibaldi apelował, 15 lutego

1863 r., do narodów Europy o pomoc dla

walczących o wolność Polaków: Nie opusz-

czajcie Polski! Obowiązkiem wszystkich lu-

dów jest przyjść z pomocą temu nieszczęśli-

wemu narodowi... Jeśli pomożemy jej wszy-

scy..., spełnimy święty obowiązek i świat bę-

dzie mógł ukształtować się dla dobra rasy

ludzkiej. Z kolei w liście, datowanym 20 lu-

tego 1863 r., pisał m.in.: moja dusza prze-

pełniona jest bólem z powodu niewinnej

krwi, przelewanej w Polsce... Sprawa Polska

jest sprawą całej ludzkości i prędzej czy póź-

niej narody europejskie będą zmuszone

wziąć ją w obronę... Jeśli Polska padnie, cała

Europa znajdzie się pod jarzmem despoty-

zmu... Jestem całym sercem oddany sprawie

Polski, która kiedyś zmartwychwstanie

w chwale i triumfie sprawiedliwości. 

Ignacy Jan Paderewski, przemawiając

w 1915 r., powiedział: Żaden naród nie jest

tak czułym na ludzką niedolę, na ludzką nie-

wolę, jako my jesteśmy. Żaden naród nie

spieszy się tak skwapliwie uciśnionym..., ja-

ko my spieszymy, Żaden z narodów świata

tak obfitej krwi swojej daniny nie złożył na

ołtarzu wolności, jak nasz Naród Polski! Za

nasze trudy, za nasze zasługi, za krew naszą

świętą żadnej nie dostaliśmy zapłaty. O losy

nasze nikt się nie troszczył... 

Georg Brandes, duński krytyk literacki

i pisarz, odwiedził Polskę w 1885 r.

W książce „Polska“, wydanej w 1898 r. we

Lwowie, przedstawił charakterystykę na-

szego narodu, która wydaje się być, nieste-

ty, aktualna i dzisiaj: Naród zapalny i nie-

praktyczny, żywy i lekkomyślny, naród, który

czuje wstręt do wytężonej i długotrwałej

pracy..., ale który przede wszystkim kochał

niepodległość, aż do szaleństwa, wolność do

liberum veto i który do dziś, po utracie nie-

podległości i wolności, pozostał wierny tym

swoim ideałom... Polak w ogóle nie jest

stworzony na obywatela państwa. Zarówno

ekonomiczny, jak i polityczny zmysł jest

w Polsce słabo rozwinięty. Jakoś to będzie –

mawiają Polacy, jakoś się to ułoży; charakte-

rystyczne to słowa dla tego kraju bezładu. 

Aktualnie Polacy sami o sobie mówią,

że są zazdrośni i zawistni, że cechuje ich

cwaniactwo, kombinatorstwo i zorientowa-

nie na konsumpcję.

I tu przykład idzie

z góry – wystarczy

popatrzeć na obrady

Sejmu RP. 

dr hab. WWIITTOOLLDD

LLIISSOOWWSSKKII

Korzystałem z prac:

Jerzego R. Nowaka

„Myśli o Polsce i Pola-

kach“ oraz Bogdana

Suchodolskiego „Dzie-

je kultury polskiej“Sejm RP.

[ Dokoƒczenie ze str. 3
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1166maja br. rozpocz´∏a si´ piel-
grzymka do Republiki W∏o-
skiej Weteranów Walk

o Niepodleg∏oÊç w 78. rocznic´ bitwy
o Monte Cassino. Uczestniczàcy w niej
kombatanci, w tym prezes Zarzàdu G∏ó-
wnego ZKRPiBWP Janusz Maksymowicz,
rozpocz´li jà od modlitwy przy grobie Êw.
Jana Paw∏a II oraz od z∏o˝enia kwiatów
przy pomniku marsza∏ka Józefa Pi∏sud-
skiego. 

Modlitw´ przy grobie papieskim
w Bazylice Êw. Piotra w Watykanie popro-
wadzi∏ biskup polowy WP Wies∏aw Le-
chowicz. Zgromadzeni modlili si´ za po-
leg∏ych i zmar∏ych polskich ˝o∏nierzy
oraz za bohaterskich wyzwolicieli Italii
b´dàcych cz∏onkami delegacji. 

Wieczorem uczestnicy obchodów
udali si´ do Parioli, gdzie znajduje si´ po-
piersie marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego.
Przy pomniku z∏o˝ono wieniec bia∏o-
czerwonych kwiatów. Delegacji prze-
wodniczyli szef UdSKiOR Jan Józef Ka-
sprzyk, bp Wies∏aw Lechowicz oraz dy-
rektor Centralnej Biblioteki Wojskowej
dr Jan Tarczyƒski. 

