Bohaterowie naszych środowisk
Federacja Patriotyczna zrzesza organizacje, które współpracują w swoich regionach z kombatantami, tworząc
mocne, przyjacielskie, międzypokoleniowe relacje.
Chcemy w ramach naszej wspólnej działalności promować i pokazywać Tych, z którymi los nas połączył, a którzy
wywarli tak wielki wpływ na lokalne społeczności i nasze organizacje.
Pragniemy też szerzej wskazywać na bohaterów znanych w danych rejonie Polski, ale już niekoniecznie w kraju.
Chcemy ciągle włączać do działań żyjących bohaterów naszej wolności i opowiadać o Tych, którzy już odeszli.
Poniżej przedstawiamy I część akcji "Bohaterowie naszych środowisk"
KUJAWSKO-POMORSKIE - Kpt. Kazimiera Pasikowska Zańczuk "Kruszynka. "Bez kobiet nie byłoby konspiracji" –
powtarzała często gen. Elżbieta Zawacka "Zo". Warto pamiętać, że dziewczęta i kobiety angażowały się w walkę z
okupantami, narażały swoje życie, poświęcały się, a często mniej o nich wiemy, bo były "tylko" sanitariuszkami i
łączniczkami.
Kpt. Kazimiera Pasikowska Zańczuk "Kruszynka", sanitariuszka i łączniczka Oddziału Lotnego "Nadbużanka"
Urodziła się 12 marca 1927 roku w Nadbużance w powiecie włodawskim
Jako nastolatka została częściowo wtajemniczona przez braci Henryka "Visa" i Stanisława "Tygrysa" w działalność
grupy sabotażowo – dywersyjnej Placówki Wola Uhruska i pełniła rolę nieformalnej łączniczki i zaopatrzeniowca
3 maja 1943 roku została oficjalnie zaprzysiężona w Armii Krajowej i przyjęła pseudonim "Kruszynka". Przysięgę
odebrał sierż. Zygmunt Franas "Łoś"
Jako sanitariuszka brała udział w akcjach sabotażowo – dywersyjnych na terenie powiatu włodawskiego od maja
1943 do lipca 1944 roku
W lipcu 1943 roku z polecenia Ryszarda Wiśniewskiego "Rysia", który został dowódcą po aresztowaniu "Łosia",
została łączniczką Placówki
W 1944 roku była przesłuchiwana przez UB, ale szczęśliwie uniknęła więzienia i prześladowań
W 1992 wstąpiła do ŚZŻAK
W 1997 roku razem z braćmi zaangażowała się w upamiętnienie kolegów z partyzantki i odsłonięcie w Woli
Uhruskiej pomnika Oddziału Lotnego AK "Nadbużanka"
Ponad 30 lat związana z Toruniem, uczestniczy w uroczystościach patriotycznych i rocznicowych
Od 2013 roku wspiera Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Toruniu, chętnie spotyka się z dziećmi i młodzieżą,
jest świadkiem historii, dzieli się swoimi wspomnieniami i uczy patriotyzmu
Kazimiera Zańczuk to aktywna. pogodna, mądra i skromna osoba, mimo wielu trudności życiowych pokazywała
kolejnym pokoleniom jak ważne są w życiu Bóg, Honor i Ojczyzna
opracowanie Alicja Bożek – Klub Historyczny im. AK w Toruniu

