
Skup się, aby dobrze postawić krok.

Odznaczeń mam wiele: w lutym 1941 roku z kolegą 

W. Gładychem otrzymaliśmy Distinguished Flying Cross oraz 

Krzyż Walecznych. 

Zapisaliśmy się wśród pocztu lotników wiecznych.

Krzyż Virtuti Militari V klasy otrzymałem 15 listopada 1942 

roku wojennego. 

Radość przepełniała moją żonę i mnie całego.

To polskie odznaczenie jest jednym z najwyższych. 

Jakżeby ono uradowało moich najbliższych!

Moje serce cieszy się z odznaczeń brytyjskich i polskich 

zarazem. 

A ja dalej podążam za wojskowym rozkazem!

Wracajmy do naszego questu, czas już kończyć naszą 

wędrówkę.

Jesteś na rozwidleniu dróg? Nie skręcaj, już prawie 

rozwiązałeś łamigłówkę!

Tablicę _ _
12 

 _ _ _ _ _ _
8  

 _ _ _ _ omiń po Twojej lewej 

stronie. 

Idź dalej aż wejdziesz na drogę szutrową 

– gratuluję, wygrałeś w questowym maratonie!

Spisz cyfry i litery z odgadniętych haseł,

 a dowiesz się kim jestem i co masz zrobić z czasem!

Nazywam się _1  _2  _3  _4  _5  _6  _7  _8       _9  _10
 _11

Dojdź do skrzyżowania, gdzie znajdziesz   _12
 _13

 _14
 _15

, 

a na nim  _16
 _17

 _18
 _19

 _20
 _21

 _22
   – do odrysowania w sam raz. 

W 1947 roku przestałem latać i w Anglii zamieszkałem. 

Z obawy przed represjami komunistów do Polski nie 

wracałem. 

Nie chciałem zaszkodzić rodzinie, dlatego nie 

kontaktowałem się z nimi, 

mając nadzieję, że zła władza przeminie.

Ostatni list do swoich rodziców napisałem w 1946 roku, 

wyjaśniając, 

dlaczego w Polsce nie postawię kroku.

Tak moje życie się potoczyło. Byłem bohaterem, 

ale kosztowało mnie to bardzo wiele.

Zawsze tęskniłem za przyjaciółmi i rodzinnym domem,

który w Bóbrce Kańczuckiej był moim pierwszym schronem. 

W oddali po lewej stronie widać wieże kościelną, górującą nad 

miejscowym cmentarzem. Nigdy tam nie spoczął. W.Ż. Zmarł 14 

marca 1969 roku w stopniu majora lotnictwa i został pochowany 

na cmentarzu w Nortwood pod Londynem.

Churchill o majorze W.Ż i jego kolegach powiedział:

„Jeszcze nigdy tak wielu nie zawdzięczało tak wiele, 
tak nielicznym” .

„Ocalić od zapomnienia”
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„Ocalić od zapomnienia”
Witam Cię w miejscowości, w której przyszedłem na świat,  

jednak nie spędziłem w niej zbyt wielu beztroskich lat.

W sercu moim nosiłem ją całe życie,  

o powrocie w rodzinne strony marząc skrycie.

Kim jestem? Dowiesz się, jeśli zagadki odgadniesz 

poprawnie. 

I wszystkie pola uzupełnisz dokładnie.

Pomogą Ci cyfry i litery z haseł pozbierane,  

wskażą schowek na skarb - miejsce ukrywane. 

Spójrz, rebus w pobliżu podpowiada nazwę miejscowości,  

w której podejmuję Ciebie i innych zacnych gości. 

Witam Cię w _ _ _ _
20 

 _ _      _ _
7
  _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

Jestem zaszczycony. 

 

Mogę Ci pokazać moje rodzinne strony. 

Tutaj się urodziłem 14 kwietnia 1911 roku  

– na wiosnę, a to kapryśna pora roku.

Idź tak, aby po prawej stronie mieć _ _ _ _ _ _
22 

 _ _
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 _ _
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,  

który wita podróżnych w każdy wieczór i poranek. 

Dalej po _ _
19 

 _ C _
17 

 _  nogi prowadzą – ma on nośności 1 _
R   

ton,  

Trzeba tu uważać szczególnie w zimie, kiedy pojawia się szron.

A Ty wybierz na skrzyżowaniu drogę w dół. 

Teraz się skup, bo jeszcze nie przeszliśmy nawet trasy pół.

Ujrzysz zaraz dom. Tu się wychowałem,  

i wiele dobrych wspomnień w sercu zachowałem. 

Teraz rozwiąż rachunek: _ _ - _ = _
Ż  

   

Od dnia moich urodzin odejmij cyfrę odgadniętą przy ilości 

ton.

Dobrze rozwiązałeś! To pilnej nauki liczenia plon! 

Rodzice moi, jak rebusy podpowiadają,

 _
1  

 _ _ _ _ _ _ _
14

   i    _ _ _ _ _ _
6
  _ _ _ _, 

tak pięknie imiona mają. 

Uczyłem się niedaleko domu i zdobyłem wiedzy trofeum.

W jarosławskim gimnazjum, a później liceum. 

Po maturze kurs unitarny w Szkole Podchorążych Piechoty 

odbyłem, 

następnie do Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie 

wstąpiłem.