Weterani armii gen. Andersa 

w Piedimonte San Germano 

We wtorek 17 maja 2022 r., We-
terani 2. Korpusu Polskiego oraz
dzia∏acze opozycji antykomuni-
stycznej upami´tnili w Piedimonte
San Germano poleg∏ych w maju
1944 r. towarzyszy broni. 

W ceremonii przed pomnikiem 
6. Pu∏ku Pancernego im. Dzieci
Lwowskich udzia∏ wzi´li: szef
Urz´du do Spraw Kombatantów

i OR Jan Józef Kasprzyk, ambasador RP

we W∏oszech Anna Maria Anders, przed-
stawiciele Sejmu RP i w∏adz wojsko-
wych, lokalnych w∏adz samorzàdowych
oraz harcerze ZHR i ZHP. 

Szef Urz´du podkreÊli∏, ˝e wetera-
nom nigdy nie zabrak∏o wiary, ˝e wol-
na Polska zwyci´˝y, i ˝e z∏u nale˝y si´
przeciwstawiç. 

- Uczycie nas po dziÊ dzieƒ, ˝e wolnoÊç

jest najcenniejszym darem i ˝e niepodleg∏oÊç

nale˝y piel´gnowaç. Uczycie nas, ˝e za-

wsze tak jak Wy, trzeba stawaç po stronie

dobra ze z∏em – powiedzia∏ dzi´kujàc
weteranom Jan Józef Kasprzyk. 

Podczas uroczystoÊci g∏os zabra∏
równie˝ burmistrz Piedimone San

Germano Gioacchino Ferdinandi, który
zaznaczy∏, ˝e trudno uwierzyç, ˝e po do-

Êwiadczeniach II wojny Êwiatowej
dziÊ, w 2022 r., znowu oglàdamy
sceny wojenne rozgrywajàce si´
w Europie. 

Podczas uroczystoÊci w uzna-
niu szczególnych zas∏ug w kulty-
wowaniu pami´ci o czynie zbroj-
nym Korpusu Jan Józef Kasprzyk
uhonorowa∏ medalami „Pro Bono
Poloniae” Fundacj´ Muzeum Pa-
mi´ci 2. Korpusu Polskiego, bur-
mistrza Piedimonte San Germano
Gioacchino Ferdinandiego, Doro-

t´ Ko∏akowskà i Tomasza Fliszkiewicza,
a w uznaniu zas∏ug za kultywowanie pa-
mi´ci o walce o niepodleg∏oÊç Rzeczypo-
spolitej Polskiej medalami „Pro Patria”
Alfonso Testa, Ann´ Teres´ Kuliczkowski,
Daniela Prochowskiego Iamurri, Ann´
Stell´ Seren´ Lis, Stell´ Tarnogroddzkà,
Ann´ Francuz, Urszul´ Màk´, Antoniego
Màk´ i Karolin´ Dyjas-Fezzi. 

Apel Poleg∏ych na Wzgórzu Pami´ci
odczyta∏ pp∏k Otton Hulacki, nast´pnie

odmówiono modlitw´ za zmar-
∏ych i poleg∏ych ˝o∏nierzy, po
której nastàpi∏a ceremonia z∏o-
˝enia kwiatów przed pomni-
kiem 6. Pu∏ku Pancernego im.
Dzieci Lwowskich. Odegranie
przez Orkiestr´ Wojskowà
z Bydgoszczy utworu „Czerwo-
ne Maki na Monte Cassino” za-
koƒczy∏o oficjalne uroczystoÊci
na Wzgórzu Pami´ci. 

Ostatni ˝yjàcy Weterani 

2. Korpusu Polskiego oddali 

ho∏d swojemu dowódcy 

18 maja br. o godz. 8:30 w Cassino
odby∏a si´ uroczystoÊç z∏o˝enia kwiatów
przed popiersiem gen. W∏adys∏awa An-
dersa, wià˝àca si´ z 130. rocznicà urodzin
genera∏a. Ho∏d swojemu dowódcy oddali
ostatni ˝yjàcy ˝o∏nierze 2. Korpusu Pol-
skiego – pp∏k Otton Hulacki, kpt. W∏ady-
s∏aw Dàbrowski, Leon Piesowocki, Ma-
rian Bajda oraz przedstawiciele w∏adz
paƒstwowych – wicemarsza∏ek Sejmu
Ma∏gorzata Gosiewska, wicepremier i mi-
nister Kultury i Dziedzictw Narodowego

Pielgrzymka Weteranów 2. Korpusu
na uroczystoÊci 78. rocznicy bitwy 

o Monte Cassino 

Dokoƒczenie na str. 8 [
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Piotr Gliƒski, europose∏ Joachim Bru-
dziƒski, Ambasador RP w Rzymie Anna
Maria Anders, burmistrz Cassino Gioac-
chino Ferdinandi. 

