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Medal „PRO MEMORIA” 
 

 

W dniu 29 stycznia 2007 r. w sali kolumnowej budynku 

Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się uroczy-

stość wręczenia odznaki okolicznościowej o nazwie Me-

dal„Pro Me-moria" Szkole Podstawowej im. Armii Krajo-

wej w Błażowej Dolnej. Medal przyznawany jest za działal-

ność w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce 

o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej 

zakończeniu. 

Medal przyznany został na wniosek Podkarpackiego Ku-

ratora Oświaty- Pana Macieja Karasińskiego, a wręczał go 

Wicewojewoda Podkarpacki Pan Dariusz Iwaneczko. 

Oprócz Szkoły Podstawowej w Błażowej  Dolnej Medal 

otrzymały cztery szkoły z Województwa Podkarpackiego: 

Publiczne Gimnazjum im. Adama Lazarowicza w Gumni-

skach, Zespół Szkół Społecznych im. Armii Krajowej w Sta-

lowej Woli, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sanoku im. generała 

Bronisława Prugara-Ketlinga i Publiczna Szkoła Podstawo-

wa w Kaszycach. 

Obok medali dla szkół wręczono również Krzyże Oficer-

skie Orderu Odrodzenia Polski Panom Władysławowi Kaweckiemu i Władysławowi Ny-

czowi. 

Uroczystość uświetniły występy Orkiestry Dętej z Zespołu  Szkół nr 1 oraz 51 Drużyny 

Harcerskiej „Żuławi" im. Signi 1863 roku z Rzeszowa. 

W uroczystości wręczania medalu udział wzięli Burmistrz Gminy Błażowa Pan Stanisław 

Najda, przedstawiciele Rady Rodziców SP w Błażowej Dolnej - Panie Alicja Kruła i Marze-

na Rybka oraz reprezentacja uczniów i nauczycieli. 

Medal „Pro Memoria" został ustanowiony w 2005 roku, w 60. rocznicę zakończenia II 

wojny światowej w celu uhonorowania osób fizycznych i prawnych szczególnie zasłużo-

nych w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w wale o niepodległość podczas II woj-

ny światowej i po jej zakończeniu. Medal nadaje kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów 

i Osób Represjonowanych z własnej  inicjatywy lub na wniosek organu władzy państwowej 

i samorządowej, organizacji pozarządowych, polskich placówek dyplomatycznych. 

Medal zaprojektowany został przez artystów-medalierów Roussanę i Andrzeja Nowa-

kowskich z Warszawy. Odznaka ma kształt krążka. Na stronie licowej medalu, na tle rozdar-

tych krat umieszczony jest orzeł wzoru z drzewca sztandaru wojskowego spoczywający na 

obnażonej szabli polskiej skrzyżowanej z drutem kolczastym. Na stronie odwrotnej, w otoku 

z napisem „Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych", znajduje się napis 

„Pro Memoria". Pod nim skrzyżowanie gałązek dębiny i wawrzynu oraz data „8 maja 2005". 

Odznaka zawieszona jest na wstążce w kolorach granatowym, amarantowym i czarnym – 
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wziętych ze wstążek Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyża Walecznych i Krzyża Za-

sługi z Mieczami. Oprócz Medalu wyróżnieni otrzymują także okolicznościowy dyplom 

oraz legitymację odznaczeniową. 

Medal „Pro Memoria" otrzymali m. in.: 

*Aleksander Kwaśniewski (Prezydent RP) 

*Muzeum Powstania Warszawskiego 

*gen. bryg. Tadeusz Płoski (Biskup Polowy Wojska Polskiego) 

*Elżbieta Zawadzka ps. Zo (Cichociemna) 

*Związek Harcerstwa Polskiego 

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Błażowej Dolnej otrzymała medal „Pro Me-

moria" za kultywowanie wartości patriotycznych. W listopadzie 2004 r. szkole nadano 

imię Armii Krajowej i poświęcono sztandar. Utworzono Izbę Pamięci Narodowej poświę-

coną AK, w której zgromadzono zbiory wielu dokumentów, zdjęć, pamiątek i publikacji 

dotyczących okresu II wojny światowej. Wmurowano na budynku szkoły pamiątkową tabli-

cę poświeconą Armii Krajowej. Nasza szkoła pełni funkcję opiekuna Miejsc Pamięci Naro-

dowej. Opiekuje się grobami partyzanckimi na cmentarzu w Błażowej i na Wilczaku. 

Wspólnie z kombatantami –żołnierzami AK organizuje uroczystości rocznicowe i imprezy 

okolicznościowe m. in. Rocznica Września, wigilia szkolna i opłatek z udziałem kombatan-

tów. Od 2005 roku szkoła jest organizatorem Festiwalu Piosenki Patriotycznej i Wojskowej, 

który cieszy się dużą popularnością w regionie. 

Od kilku lat drużyna harcerska naszej szkoły opiekuje się sztandarem Inspektoratu Rze-

szów Południe przekazanym przez Zarząd Gminny Związku Kombatantów RP i BWP Koła 

Gminnego w Błażowej. 

Społeczność szkolna brała udział w wielu uroczystościach organizowanych przez władze 

państwowe w regionie m. in. w Rocznicach Utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego 

oraz Rocznicach Męczeńskiej Śmierci Przywódców IV Zarządu Głównego WiN odbywają-

cych się w Rzeszowie. 
Janusz Maciołek 

 

 


