
I nagroda w IX Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Płynąć pod prąd” 

dla Anny Kozub 

z I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Edwarda Dembowskiego 

w Gliwicach za pracę pt. „Bo walka jeszcze trwa…” 

w kategorii szkół ponadpodstawowych – wiersz 

 

Bo walka jeszcze trwa… 
„[…] bądź odważny 
w ostatecznym rozrachunku jedynie to się liczy” 

Zbigniew Herbert „Przesłanie Pana Cogito” 
 
Pamięci podporucznika – pilota instruktora w Oficerskiej Szkole Lotniczej nr 5 w Radomiu - 
Edwarda Pytki, który zdecydował się na rozpaczliwą próbę przelotu do amerykańskiej strefy 
okupacyjnej Wiednia. Zmuszano go do śledzenia przyjaciół i składania na nich donosów. 
Edward Pytko postąpił wbrew rozkazom przełożonych Ludowego Wojska Polskiego, za co 
został stracony w więzieniu mokotowskim 29 sierpnia 1952 roku o godzinie 19.00. 31 sierpnia 
1993 Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego zrehabilitował go, motywując swoje 
postanowienie tym, że czyn Edwarda Pytki „był indywidualnym protestem przeciwko 
totalitarnym stosunkom społeczno-politycznym narzuconym wojsku przez władze 
komunistyczne i jednocześnie indywidualnym, desperackim działaniem na rzecz 
niepodległego bytu Państwa Polskiego”. 
 
 
Być człowiekiem… 
Cóż znaczy? 
Milczeć pośród wrzasku powodzi słów 
I trwać w słuszności podjętej decyzji.  
Bo walka jeszcze trwa… 
To dla Niej, niepodległej i suwerennej, 
za którą naród przelewał krew każdego dnia. 
Gdyż walka jeszcze trwa… 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podobizna Edwarda Pytki 

(źródło: http://zolnierzeniezlomni.com.pl) 



Być pilotem… 
Cóż znaczy? 
Lecieć wysoko, coraz wyżej, nie upaść tak nisko - 
nie zdradzić przyjaciół. 
To dla Nich, bohaterskich i niezłomnych, 
którzy każdego dnia 
stoją na straży Jej granic. 
Bo walka jeszcze trwa… 
 
Być Polakiem… 
Cóż znaczy? 
Oddać życie dla „Wielkiej Sprawy”, 
broniąc słusznych przekonań. 
To dla Niej, upokorzonej i rozgrabionej, 
by prawdziwie odrodzona przetrwała. 
Bo walka jeszcze trwa… 
 
Być człowiekiem, żołnierzem, patriotą… 
Cóż znaczy? 
Słyszeć bicie serca, huk śmigła, opon pisk  
pośród ciszy własnego sumienia. 
Bo walka jeszcze trwa… 
To dla człowieka 
żeby nieustannie pamiętał,  
że istnieją honor, prawość i Ojczyzna. 
Bo walka jeszcze trwa… 
*** 
Przeżyć…        
Cóż znaczy? 
Obrać kurs, choć gęsta mgła, 
wznieść się z nadzieją do bezmiaru gwiazd 
i próbować mimo wyroku,  
bo jedna jest prawda, 
a walka jeszcze trwa… 
*** 
„Nie udało się…” 
 
Musiałeś złożyć skrzydła.  
Skończona podniebna gra… 
 

Jakowlew Jak-9 – takim samolotem uciekał 
Edward Pytko 

(źródło: https://pl.wikipedia.org) 

Kwatera „na Łączce” – tutaj znaleziono 
szczątki Edwarda Pytki. W tym miejscu 

znajduje się jego symboliczny grób  

(źródło: https://pl.wikipedia.org) 

Jednostka wojskowa w Olszowie koło Strzelec 
Opolskich, z której wystartował Edward Pytko 

(źródło: http://www.straznicyczasu.pl) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdjęcie lotniska Wiener Neustadt - West, wykorzystywanego po II 
wojnie światowej przez ZSRR, na którym wylądował Edward Pytko 

(źródło: https://www.jetphotos.com/photo/7632446) 