Podczas uroczystoÊci g∏os zabra∏ orga-
nizator obchodów 78. rocznicy bitwy
o Monte Cassino szef Urz´du do Spraw
Kombatantów i OR Jan Józef Kasprzyk:
On nie tylko przela∏ wiar´ w zwyci´stwo, ale

on armi´ niewolników, armi´ ∏agierników,

znajdujàcych si´ w rosyjskiej i sowieckiej nie-

woli, przekszta∏ci∏ w armi´ zwyci´zców... 

M∏odzi harcerze wr´czyli zas∏u˝o-
nym dzia∏aczom Medale Pami´ci o Nie-
podleg∏ej oraz Medale „Za kultywowanie
pami´ci o ˝o∏nierzach 2. Korpusu Pol-
skiego”. Wyjàtkowe odznaczenia odebrali
m.in. Weterani Walk o Niepodleg∏oÊç,
w tym prezes ZG ZKRPiBWP Janusz
Maksymowicz, minister Jan Józef Ka-
sprzyk oraz ambasador Anna Maria An-
ders. UroczystoÊç zakoƒczy∏o z∏o˝enie
kwiatów przy popiersiu. 

UroczystoÊci na Polskim Cmenta-

rzu Wojennym na Monte Cassino

w 78. rocznic´ zwyci´skiej bitwy 

Obchody zainaugurowa∏o odegranie
hymnów Rzeczypospolitej Polskiej i Re-
publiki W∏oskiej. Nast´pnie zosta∏a od-
prawiona msza Êw. polowa koncelebrowa-
na przez biskupa polowego WP Wies∏awa
Lechowicza i kapelanów wojskowych
m.in. ks. kmdr. w st. spocz. Janusza Bàka
i ks. mjr. Marcina Janoch´. W homilii bi-
skup polowy podkreÊli∏, ˝e przes∏anie walk

o klasztorne wzgórze jest wcià˝ aktualne,
szczególnie teraz, gdy w naszej
cz´Êci Europy toczy si´ wojna. Po
Eucharystii duchowni odmówili
ekumenicznà modlitw´ w intencji
poleg∏ych i zmar∏ych ˝o∏nie-
rzy 2. Korpusu Polskiego. 

Po uroczystej mszy Êw.
szef Urz´du do Spraw Kom-
batantów i OR Jan Józef Ka-
sprzyk przypomnia∏, ˝e to
w∏aÊnie dzi´ki pokoleniu ˝o∏-
nierzy 2. Korpusu Polskiego,

swojà si∏´ zdobywa∏ wielki ruch „So-
lidarnoÊci”, który przywróci∏ Polsk´
do grona paƒstw wolnych. 

Wicepremier Piotr Gliƒski pod-
kreÊli∏, ˝e tym co by∏o i jest najbar-
dziej przejmujàce sà rozliczne Êwia-
dectwa o bohaterstwie i poÊwi´ceniu
polskich ˝o∏nierzy, koƒczàce si´ z∏o-
˝eniem m∏odego ˝ycia w ofierze dla
Ojczyzny. 

Minister obrony narodowej Ma-
riusz B∏aszczak przywo∏a∏ swojà
wczeÊniejszà rozmow´ z w∏oskim
ministrem obrony na temat sytuacji

w Europie, w której podkreÊli∏,
˝e wszystko co mo˝emy zaob-
serwowaç w Ukrainie, ju˝ by∏o.
Tego wszystkiego doÊwiadczyli-
Êmy podczas II wojny Êwiatowej. 

Z kolei Anna Maria Anders
podkreÊli∏a, ˝e Monte Cassino
sta∏o si´ dziedzictwem ca∏ego
narodu polskiego: Kiedy Êpiewa-

ne sà „Czerwone Maki” wszyscy

stajemy wzruszeni... Czerwone

maki kwitnà teraz w Donbasie,

Mariupolu czy Odessie. DziÊ jeste-

Êmy Êwiadkami okrucieƒstwa na-

jazdu Rosji na Ukrain´, niezliczo-

nych ofiar, jakby czas si´ cofnà∏,

a historia zatoczy∏a ko∏o. 

