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Apel o wsparcie idei budowy pomnika  
gen. Kazimierza Sosnkowskiego

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, którą świętować 
będziemy w przyszłym 2018 r., jest okazją do przypomnienia osób, których 
wkład w odzyskanie niepodległości przez nasz kraj trudno przecenić. Choć 
większość z nas pamięta o Józefie Piłsudskim, Romanie Dmowskim, Igna-
cym Janie Paderewskim, to poza środowiskiem badaczy i entuzjastów mi-
litarnej historii naszego kraju niewielu pamięta o ludziach takich jak gen. 
broni Kazimierz Sosnkowski. Upamiętnienie wielkich postaci tamtego czasu 
to nie tylko oddanie hołdu zasługom poszczególnych osób, docenienie in-
dywidualnego wkładu, to także utrwalanie postaw i etosu, które urzeczy-
wistnienie dzieła niepodległości umożliwiły, a w kolejnych latach stanowiły 
oparcie dla jego obrony.

Okazją, by środowisko historyków wojskowości i entuzjastów historii 
militarnej wspomogło wniesienie na trwałe do polskiej pamięci zbiorowej 
osób tak znaczących dla losów Polski jak gen. Sosnkowski, są inicjatywy 
takie jak ta, podjęta przez lokalną społeczność skupioną wokół Zespołu 
Szkół w Antoniowie, która chce uczcić stulecie odzyskania niepodległości 
przez postawienie na swoim terenie pomnika pamięci poświęconego swo-
jemu patronowi, generałowi Sosnkowskiemu. Wojskowe Biuro Historyczne, 
które ma zaszczyt „dzielić” patrona z Zespołem Szkół z Antoniowa, wraz 
z Redakcją „Przeglądu Historyczno-Wojskowego”, chcąc wesprzeć lokalną 
społeczność w jej dziele gorąco prosi czytelników „Przeglądu Historyczno-
-Wojskowego” o wspomożenie tej wielce potrzebnej inicjatywy. Komitet Bu-
dowy Pomnika pamięci dysponuje w chwili składania tego numeru kwotą 
16802,92 zł z potrzebnych 60 tys. zł. Pamiętajmy, że każda przekazana zło-
tówka to cenny wkład w wielkie dzieło pamięci małej społeczności. 

Dane potrzebne do dokonania wpłat znajdą państwo poniżej, za wszel-
kie wpłaty serdecznie dziękujemy.
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