
Patriotyzm rodzi się z małych, prostych rzeczy. 

Karolina Kaczorowska 

 

UZASADNIENIE  PRZYZNANIA MEDALU FIDES ET RATIO 

Karolina Kaczorowska z domu Mariampolska urodziła się w Stanisławowie i stamtąd, 

mając 10 lat wraz z rodziną została wywieziona na Syberię. Jej ojciec przebywał w 

łagrze, po amnestii wstąpił do Wojska Polskiego.  

Karolina Kaczorowska dzieliła los „dzieci tułaczych” w Azji i Afryce.  

Wraz z matką znalazła się w grupie ludności cywilnej ewakuowanej z polskim 

wojskiem, formowanym w Związku Sowieckim. Przez Persję trafiła do Ugandy, gdzie 

chodziła do polskiej szkoły. Stamtąd, w 1948 r. przyjechała do Londynu. W Wielkiej 

Brytanii poznała przyszłego męża Ryszarda Kaczorowskiego, w 1952 r. wzięła z nim 

ślub.  

O mężu prezydencie Kaczorowskim żona powiedziała  „harcerstwo to była świętość 

przez całe jego życie.” 

Ryszard Kaczorowski już we wczesnej młodości działał w białostockim oddziale 

Szarych Szeregów, które ukształtowały jego niezwykle męstwo, jakie później wykazał i 

w celi śmierci i w łagrach i jako żołnierz, który przeszedł szlak bojowy przez ówczesną 

Persję, do Włoch i walkach  pod Monte Casino. 

Ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie zamieszkał wraz z żoną i córkami  w Londynie, 

ale nigdy nie przyjął brytyjskiego obywatelstwa.  

 

W życiu  Państwa Kaczorowskich ogromną rolę odgrywało harcerstwo. I to polskie 

harcerstwo w obozach w Afryce, Persji i Indiach, które początkowo było jedyną 

możliwością kształcenia i to polskie harcerstwo na emigracji 

Rodzina Państwa Kaczorowskich – to rodzina harcerska. 

 

Pani Prezydentowa powiedziała kiedyś delikatnie, że nigdy nie przeszkadzała mężowi w 

jego pracach społecznych.  

To subtelność kobiety wspierającej męża we wszystkim - w pracach przewodniczącego 

Związku Harcerstwa Polskiego na uchodźstwie; Rady Polskiej Macierzy Szkolnej, Rady 

Instytutu Polskiego, Akcji Katolickiej, w życiu społecznym emigracji. 



Pamiętnego dnia  19 lipca 1989 roku Ryszard Kaczorowski zaprzysiężony został na 

urząd prezydenta na uchodźstwie. 

Dnia 22 grudnia 1990 roku podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie 

przekazał insygnia władzy pierwszemu wybranemu w wolnych wyborach 

prezydentowi Lechowi Wałęsie. 

Mimo tragicznej śmierci męża, który zginął w katastrofie rządowego samolotu pod 

Smoleńskiem Pani Prezydentowa nie wycofała się z prac na rzecz polonii, harcerstwa, 

nie wycofała się promocji patriotyzmu. 

Dnia 15 sierpnia 2012 Pani Prezydentowa Kaczorowska  została odznaczona Krzyżem 

Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski nadawanym za wybitne osiągnięcia na polu 

oświaty, nauki, kultury, działalności społecznej oraz rozwijania dobrych stosunków z 

innymi krajami. 

I my dzisiaj także pragniemy złożyć hołd jej męstwu, poświęceniu, zaangażowaniu, 

patriotyzmowi, świadectwu życia, które połączyło ze sobą nierozerwalnie FIDES I 

RATIO.   

MEDAL FIDES ET RATIO 

zzoossttaałł  nnaaddaannyy  

PANI PREZYDENTOWEJ 

KKAARROOLLIINNIIEE  KKAACCZZOORROOWWSSKKIIEEJJ  

W  DOWÓD UZNANIA 

ZA TROSKĘ  I PIELĘGNOWANIE 

POLSKOŚCI ORAZ PATRIOTYZMU 

WŚRÓD ROZSIANYCH 

PO ŚWIECIE  RODAKÓW 

Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio  

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2014 roku 