Podczas uroczystoÊci szef
UdsKiOR uhonorowa∏ Meda-
lami „Pro Bono Poloniae” Janu-
sza Osiƒskiego, Leona Pieso-
wockiego, Janusza Maksymo-
wicza, Andrzeja Chedyƒskiego,
Mari´ Gordziejko, Ann´ Mari´
Anders, gen. Gualtiero Maria de

Cicco, Agat´ Ibek-Wojtasik i p∏k. Zbi-
gniewa Krzywosza. Medale „Pro Patria”
otrzyma∏a Magdalena Woliƒska-Riedi
oraz Zespó∏ PieÊni i Taƒca Âlàsk. 

W tym symbolicznym dla
ka˝dego ˝o∏nierza miejscu, mini-
ster obrony narodowej Mariusz
B∏aszczak uhonorowa∏ pp∏k. Ot-
tona Hulackiego Medalem Woj-
ska Polskiego. Z∏oty Medal za Za-
s∏ugi dla ObronnoÊci Kraju ode-
bra∏ Leon Piesowocki, kpt. W∏a-
dys∏aw Dàbrowski i Marian Bajda. 

[ Dokoƒczenie ze str. 7
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Nast´pnie w ho∏dzie dowódcy 2. Kor-
pusu Polskiego gen. W∏adys∏awowi An-
dersowi i jego ˝o∏nierzom delegacje z∏o-
˝y∏y wieƒce i wiàzanki kwiatów. 

Obchody w San Vittore del Lazio

Uczestnicy uroczystoÊci odwiedzili
miejsce, gdzie w latach 1944-1945, na
tymczasowym cmentarzu spoczywa∏o pó∏
tysiàca poleg∏ych ˝o∏nierzy. DziÊ w tym
miejscu stoi pomnik wykonany z korpu-
sów ∏usek artyleryjskich przypominajàcy

o bohaterstwie polskich ˝o∏nierzy.
G∏ównà uroczystoÊç poprzedzi∏o
z∏o˝enie wieƒców przed pomni-
kiem „W ho∏dzie cywilnym i woj-
skowym ofiarom wojny”, po czym
uczestnicy przenieÊli si´ pod po-
mnik upami´tniajàcy poleg∏ych ˝o∏-
nierzy 2. Korpusu Polskiego. Orkie-
stra WP z Bydgoszczy odegra∏a
„Mazurka Dàbrowskiego” oraz
hymn Republiki W∏oskiej. 

Nast´pnie g∏os zabra∏a bur-
mistrz San Vittore del Lazio Nadia
Bucci oraz przewodniczàcy polskiej
delegacji minister Jan Józef Kasprzyk.

Kolejnym punktem uroczystoÊci
by∏a ceremonia wr´czenia
medali „Pro Bono Polo-
niae”, którymi uhonorowa-
ni zostali: burmistrz Nadia
Bucci, Stowarzyszenie U∏an
Karpacki, Ewa Nadzieja,
Anna Wojtulewicz,` oraz
medalami „Pro Patria”, któ-
re otrzymali Vittore Saroli
i Vittorio Casoni. 

Ceremonia z∏o˝enia
wieƒców przed pomnikiem
oraz koncert orkiestry za-
koƒczy∏y uroczystoÊç. 

Nast´pnie delegacja uda∏a si´ na
W∏oski Cmentarz Wojenny Migna-
no Monte Lungo, gdzie o godz.
12:30 uczestnicy obchodów z∏o˝yli
kwiaty na grobie gen. Umberto Uti-
li, oddajàc ho∏d dowódcy w∏oskich
oddzia∏ów partyzanckich oraz pra-
wie 1000. spoczywajàcym tu w∏o-
skim ˝o∏nierzom poleg∏ym w walce
z re˝imem faszystowskim. 

Spektakl „ArtyÊci na Szlaku”

w ramach obchodów 78. rocz-

nicy bitwy o Monte Cassino

„ArtyÊci na Szlaku” to spektakl
przygotowany przez Krakowski Te-
atr Komedia. Opowiada o przedwo-
jennych losach polskich artystów,
którzy w czasie wojny do∏àczyli do

Armii Andersa. 19 maja br. przedstawie-
nie mieli okazj´ zobaczyç ostatni ˝yjàcy
˝o∏nierze 2. Korpusu Polskiego przeby-
wajàcy w Republice W∏oskiej w trakcie
obchodów 78. rocznicy bitwy o Monte
Cassino. 

„Nigdy nie zapomnimy o waszej

ofierze” – zakoƒczenie obchodów

78. rocznicy bitwy o Monte Cassino

Obchody 78. rocznicy bitwy o Monte
Cassino zakoƒczy∏a uroczystoÊç w Acqu-
afondata, gdzie mia∏y miejsce pierwsze
pochówki ˝o∏nierzy 2. Korpusu Polskie-
go, którzy zgin´li w walkach o Monte
Cassino. 

