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NASZE SPRAWY 
Dużym sukcesem Stowarzyszenia jest odznaczenie naszego 

sztandaru Medalem „Pro Patria”. Uroczystość miała miejsce podczas 
XIV Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. Aktu dekoracji doko-
nał minister Jan Stanisław Ciechanowski – kierownik Urzędu ds. 
Kombatantów i Osób Represjonowanych. W poczcie sztandarowym, 
z ramienia Stowarzyszenia uczestniczyli: Jan Rudziński, Jadwiga 
Kot i Wanda Kostro. 

Medal „Pro Patria” został ustanowiony Zarządzeniem Kierow-
nika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 
1 września 2011 roku. Uhonorowane mogą być osoby i instytucje „za 
szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość 
Rzeczypospolitej Polskiej”. 

Nadawany jest przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych na podstawie udokumentowanych 
wniosków naczelnych władz organizacji kombatanckich i ofiar re-
presji, a także organów administracji rządowej i samorządowej 
szczebla wojewódzkiego i powiatowego oraz polskich placówek dy-
plomatycznych i attache wojskowych. 

Medal ma kształt krążka o średnicy 36 mm, fakturowanego, 
srebrzonego i oksydowanego. Na awersie umieszczony jest wizeru-
nek stylizowanego orła Rzeczypospolitej z przełomu XVII i XVIII 
wieku, opartego o skrzyżowane ze sobą – kosę bojową i szablę pol-
ską (wzór 1921/22). Na rewersie znajduje się w otoku napis: 
„URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJO-
NOWANYCH”, a pośrodku odwzorowanie krzyża pochodzące 
z jednolitego wzoru chorągwi piechoty i sztandarów jazdy, ustalone-
go w 1919 r. Poniżej krzyża, w dwóch rzędach, umieszczono napis: 
„PRO PATRIA” i „1768–1989” (daty konfederacji barskiej oraz 
przemian ustrojowych). Pod datami znajduje się gałązka liści dębo-
wych symbolizujących cnotę, odwagę, chwałę, wytrzymałość, moc 
i siłę oraz wawrzyn uosabiający zwycięstwo, czyn bohaterski, chwa-
łę i zaszczyt. Medal zawieszony jest na wstążce z centralnie umiesz-
czonym paskiem ciemnogranatowym i dwoma pąsowymi paskami 
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przedzielonymi srebrzystymi prążkami i prążkami czarnymi na 
obrzeżach wstążki. 

*** 
Witamy w naszym gronie nowych członków: 
552. Mieczysława Mikos-Skarżyńska – os. Berdówka, pow. No-
wogródek, woj. nowogródzkie, wnuczka osadnika Bonifacego San-
kowskiego. 
Serdecznie przepraszamy Panią Mieczysławę za podanie błędnego 
stopnia pokrewieństwa w numerze 63. 
561. Krystyna Kurucz – os. Dobrzanice woj. tarnopolskie, 
wnuczka osadnika 
562. Eugenia Charkton (Rusnak) – os. Dobrzanice, woj. tarno-
polskie, córka osadnika Józefa Rosnaka 
563. Tadeusz Mirecki – os. Marysin, pow. Wołkowysk woj. bia-
łostockie, syn osadnika Jana Mireckiego 
564. Wanda Kania – osada Wola Strzelecka, pow. Krzemieniec, 
woj. wołyńskie, córka osadnika Emila Sawickiego 
565. Jadwiga Rynas, osada Wola Strzelecka pow. Krzemieniec, 
woj. wołyńskie, córka osadnika Emila Sawickiego 

Tak liczne grono nowych członków to potomkowie osadników, 
a jednocześnie członkowie bratniej organizacji – Stowarzyszenia 
Klubu Pod Baobabem, popularnie zwani Afrykańczykami. 
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Stowarzyszenie Klub pod Baobabem we Wrocławiu istnieje od 
1989 r., tj. od 25 lat i liczy obecnie ok. 200 członków. Skupia on ze-
słańców Sybiru, którzy po układzie Sikorski-Majski z 30 lipca 
1941 r. zostali uratowani przez gen. Władysława Andersa i w 1942 r. 
przez Persję (Iran) i Indie zostali skierowani do ówczesnych kolonii 
brytyjskich w południowej i wschodniej Afryce (Uganda, Kenia, 
Tanganika – ob. Tanzania, Rodezja Północna – ob. Zambia, Rodezja 
Południowa – ob. Zimbabwe oraz Republika Południowej Afryki). 
Przebywało tam ponad 18 tys. ludzi przez okres 5–8 lat. Do Polski 
wróciło ok. 3 tys. 

Po ostatnim zjeździe Afrykańczyków, który odbył się we Wro-
cławiu w dniach 11-14 września 2014 r., chęć zapisania się do Sto-
warzyszenia Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów 
Wschodnich wyraziło kilka osób. 

*** 
Wpłaty na działalność Stowarzyszenia w okresie od 1 lipca do 
30 września 2014 roku: 
Henryk Witkowski 50 zł Edward Rutczyński 100 zł 
Józefa Kornecka 60 zł Józef Więckowski 20 zł 
Teresa Pawlik 70 zł Zofia Krokocka 60 zł 
Maria Jończyk 10 zł Grażyna Rebell 60 zł 
Mieczysława Mikos-Skarżyńska 50 zł Jadwiga Mikos 50 zł 
Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim darczyńcom, którzy wpła-
cają pieniądze dodatkowo, ponad wymagane należności. I w ten spo-
sób pokrywamy ciągle wzrastające wydatki. 

*** 
Zapraszamy na otwarte zebrania zarządu w każdy ostatni poniedzia-
łek miesiąca na godzinę 16.00. Najbliższe zebrania odbędą się: 24 li-
stopada i 29 grudnia 2014 r. 
Pełnimy też stałe dyżury sekretariatu i redakcji w każdy czwartek od 
godziny 15.00 do 17.00. 
W szczególnych przypadkach, dla osób spoza Warszawy spotykamy 
się w dowolnie umówionym terminie, w lokalu Stowarzyszenia przy 
Alei Armii Ludowej 30 m. 2. 


