
Dożywszy 95 lat zmarł

ppłk Stanisław Pasikowski pseudonim „Tygrys”,

ostatni żołnierz Lotnego Oddziału AK "Nadbużanka”.

Urodził się w Nadbużance i tu mając 19 lat wstąpił do Armii Krajowej. Chociaż po wojnie
na stałe osiedlił się w Łodzi, gdzie założył rodzinę i dożył swych ostatnich dni, to ziemia
nadbużańska zawsze pozostała w jego sercu.



Poniższe słowa – fragment z przemówienia "Tygrysa", które wygłosił przy pomniku AK w
Nadbużance zdają się oddawać najlepiej to, co chciałby przekazać potomnym – niech zatem będą
jego epitafium dla społeczeństwa nadbużańskiego:

"Radość moja jest wielka, gdy powracam do moich korzeni i odwiedzam ukochaną ziemię
nadbużańską. (...) Znając głęboki patriotyzm społeczeństwa gminy Wola Uhruska, wierzę mocno i
jestem przekonany, że przy tym pomniku nie zabraknie kwiatów i zniczy (...) niech to będzie hołd za
wkład w odzyskanie niepodległości, do którego przyczynili się synowie ziemi nadbużańskiej (...)
Niech pamięć o nich trwa i trwa!"

ppłk. Stanisław Pasikowski pseudonim „Tygrys”.

− Urodzony 22 grudnia 1923 r. w Nadbużance.
− Żołnierz ruchu oporu i partyzant Lotnego Oddziału AK „Nadbużanka” oraz żołnierz 7 pp. -

„Legionów” - Zgrupowania Jaremy (mjr Bolesław Flisiuk) uczestnik walk z okupantem
niemieckim i sowieckim.

− Jako zastępca dowódcy plutonu „Nadbużanka” bierze udział w walkach m.in.: 08.05.1944 r.
pod Wyrykami, 17.06.1944 r. pod Wolą Wereszczyńską oraz 21-22.07.1944 r. podczas
wyzwolenia Puchaczowa.

− Od stycznia 1945 r. pracuje w ROAK (Ruch Oporu Armii Krajowej) a następnie jest żołnierzem
WiN-u (Wolności i Niezawisłości) – Zastępca Komendanta Palcówki WiN „Nadbużanka”
i magazynier broni tej Placówki do 04.04.1947 r. (do czasu rozwiązania w/w Stowarzyszenia).

− Na stałe osiada w Łodzi, gdzie zakłada rodzinę. 30.06.1951 r. bierze ślub z Ireną Kowalczyk.
− W 1997 r. współorganizator postawienia pomnika AK w Nadbużance na cześć poległych

i pomordowanych przez okupantów żołnierzy Lotnego Oddziału AK „Nadbużanka”.
− W 2003 r. wydaje książkę pt. „Lotny Oddział AK „Nadbużanka”.
− W 2007 r. ufundował tablicę pamiątkową na cześć głównego dowódcy 7 pp „Legionów” AK –

Zgrupowania „Jaremy” (mjr Bolesława Flisiuka), żołnierzy „Nadbużanka” i żołnierzy WiN,
która została wmurowana na murach Gimnazjum im. Jana Pawła II w Woli Uhruskiej.

− Od 30.04.2009 r. pełni funkcję Sekretarza Ś.ZŻ.AK - Okręg Łódź, a następnie Wiceprezesa
Zarządu Okręgu Łódź.

− inicjator i organizator postawienia pomnika 29.09.2014 r. w Starym Załuczu na cześć poległych
7 żołnierzy Lotnego Oddziału AK „Nadbużanka” w walce 12.03.1944 r. z sowiecką
partyzantką.

− Przez ponad 20 lat czynnie działa na terenie województwa łódzkiego i lubelskiego,
współpracując z jednostkami edukacyjnymi i oświatowymi, jego celem jest krzewienie postawy
patriotyzmu wśród młodzieży.

− Mianowany do stopnia podpułkownika. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim O.P., Złotym
Krzyżem Zasługi, Krzyżem AK, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem WiN, Medalem Wojska
Polskiego 2-u krotnie (Londyn), Odznaką Akcja Burza, Medalem Pro Memoria i Pro Patria,
Odznaką za Zasługi dla Ś.ZŻ.AK.

− 23 listopada 2018 r. bierze udział w Okręgowym Zjeździe Delegatów Okręgu Łódź Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Jest to ostatnie wystąpienie publiczne, po raz ostatni
zakłada mundur, który godnie reprezentował całe swe życie. Wkrótce trafia do szpitala, gdzie w
dniu 9 grudnia 2018 r. odchodzi na wieczną wartę.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 14 grudnia 2018 r. na Cmentarzu Rzymskokatolickim
pod wezwaniem Św. Wincentego w Łodzi. W uroczystościach uczestniczyła delegacja Gminy Wola
Uhruska w osobach: Jan Łukasik – Wójt Gminy Wola Uhruska, Mirosław Konieczny – Dyrektor
Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej, Arkadiusz Dubij – pracownik Urzędu Gminy oraz Roman
Kozaczuk – mieszkaniec Uhruska.