- Tu w Acquafondata dobiega koƒca trwa-

jàca od poniedzia∏ku nasza narodowa piel-

grzymka majàca na celu oddanie ho∏du Tym,

którzy 78 lat temu nie zadawali pytaƒ: po co?

dlaczego? za ile? tylko walczyli – powiedzia∏
minister Jan Józef Kasprzyk. 

Burmistrz Acquafondata Marina Di
Meo doda∏a, ˝e: Pomimo up∏ywu lat,

wdzi´cznoÊç dla tych, którzy walczyli poÊwi´-

cajàc swe m∏ode ˝ycie za wolnoÊç naszà i wa-

szà, jest wcià˝ ˝ywa.

Podczas uroczystoÊci szef Urz´du
uhonorowa∏ medalem „Pro Patria” Vitto-
re Saroliego. 

UroczystoÊç zakoƒczy∏o z∏o˝enie kwia-
tów przy pomniku „Ku czci poleg∏ych
˝o∏nierzy 2. Korpusu Polskiego” oraz
przy pomniku w∏oskim „Poleg∏ych na
wszystkich frontach” znajdujàcych si´
w Acquafondata.                       

Za UdsKiOR
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OO TTYYMM WWAARRTTOO WWIIEEDDZZIIEEåå
Medal 

„Pro Bono PoloniaE” 
Ustanowiony Zarzàdzeniem Szefa

Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych, z 25 czerwca
2018 r., dla upami´tnienia 100. roczni-
cy odzyskania przez Polsk´ Niepodle-
g∏oÊci, przyznawany jest osobom 
(fizycznym oraz prawnym) w uznaniu
szczególnych zas∏ug w upowszechnia-
niu wiedzy o historii walk niepodleg∏o-
Êciowych, krzewieniu postaw patrio-
tycznych w polskim spo∏eczeƒstwie,
a tak˝e kultywowaniu oraz popularyza-
cji poza granicami Kraju wiedzy o tra-
dycjach niepodleg∏oÊciowych. 

Odznak´ nadaje Szef UdSKiOR
z w∏asnej inicjatywy lub na wniosek
w∏adz naczelnych ogólnopolskich or-
ganizacji kombatanckich, organów
administracji rzàdowej i samorzàdo-
wej szczebla wojewódzkiego, a tak-
˝e kierowników polskich placówek
dyplomatycznych. Aktu dekoracji do-
konuje Szef Urz´du do Spraw Kom-
batantów i OR, upowa˝niony praco-
wnik Urz´du lub przedstawiciel inne-
go organu administracji rzàdowej
lub samorzàdowej szczebla woje-
wódzkiego w czasie uroczystoÊci
o charakterze paƒstwowym, patrio-
tycznym lub rocznicowym. Nadanie
medalu potwierdza si´ legitymacjà,
wr´czanà ∏àcznie z odznaczeniem. 

Odznaka nie jest nadawana po-
Êmiertnie oraz osobom, o których mo-
wa w art. 21 ust. 2 Ustawy z 24 stycz-
nia 1991 r. o kombatantach oraz nie-
których osobach b´dàcych ofiarami
represji wojennych i okresu powojen-

nego oraz osobom, które w latach
1957-1989 prowadzi∏y dzia∏alnoÊç
skierowanà przeciwko organizacjom
i cz∏onkom opozycji antykomunisty-
cznej, dzia∏ajàc w strukturach apara-
tu partyjno-paƒstwowego, w tym
w organach lub formacjach bezpie-
czeƒstwa, bàdê z nimi wspó∏pracu-
jàc lub pope∏ni∏y czyn nie licujàcy
z godnoÊcià obywatela polskiego. 

Odznaczenie ma form´ metalo-
wego krà˝ka o Êrednicy 38 mm, fak-
turowanego, srebrzonego i oksydowa-
nego. Na awersie, w centralnym miej-
scu, umieszczono wypuk∏y wizeru-
nek Or∏a Bia∏ego przyj´tego za herb

Paƒstwa Polskiego ustawà
z 1 sierpnia 1919 r. o god∏ach
i barwach Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Na wypuk∏ym otoku awer-
su, wokó∏ wizerunku Or∏a Bia∏e-
go, rozmieszczone sà wkl´s∏e
daty: 1768, 1794, 1830, 1848,
1863, 1914 oraz 1918, rozdzie-
lone wkl´s∏ymi krzy˝ykami
wzorowanymi na polskim krzy-
˝u kawalerskim. Daty symboli-
zujà najwa˝niejsze zrywy nie-
podleg∏oÊciowe spo∏eczeƒstwa
polskiego, poczàwszy od Kon-
federacji Barskiej, a˝ po poczà-
tek czynu legionowego w 1914
r. i nast´pujàce po nim polskie
dzia∏ania polityczne oraz mili-
tarne uwieƒczone odzyskaniem

