
 ppłk Kotwa Stanisław (17.05.1908 -  20.02.2004 r.) 

Stanisław Kotwa urodził się w 1908 roku w Kotarszynie pow. Opatów. W 1932 r. ukończył 
Państwowe Seminarium Nauczycielskie równocześnie odbywając skróconą służbę wojskową. 
Od  15  sierpnia  1932  r.  był  zatrudniony  jako  nauczyciel  powszechnej  szkoły  II  stopnia. 
Szybko awansował na stanowisko kierownika w Stawiszach, pow. Gorlice.

W 1935 r. zawarł związek małżeński z nauczycielką Janiną i zdał egzamin kwalifikacyjny.    1 
października 1936 r. przeniósł się do Ożarycz, gm. Telechany, pow. Kosów Polski (było to 
miejsce pracy jego żony). W latach 1936 - 1937 ukończył Wyższy Kurs Nauczycielski we 
Lwowie a następnie wydział geografii na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza.

W sierpniu 1939 roku został zmobilizowany i brał czynny udział w Kampanii Wrześniowej. 
W październiku szczęśliwie wrócił  już w stopniu porucznika odznaczony Krzyżem Virtuti 
Militari V kl. Jeszcze przez rok pracował w Stawiszczach. W Niedzielę Palmową w 1940 r. 
wraz  z  rodziną  wraca  do  Pawłowa  k.  Starachowic,  gdzie  pracuje  jako  kierownik  szkoły 
prowadząc  równocześnie  tajne  komplety  w  zakresie  liceum  ogólnokształcącego.  W tym 
samym roku wstępuje do ZWZ a później do AK - początkowo jako zastępca dowódcy, później 
jako dowódca. Za odwagę i waleczność podczas wojny otrzymuje Krzyż Walecznych, Krzyż 
Partyzancki, Krzyż Armii Krajowej, medal za udział w wojnie.

Po zakończeniu wojny przyjeżdża na Ziemie Odzyskane, początkowo do Janowic a w 1947 r. 
do  Wrocławia.  Pracował  w  różnych  szkołach,  cały  czas  dokształcając  się.  W roku  1970 
przechodzi  na  emeryturę  ale  nadal  pracuje  jako  nauczyciel  kontraktowy.  Pełni  też  różne 
funkcje  społeczne  w  swoim środowisku.  W Komitecie  Blokowym jest  przewodniczącym 
Komisji  Pojednawczej,  ławnikiem  w  miejskim  sądzie,  aktywnym  członkiem  ZBOWiDu. 
W tym czasie  otrzymuje  szereg  odznaczeń:  medal  40lecia  PRL,  Budowniczy Wrocławia, 
Krzyż  Kawalerski  Odrodzenia  Polski,  Zasłużony  dla  Województwa  i  miasta  Wrocławia 
(srebrna i złota odznaka), Zasłużony Działacz Frontu Jedności Narodowej. Tak wiele na jedno 
życie.

Staszku,  byłeś  najstarszym  członkiem  naszej  sekcji  Emerytów  i  Rencistów  Związku 
Nauczycielstwa Polskiego Wrocław - Fabryczna.  Do ZNP należałeś 72 lata.  Miałeś u nas 
swoje  stałe  miejsce.  Na  każde  nasze  comiesięczne  spotkanie  przychodziłeś  wcześniej 
i wszystkich z uśmiechem witałeś. Przybliżałeś, wyjaśniałeś trudne problemy wojny. A gdy w 
2003  r.  zabrakło  twojej  żony,  Marysi,  siedziałeś  już  sam,  nadal  się  uśmiechając,  ale  już 
smutniej.  Nie byłeś jednak sam - myśmy się bardzo cieszyli,  że jesteś z nami.  Było nam 
bardzo miło gdy po wejściu do sali widzieliśmy, że jesteś. W marcu zastaliśmy twoje miejsce 
puste. Odszedłeś, ale żyć będziesz w naszej pamięci.

Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP Wrocław - Fabryczna
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UZUPEŁNIENIE

Pan mjr Stanisław KOTWA był członkiem Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari 



pod Patronatem Szefa WSzW we Wrocławiu. Dokąd zdrowie pozwalało brał aktywny udział 
w spotkaniach klubowych. Na wniosek Zarządu Dolnośląskiego Związku Żołnierzy LWP im. 2 
Armii WP Minister Obrony Narodowej awansował go do stopnia podpułkownika i przyznał 
złoty  medal  Za  Zasługi  dla  Obronności  Kraju.  Niestety  zmarł  i  akt  nominacyjny  oraz 
odznaczenie przesłaliśmy córce.

po. Sekretarza Klubu
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