Szkołę tę ukończyłem w 1934 roku. 

I w końcu doczekałem się swojego pierwszego lotu. 

W 1 pułku lotniczym w Warszawie ochoczo służyłem.

I jako podporucznik obserwator go opuściłem.

W moim portfolio znajdziesz też inne kursy,

ale nie ma czasu na dodatkowe dyskursy. 

Najważniejsze, że latem w rok przed II Wojną Światową 

powiedzieli: wybieramy dla ciebie Wyższą Szkołę Pilotażową.

I tak w Grudziądzu zostałem instruktorem

 – młodych lotników mistrzem i protektorem.

Podczas kampanii wrześniowej latałem na myśliwcu PZL.P.7. 

W grupie obrony Dęblińskich strach przeszywał mnie raz 

niejeden. 

Ruszamy dalej! Tą samą drogą wróć do skrzyżowania. 

A następnie przed siebie – niedużo będzie biegania. 

Na słupie zobaczysz oznaczenia _
L   

/1/1, idź do kolejnego, 

na którym cyfry _
E   

/1/1 widać wyraźnie. Zapisz i pod górkę 

idź raźnie!

Bezpiecznie do kolejnego skrzyżowania kieruj swoje kroki, 

a ja jeszcze opowiem Ci mój życiorys szeroki.

17 września 1939 roku do Rumunii zostałem ewakuowany. 

Zmieniło to wszystkie moje dotychczasowe plany.

Udało mi się przedrzeć do Francji – ojczyzny sera i wina.

Znalazłem się w bazie lotniczej Lyon-Bron i zaczęła się pracy 

lawina.

Do klucza obronnego miasta Clermont-Ferrand zostałem 

wcielony,

którym dowodził major pilot Jasionowski, wódz 

niezastąpiony.

Po kapitulacji Francji pamiętnego 24 czerwca 1940 roku 

straciliśmy na chwilę nadzieję.

Razem z innymi pilotami polskimi przedostaliśmy się do 

Anglii, w której pada i wieje. 

Miałem szkolenie na angielskim lotniczym sprzęcie 

– a potem większy dostałem w asortymencie!

Pamiętasz nazwę Dywizjon 303?  Właśnie w nim walczyłem.

Bitwę o Anglię z nazistami toczyłem.

15 września 1940 r. Dornier Do-215 bombowiec niemiecki 

zestrzeliłem do Morza Północnego niecki. 

A już 26 września tego samego roku He-111 posłałem w 

otchłań morskiego mroku.

27 września 1940 roku lotnicy polscy z nazistami toczyli 

wielkie boje.

Walczyliśmy o ziemie angielskie, a nie o polskie – swoje.

Działo się nad kanałem La Manche i Wielką Brytanią.

Robiliśmy co mogliśmy w walce z nazistowską tyranią. 

Z lotniska Northolt wystartowały wszystkie dywizjony 

polskie.

A w składzie 303 Dywizjonu i ja prowadziłem bitwy 

nadmorskie.

Mój samolot kulami przez wroga został trafiony. 

Ciężko ranny i poparzony wyskoczyłem – dobrze, że są 

spadochrony! 

Do szpitala trafiłem w bardzo ciężkim stanie. 

Leczenie, rehabilitacja i leżakowanie… 

W szpitalu piękna pielęgniarka mną się opiekowała. 

Oddałem jej serce – wkrótce moją żoną została! 

Tak, wiem, scena jak na film przystało. 

Romantyzmu w tym niemało!

Do 303 Dywizjonu wróciłem po rekonwalescencji.

A 9 lipca 1941 roku zostałem dowódcą eskadry, mimo 

długiej absencji.

Jesteś na skrzyżowaniu? Widać trójkątną tarczę znaku 

drogowego, 

ale jest ważniejszy punkt nieco dalej. 

Widzisz _ _
10 

 _ _
16 

 _ _ _ _ _ o barwie białej, a może szarej? 

Zanim tam dojdziesz jeszcze opowiem kilka słów o sobie. 

Może przekażesz innym i ktoś jeszcze o mnie się dowie?

10 maja 1942 roku spotkał mnie zaszczyt – 

zostałem polskim dowódcą słynnego Dywizjonu 

Myśliwskiego 303.  

Polska armia wróciła do gry!

Major – mój nowy stopień, a co za tym idzie i awans wielki.

A do tego różne dowódcze funkcje w polskim lotnictwie na 

ziemi angielskiej. 

W końcu z Dywizjonu 303 oddelegowano mnie do 308 

Dywizjonu Myśliwskiego, 

w którym do lutego 1943 roku zostałem i na chwałę Polski 

po niebie latałem.

Zanim więcej o sobie zdradzę, patrz, miejsce odnalezione! 

Tych postaci jest tyle, ile wyniosła druga cyfra na moście. 

Toż to _
2
  _ _ _ _

13 
 _

21 
, w trudnych chwilach o wsparcie je 

proście. 

Widzisz, gdzie Pan   _ _ _
15 

 _ _   kieruje swoją twarz?  

Ty również w tamtym kierunku patrz.

Idź w tę stronę, a na rozwidleniu dróg nie skręcaj w bok.