przez Polsk´ paƒstwowoÊci w 1918 r.
Na rewersie od góry znajduje si´
centralnie umieszczony w trzech li-
niach napis wypuk∏ym pismem ma-
jusku∏owym: PRO BONO POLONIAE.
Napis otoczony jest w podkow´ ot-
wartà ku górze wieƒcem d´bowym,
symbolizujàcym chwa∏´ i zwyci´stwo
oraz cnoty: odwag´, wytrzyma∏oÊç, si-
∏´ i moc. Centralnie pod napisem, dol-
nà cz´Êç wieƒca d´bowego przes∏ania
wypuk∏y polski krzy˝ kawalerski, który
jest znakiem Wojska Polskiego. Odzna-
ka zawieszona jest na wstà˝ce z rypsu
szerokoÊci 38 mm, ciemnoszarej, ma-
jàcej po brzegach umieszczone syme-
trycznie po∏àczone prà˝ki srebrzysty
i ciemnokarmazynowy, szerokoÊci
4 mm ka˝dy. Kolor ciemnoszary
wstà˝ki nawiàzuje do barwy munduru
piechoty, najliczniejszej polskiej forma-
cji zbrojnej w 1918 roku. Autorem pro-
jektu medalu jest Robert Szydlik. Me-
dal nale˝y nosiç zawieszony na wstà˝-

ce na lewej piersi, po orderach i odzna-
czeniach paƒstwowych, przed Meda-
lem „Pro Patria”.

Medal „Pro Patria”
Ustanowiony Zarzàdzeniem Kie-

rownika Urz´du do Spraw Kombatan-
tów i OR z 1 wrzeÊnia 2011 r. przy-
znawany jest osobom (fizycznym
oraz prawnym) w uznaniu szczegól-
nych zas∏ug w kultywowaniu pami´-
ci o walce o niepodleg∏oÊç RP. 

Odznak´ nadaje Szef UdSKiOR
z w∏asnej inicjatywy lub na podsta-
wie udokumentowanego wniosku na-
czelnych w∏adz organizacji komba-
tanckich i ofiar represji, a tak˝e or-
ganów administracji rzàdowej i sa-
morzàdowej szczebla wojewódzkiego
i powiatowego lub polskich placówek
dyplomatycznych i attachatów
wojskowych. Aktu dekoracji do-
konuje Szef UdSKiOR, upowa˝-
niony pracownik Urz´du lub
upowa˝niony przez Szefa Urz´du
przedstawiciel innego organu ad-
ministracji rzàdowej w czasie uro-
czystoÊci o charakterze paƒstwo-
wym, patriotycznym lub roczni-
cowym. Nadanie medalu potwier-
dza sí  legitymacjà, wr´czanà ∏àcz-
nie z odznaczeniem. 

Wniosek o nadanie Medalu
„Pro Patria” powinien zostaç wy-
s∏any do Urz´du z takim wyprze-
dzeniem, aby Szef Urz´du do Spraw
Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych otrzyma∏ go nie póêniej
ni˝ na miesiàc przed planowa-
nym terminem wr´czenia. Pismo
przewodnie przy wniosku powinno
zawieraç propozycj´ terminu plano-
wanej uroczystoÊci, zwiàzanej z mo˝-
liwoÊcià dokonania wr´czenia Medalu
„Pro Patria” przez Szefa lub przedsta-
wiciela Urz´du. Z uwagi na koniecz-
noÊç dokonania weryfikacji danych,
z przyczyn proceduralnych nie b´dà
realizowane wnioski sk∏adane bezpo-
Êrednio przed terminem uroczystoÊci. 

Medal „Pro Patria” nie jest nada-
wany poÊmiertnie, nie przewiduje si´
równie˝ nadawania medalu miejsco-
woÊciom oraz obiektom historycznym
i sakralnym. Roczna liczba nadaƒ
jest ograniczona. 

