
      300 lat po ustanowieniu przez króla Augusta II
Mocnego najwy˝szego polskiego odznaczenia Orde-
ru Or∏a Bia∏ego w Dworku Prezydentów RP otwarto
wystaw´ obrazujàcà histori´ polskich i odznaczeƒ.
Ekspozycja obejmujàca ponad sto odznak zastàpi∏a
wystaw´ orderów i odznaczeƒ innych paƒstw, które
otrzyma∏ Aleksander KwaÊniewski. W trakcie uroczys-
toÊci ordery mo˝na by∏o oglàdaç nie tylko w gablo-
tach, Krzy˝ami Orderu Odrodzenia Polski Minister
Edward Szymaƒski odznaczy∏ starost´, przewodni-
czàcego Rady Powiatu oraz dyrektora Powiatowego
Urz´du Pracy.
     10 paêdziernika kilkadziesiàt zaproszonych osób
wzi´∏o udzia∏ w otwarciu drugiej wystawy w Dworku
Prezydentów RP. - Od 2 maja 2003 roku dworek w
Ciechocinku pe∏ni rol´ edukacyjnà i informacyjnà,
organizowane sà w nim spotkania, konferencje, kon-
certy i wystawy. Pierwsza wystawa by∏a okazjà do poz-
nania orderów otrzymanych przez Prezydenta Alek-
sandra KwaÊniewskiego w trakcie wizyt mi´dzynaro-

dowych. By∏a to wystawa bez reszty akceptowana
przez zwiedzajàcych, wzbudza∏a bardzo du˝e zainte-
resowanie ze wzgl´du na swój temat i twórc´ wysta-
wy Tadeusza Jeziorowskiego -  podkreÊla∏ minister
Edward Szymaƒski. (autora wystawy z okazji 300. rocz-
nicy ustanowienia Orderu Or∏a Bia∏ego, prezentowa-
nej na Zamku Królewskim w Warszawie przyp. red.)
Nowa wystawa prezentuje histori´ orderów i odzna-
czeƒ Rzeczpospolitej. WÊród eksponatów udost´p-
nionych przez Muzeum Wojska Polskiego znalaz∏y si´
m.in.: Order Or∏a Bia∏ego, wprowadzony przez Kró-
la Stanis∏awa Augusta Order Âw. Stanis∏awa oraz usta-
nowiony w 1792 r. i wznowiony w 1919 r. Order Vir-
tuti Militari. Ekspozycja obejmuje nie tylko ordery i
odznaczenia, zaprezentowano te˝ sposób noszenia
odznak orderowych zarówno przez m´˝czyzn, jak i
kobiety. Du˝e zainteresowanie wzbudzi∏a obràczka,
b´dàca jednà z form Orderu Virtuti Militari, nadawa-
na w trakcie insurekcji koÊciuszkowskiej.
     Histori´ polskich orderów oraz tradycje z nimi
zwiàzane przybli˝y∏ zebranym dyrektor Muzeum Wojs-
ka Polskiego p∏k Jacek Macoszyn - Chlubà ka˝dego
narodu i paƒstwa sà obywatele, tych najbardziej wy-
bitnych i wyró˝niajàcych si´ chciano w jakiÊ sposób
wyró˝niç i tak narodzi∏y si´ ordery. Choç polska trady-
cja przyznawania orderów nie jest tak d∏uga jak w in-
nych krajach, to wiele paƒstw wzorowa∏o swoje orde-
ry na polskich odznaczeniach - przekonywa∏ dyrektor.
Jak si´ okazuje nie zawsze odznaczony otrzymywa∏
order, przez wiele lat osoby honorowane Orderem
Or∏a Bia∏ego otrzymywa∏y jedynie prawo do noszenia
odznaczenia, sam order wykonywany by∏ przez odzna-
czonego u jubilera. To w∏aÊnie sprawi∏o, ˝e ten sam
order móg∏ przybieraç formy bardziej lub mnie zdo-
bione, w zale˝noÊci od zamo˝noÊci odznaczonej oso-
by.
      Uroczyste otwarcie wystawy by∏o te˝ okazjà do
zaprezentowania ceremonia∏u wr´czania odznaczeƒ.
Za wybitne zas∏ugi w kultywowaniu tradycji ruchu
ludowego, za osiàgni´cia w dzia∏alnoÊci samorzàdo-
wej i spo∏ecznej Krzy˝ Oficerski Orderu Odrodzenia
Polski otrzyma∏ Janusz Chmielewski - Przewodniczà-
cy Rady Powiatu. Krzy˝ami Kawalerskimi Orderu Od-
rodzenia Polski odznaczeni zostali: Zbigniew ˚biko-
wski  - starosta powiatu oraz W∏adys∏aw Koc - dyrektor
Powiatowego Urz´du Pracy. Specjalne podzi´kowania
od ministra Edwarda Szymaƒskiego otrzyma∏ te˝ Wik-
tor Polak, ciechociƒski przedsi´biorca.
     Wystaw´ mo˝na oglàdaç w Dworku Prezydentów
RP w zorganizowanych grupach z przewodnikiem,
zapisy przyjmowane sà w siedzibie ciechociƒskiego
kola PTTK przy ulicy Zdrojowej.

       Jakub Giza

ORDERY I ODZNACZENIA

ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI listopad 2005 26

DWOREK PREZYDENTÓW RPDWOREK PREZYDENTÓW RP



fot. J. Giza


