Kombatanci i osoby represjonowane uhonorowani przez
ministra i wojewodę 07.01.2020
Dziś z wizytą w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim przebywał
szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, minister Jan Józef Kasprzyk.
Wraz z wojewodą lubelskim Lechem Sprawką i wicewojewodą Robertem Gmitruczukiem spotkał
się z kombatantami i działaczami opozycji antykomunistycznej. Wszyscy podzielili się opłatkiem i
złożyli sobie życzenia. Spotkanie było też okazją do wręczenia odznaczeń państwowych i
resortowych.
Wojewoda w imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczył Medale Stulecia Odzyskanej
Niepodległości. Wyróżnienia przyznano za zasługi dla Niepodległej. Medale odebrali
Aleksander Krawyciński i Kazimierz Olszewski.
- Pragnę wyrazić wielką wdzięczność wszystkim tym, którzy na przestrzeni całego XX w. podjęli
nieprawdopodobny wysiłek, związany z odzyskiwaniem niepodległości, poprzez wszystkie te lata
XXI w. Jest wielkim zadaniem dla pokolenia Polaków, żeby nie tylko w Polsce, ale również w
Europie, i na całym świecie, znajomość historii XX w. była zgodna z prawdą i ówczesną
rzeczywistością. Cieszę się, że w Polsce, realizowana jest polityka historyczna, która służy
utrwaleniu, a w wielu przypadkach upowszechnieniu tej prawdziwej historii XX w. Jesteście
nieocenionym podmiotem, który pozwala prowadzić taką politykę historyczną – podkreślił
wojewoda Sprawka zwracając się do kombatantów i działaczy opozycji antykomunistycznej.
Przemówienie wojewody lubelskiego
Z kolei minister Kasprzyk w asyście wojewody przekazał Medale Pro Patria i Medale Pro Bono
Poloniae. Wyróżnienia nadane przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych honorują osoby wyróżniające się w upowszechnianiu wiedzy o historii walk
niepodległościowych, krzewieniu postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie oraz poza
granicami kraju, i szczególnymi zasługami w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość
Ojczyzny.
- Rok, który minął, był niezwykle ważny dla przypomnienia jak ogromny jest nasz wkład w walkę o
wolność, nie tylko Rzeczypospolitej, ale Europy i świata. Przypadająca w ubiegłym roku 80.
rocznica wybuchu II wojny światowej skłoniła nas wszystkich do refleksji, iż to Polska była
pierwszym krajem w Europie, i w świecie, która powiedziała stanowcze „nie” dwóm największym
zbrodniczym totalitaryzmom XX w. We wrześniu wybrzmiały w obecności wielu obecnych tu na sali
weteranów słowa przypominające, że byliśmy pierwsi, którzy trafnie zdiagnozowaliśmy jako naród i
państwo, czym jest komunizm i narodowy socjalizm, że to są zła, z którymi trzeba bezwzględnie
walczyć. Przyszło nam za to stanowcze „nie” płacić ogromną cenę. Warto było. Obecni tu
kombatanci i weterani świadczą życiem i pewnie za mną powtórzą: Warto było. Warto było
opowiedzieć się po stronie dobra i po stronie wartości, tworzących fundament wolnego świata –
mówił minister Jan Józef Kasprzyk.
Medale Pro Bono Poloniae otrzymali Marianna Krasnodębska i Stanisław Łukasik. Z kolei Medale
Pro Patria odebrali Krzysztof Gilewicz, ks. ppłk Andrzej Piersiak, a także prof. dr hab. Marek
Pietraś.
- Ludzie Solidarności podjęli jako pierwsi myśl, że musi zstąpić Duch i odnowić oblicze tej ziemi.
Oni byli narzędziem tego Ducha, i za to ludziom Solidarności, zawsze należy się ogromna
wdzięczność. Zależy nam na tym, aby tych ludzi pokazać wraz z kombatantami i weteranami
młodemu pokoleniu, aby od nich uczyli się jak służyć Polsce, że zawsze trzeba stawać po stronie
dobra. Aby od was uczyli się, że Polak nigdy nie paktuje ze złem. Polak zawsze staje po stronie
wartości. Życzę sił, zdrowia, wytrwałości w tym, co Państwo czynią. Państwo są cały czas

niezłomnymi nauczycielami i wychowawcami Polaków. Jesteście wskazówkami i drogowskazami,
jak służyć najjaśniejszej Rzeczypospolitej – podkreślił minister Kasprzyk.
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