Odznaczenie ma form´ metalowe-
go krà˝ka o Êrednicy 36 mm, fakturo-
wanego, srebrzonego i oksydowane-

go. Na awersie, w centralnym miejscu
umieszczono wizerunek stylizowanego
or∏a Rzeczypospolitej z prze∏omu XVII
i XVIII w. Orze∏ oparty jest po lewej stro-
nie o kos´ bojowà, a po prawej o sza-
bl´ polskà, wzór 1921/22. Na rewersie
natomiast znajduje si´ napis „Urzàd do
Spraw Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych”. W centralnej cz´Êci meda-
lu umieszczony zosta∏ dwuwyrazowy
napis: „Pro Patria”, a pod nim poziomo
daty: „1768” i „1989”. Sà to daty Kon-
federacji Barskiej oraz roku odzyskania
przez Polsk´ niepodleg∏oÊci. Pod data-
mi umieszczono tak˝e uk∏ad ga∏àzek –
po lewej stronie z liÊçmi d´bowymi
symbolizujàcymi cnot´, odwag´, chwa-
∏´, wytrzyma∏oÊç, moc i si∏´, a po pra-
wej stronie wawrzyn, który uosabia
zwyci´stwo, czyn bohaterski, chwa∏´

i zaszczyt. Dodatkowo, centralnie pod
napisem „Pro Patria” umieszczono od-
wzorowanie krzy˝a pochodzàce z jed-
nolitego wzoru choràgwi piechoty
i sztandarów jazdy, ustalonego w 1919 r.
Medal zawieszony jest na wstà˝ce sze-
rokoÊci 38 mm z centralnie umieszczo-
nym paskiem ciemnogranatowym sze-
rokoÊci 10 mm i dwoma pàsowymi
paskami o szerokoÊci 10 mm, przedzie-
lonymi srebrzystymi prà˝kami o szero-
koÊci 2 mm i prà˝kami czarnymi o sze-
rokoÊci 2 mm na brzegach wstà˝ki.
Autorem projektu medalu jest artysta
grafik Andrzej Nowakowski. Medal na-
le˝y nosiç zawieszony na wstà˝ce na
lewej piersi, po orderach i odznacze-
niach paƒstwowych, przed medalem
„Pro Memoria”.
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BBEEZZPP¸̧AATTNNEE LLEEKKII

Kràg osób uprawnionych do bezp∏at-
nego zaopatrzenia w leki o kategorii do-
st´pnoÊci „Rp” lub „Rpz” oraz Êrodki spo-
˝ywcze specjalnego przeznaczenia ˝ywie-
niowego obj´te decyzjà o refundacji, do-
puszczone do obrotu na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, okreÊlony zosta∏
w art. 46 ustawy o Êwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze Êrodków
publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

UUWWAAGGII::  
Osobà represjonowanà, w Êwietle

przepisów ww. ustawy o Êwiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrod-
ków publicznych, jest osoba, o której mo-
wa w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z 24 stycz-
nia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych
osobach b´dàcych ofiarami represji wo-
jennych i okresu powojennego, która zo-
sta∏a uznana za niezdolnà do pracy wsku-

tek niezdolnoÊci do pracy pozostajàcej
w zwiàzku z pobytem w miejscach, o któ-
rych mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ww. usta-
wy o kombatantach... O przyznaniu upraw-
nieƒ osoby represjonowanej decyduje or-
gan rentowy w∏aÊciwy ze wzgl´du na miej-
sce zamieszkania wnioskodawcy. 

˚o∏nierzami zast´pczej s∏u˝by wojsko-
wej, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy
z 2 wrzeÊnia 1994 r. o Êwiadczeniu pieni´˝-
nym i uprawnieniach przys∏ugujàcych ˝o∏nie-
rzom zast´pczej s∏u˝by wojskowej przymu-

sowo zatrudnianym w kopalniach w´gla, ka-
mienio∏omach, zak∏adach rud uranu i bata-
lionach budowlanych (Dz.U. z 2020 r. poz.
619 oraz z 2021 r. poz. 794), uprawnionymi
do bezp∏atnego zaopatrzenia w leki sà osoby: 

•• które otrzyma∏y jednorazowe odszko-
dowanie w zwiàzku z przymusowym
zatrudnieniem w zak∏adach pozyski-
wania i wzbogacania rud uranowych,
okreÊlone w art. 5a ust. 1 tej ustawy, 

•• w odniesieniu do których orzeczone
zosta∏o inwalidztwo b´dàce nast´p-
stwem przymusowego zatrudnienia
w miejscach wymienionych w art.
1 ust. 1 tej ustawy. 

Ponadto, zgodnie z przepisami ustawy
z 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach
opieki zdrowotnej..., osobom, które ukoƒ-
czy∏y 75. rok ˝ycia przys∏uguje bezp∏atne
zaopatrzenie w leki, Êrodki spo˝ywcze
specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego
oraz wyroby medyczne okreÊlone w wyka-
zie, zamieszczonym na stronie interneto-
wej Ministerstwa Zdrowia: 

https: //75plus.mz.gov.pl/. 
Wykaz ten jest modyfikowany i aktuali-

zowany przez Ministerstwo Zdrowia. 
Apteki i punkty apteczne wydajà pa-

cjentom bezp∏atnie leki z tego wykazu na
podstawie recepty wystawionej przez le-
karza podstawowej opieki zdrowotnej
i piel´gniark´ podstawowej opieki zdro-
wotnej. 

