
PREZYDENT ANDRZEJ DUDA ODZNACZYŁ MEDALAMI VITUS ET FRATERNITAS OSOBY 
RATUJĄCE POLAKÓW 

Medale Virtus et Fraternitas (z łac. Cnota I Braterstwo przyznawane są osobom zasłużonym w 
niesieniu pomocy Polakom lub polskim obywatelom innych narodowości, które były ofiarami zbrodni 
totalitarnych z lat 1917-1990.  Odznaczeniami tymi są honorowane także osoby pielęgnujące pamięć 
o polskich ofiarach zbrodni. To polskie odznaczenie cywilne ustanowione zostało na mocy ustawy z 
dnia 9 listopada 2017 roku o Instytucie Solidarności i Męstwa. 

W dniu 2 czerwca 2021 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Medale Virtus et Fraternitas 
dziewięciu osobom z Czech, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier, które pomagały polskim 
obywatelom.  Uhonorowani to:   

Petro Hrudzewycz – ze wsi DyXatyn na Ukrainie, który w 1986 roku sprzeciwił się sowieckim 
funkcjonariuszom żądającym od niego usunięcia krzyża z mogiły prawie 100 żołnierzy Wojska 
Polskiego poległych w walce z bolszewikami w 1920 roku. 

Petro Bazeluk i Maria Bazeluk - z Ukrainy, którzy podczas wojny ukrywali Polaków z Huty Stepańskiej 
- Mieczysława Słojewskiego i jego syna Edwarda - przed rzezią dokonywaną przez Ukraińską 
Powstańczą Armię. 

Józef Lach i Zofia Lachowa - ze Słowacji, którzy jesienią 1939 roku pomagali polskim uchodźcom. 

Jan i Anna Jelinek- z Czech, którzy na Wołyniu w czasie wojny pomagali Żydom zagrożonym 
niemiecką eksterminacją, a także Polakom, którzy byli ofiarami napaści ukraińskich nacjonalistów.  

Ecaterina Olimpia Caradja - rumuńska arystokratka i filantropka, która w 1939 roku zorganizowała 
pomoc dla dzieci polskich uchodźców. 

Jeno ETer- burmistrz węgierskiego Ostrzyhomia, który ułatwiał Polakom z miejscowego obozu 
internowania ucieczkę na Zachód i na Bliski Wschód, gdzie wstępowali oni do Polskich Sił Zbrojnych. 

Podczas gali w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda powiedział: 



„Umieli pomóc, niezależnie od narodowości, czasem niezależnie od własnych 
sympa9i, dostrzegali po prostu człowieczeństwo, jako wartość samą w sobie, miłość 
bliźniego jako to naczelne przykazanie, które człowiek przyzwoity ma w sobie, że 
trzeba ją okazać, trzeba potrzebującemu tę pomoc dać”. 

Prezydent podziękował Radzie Pamięci i Instytutowi Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego za 
poszukiwanie osób, „którym trzeba pokazać jako tych świecących przykładem nam wszystkim”. 

Głos zabrał również wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński: 

„Ten wiek XX odchodzi w przeszłość, ale ślady i blizny pozostają, niektóre nigdy być 
może niezabliźnione, rozjątrzone na zawsze.  Coraz więcej wśród nas osób, które 
mogą zaświadczyć o cierpieniu, jakie w minionym stuleciu stało się udziałem 
milionów obywateli polskich, obywateli środkowej Europy”. 

Opracowała: Danuta Piotrowska 

Wystąpienie w całości, zdjęcia oraz video-Medale Virtus et Fraternitas wręczone. hgps://
www.prezydent.pl/aktualności/ordery-i-odznaczenia 
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