
Order Orła Białego dla Janusza Korczaka i

Barucha Steinberga.

Maria Skłodowska-Curie, Władysław Reymont, Ignacy Daszyński, Roman Dmowski, Janusz

Korczak i Baruch Steinberg są wśród pośmiertnie odznaczonych najwyższym polskim orderem

państwowym. W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Prezydent Andrzej Duda

uhonorował 25 wybitnych Polaków „zasłużonych dla chwały, dobra i pożytku RP”.

– Czasem aż dziw brał, że ktoś tak wielki i tak słynny Orderu Orła Białego do tej pory nie dostał.

Cieszę się, że Polska może ten brak uzupełnić, podkreślając tę niezwykłą rolę, jaką dany człowiek

odegrał w polskim życiu publicznym, w polskim życiu naukowym i w polskim życiu kulturalnym

czy w budowaniu po prostu polskiego społeczeństwa, czy w budowaniu polskiego państwa, bo z

bardzo różnych dziedzin czy po prostu z rozsławiania Polski na świecie, bo z bardzo różnych

dziedzin osoby te Order Orła Białego dostały. Z bardzo różnych też środowisk, z bardzo różnych

też grup narodowych tej wielkiej Rzeczypospolitej Wielu Narodów taką, jaka ona była w okresie

tego stulecia. Ale wszyscy oni byli Polakami i nie mam wątpliwości, że to są ordery przyznane

Polakom, bo z całą pewnością tak się czuli, dlatego że każdy z nich, patrząc na życie, patrząc na

zasługi dla Polski, dla świata bardzo często z całą pewnością był polskim patriotą – podkreślił w

przemówieniu Prezydent RP Andrzej Duda.

Wśród pośmiertnie odznaczonych orderem Orła Białego są dwaj wybitni i zasłużeni dla ojczyzny,

Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciele społeczności żydowskiej.



Janusz KORCZAK urodzony w Warszawie, w zasymilowanej rodzinie żydowskiej. Był pisarzem,

pedagogiem, lekarzem, publicystą, działaczem społecznym i wielkim orędownikiem praw

dziecka. Pod pseudonimem Stary Doktor prowadził cykl audycji radiowych skierowanych do

najmłodszych. Zginął w obozie zagłady w Treblince, w 1942, roku razem ze swoimi

podopiecznymi z Domu Sierot.



Order Orła Białego otrzymali pośmiertnie: dwukrotna laureatka nagrody Nobla Maria

Skłodowska-Curie; jeden z najwybitniejszych matematyków XX wieku Stefan Banach; twórca

szczepionki przeciwko wirusowi polio Hilary Koprowski; ojcowie niepodległości Roman Dmowski

i Ignacy Daszyński; działacz ruchu ludowego, jeden ze skazanych w procesie szesnastu Stanisław

Mierzwa; marszałek Sejmu Maciej Rataj.

Wśród odznaczonych są także: pierwsza polska medalistka olimpijska Halina Konopacka;

dowódca Pierwszej Samodzielnej Brygady Spadochronowej generał Stanisław Sosabowski; sługa

Boży, arcybiskup Antoni Baraniak; biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Juliusz Bursche;

duchowny prawosławny ksiądz Szymon Fedorońko.

Order Orła Białego otrzymali: działacz społeczności tatarskiej Leon Kryczyński; malarz Wojciech

Kossak; pisarka Zofia Kossak-Szczucka; twórcy polskiego harcerstwa Olga Drahonowska-

Małkowska i Andrzej Małkowski; premier II Rzeczpospolitej Jędrzej Moraczewski; filozof i

prawoznawca Leon Petrażycki; pisarz Kornel Makuszyński; kompozytor Karol Szymanowski;

pisarz, laureat nagrody Nobla Władysław Reymont i pisarz Stefan Żeromski.



 

Data

publikacji:
2018-11-09

Data

wydruku:
2021-03-16 23:02

Źródło: https://mgw.mobilems.pl/artykul/order-orla-bialego-dla-janusza-korczaka-i-barucha-steinberga/