Zapewnienie osobom, które ukoƒczy∏y
75. rok ˝ycia, bezp∏atnego dost´pu do le-
karstw na podstawie wykazu zamieszcza-
nego na stronie internetowej Ministerstwa
Zdrowia – pozostaje istotnym uzupe∏nie-
niem posiadanego przez kombatantów
uprawnienia do leczenia poza kolejnoÊcià,
mogàcym wp∏ynàç na popraw´ jakoÊci ich
˝ycia poprzez zmniejszenie wydatków na
niezb´dne leki, Êrodki spo˝ywcze specjal-
nego przeznaczenia ˝ywieniowego oraz
wyroby medyczne. 

USTAWA
z 12 maja 2022 r. 

oo  uussttaannoowwiieenniiuu  NNaarrooddoowweeggoo

DDnniiaa  PPoowwssttaaƒƒ  ÂÂllààsskkiicchh

Ku czci bohaterów – uczestni-

ków trzech Powstaƒ Âlàskich, któ-

rzy w latach 1919-1921 wywalczyli

przy∏àczenie cz´Êci Górnego Âlàska

do odrodzonej Rzeczypospolitej,

stanowi si´, co nast´puje: 

Art. 1. Dzieƒ 20 czerwca ustana-

wia si´ Narodowym Dniem Powstaƒ

Âlàskich. 

Art. 2. Narodowy Dzieƒ Powstaƒ

Âlàskich jest Êwi´tem paƒstwowym. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie

z dniem nast´pujàcym po dniu

og∏oszenia. 

MARSZA¸EK SEJMU 

/ – / El˝bieta Witek/

OOSSOOBBYY  UUPPRRAAWWNNIIOONNEE

INWALIDA WOJENNY

OSOBA REPRESJONOWANA

MA¸˚ONKOWIE INWALIDÓW 
WOJENNYCH LUB OSÓB REPRESJO-
NOWANYCH POZOSTAJÑCY NA ICH
WY¸ÑCZNYM UTRZYMANIU

WDOWY I WDOWCY PO POLEG Y̧CH
˚O¸NIERZACH, ZMAR Y̧CH INWALI-
DACH WOJENNYCH ORAZ OSOBACH
REPRESJONOWANYCH UPRAWNIENI
DO RENTY RODZINNEJ

CYWILNE NIEWIDOME OFIARY DZIA¸A¡
WOJENNYCH

˚O¸NIERZE ZAST¢PCZEJ S¸U˚BY
WOJSKOWEJ, PRZYMUSOWO ZATRUD-
NIANI W KOPALNIACH W¢GLA, KAMIE-
NIO¸OMACH, ZAK¸ADACH RUD URANU
I BATALIONACH BUDOWLANYCH

DDOOKKUUMMEENNTT  PPOOTTWWIIEERRDDZZAAJJÑÑCCYY  
PPRRAAWWOO  DDOO  BBEEZZPP¸̧AATTNNEEGGOO  
ZZAAOOPPAATTRRZZEENNIIAA  WW LLEEKKII  RRPP  II RRPPZZ

Ksià˝ka inwalidy wojennego-wojskowego
wydana przez ZUS o symbolu ZUS Rw-51

Legitymacja osoby represjonowanej wy-
dana przez ZUS o symbolu ZUS Rw-52

Decyzja wydana przez Dyrektora Od-
dzia∏u Wojewódzkiego NFZ lub Ksià˝ka
inwalidy wojennego – wojskowego wy-
dana przez ZUS lub Legitymacja osoby
represjonowanej wydana przez ZUS dla
ma∏˝onka razem z zaÊwiadczeniem
z Urz´du Skarbowego i zaÊwiadczeniem
z Urz´du Stanu Cywilnego

Decyzja wydana przez Dyrektora Od-
dzia∏u Wojewódzkiego NFZ lub Za-
Êwiadczenie wydane przez organ rento-
wy o prawie do renty rodzinnej po pole-
g∏ym ˝o∏nierzu, zmar∏ym inwalidzie wo-
jennym lub osobie represjonowanej

Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary
dzia∏aƒ wojennych wydana przez ZUS

ZaÊwiadczenie potwierdzajàce prawo
do bezp∏atnego zaopatrzenia w leki
o kategorii dost´pnoÊci „Rp” lub „Rpz”
oraz Êrodki spo˝ywcze specjalnego
przeznaczenia ˝ywieniowego obj´te de-
cyzjà o refundacji, dopuszczone do ob-
rotu na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej wydawane przez Szefa Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych


