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Lotnicze harcerstwo Lubelszczyzny

- czyli o harcerskich drużynach, klubach, zastępach 
lotniczych, spadochronowych i modelarskich, o harcerzach lotnikach na 

terenie Lubelskiej Chorągwi ZHP 

Historia harcerskiego lotnictwa 

Pierwsza harcerska drużyna lotnicza powstała w 1928 r., ale już w 1912 modelar-
stwo lotnicze było wykorzystywane w działalności harcerskiej (sprawność „Lotnik”). 

W grudniu 1932 utworzono Referat Szybowcowy przy Głównej Kwaterze Męskiej 
Związku Harcerstwa Polskiego. Równolegle zorganizowano teoretyczny kurs szy-
bowcowy i Harcerski Klub Lotniczy. Wszystko w ramach przygotowań do harcer-
skiej wyprawy szybowcowej na IV Jamboree w Gödöllö, która okazała się wielkim 
sukcesem. W 1934 Ref. Szyb. zmienił nazwę na Referat Lotniczy przy GKH, powsta-
ły Harcerskie Warsztaty Szybowcowe które do 1939 zbudowały kilkadziesiąt szy-
bowców a nawet jeden 1 samolot. W 1934 r. powstał też Referat Lotniczy przy 
Głównej Kwaterze Harcerek. Także przy komendach chorągwi zaczęły powstawać 
referaty lotnicze. Lata 1934 -1939 to okres gwałtownego rozwoju harcerskiego lotnic-
twa. Powstało wiele drużyn (a nawet zuchowych gromad) lotniczych, w Łodzi po-
wstał (1934) Harcerski Klub Szybowcowy, a w Krakowie powstała (1936) Harcerska 
Eskadra Lotnicza (z plutonem w Zakopanem). W 1936 rozpoczęła się też harcerska 
działalność spadochronowa. 

Jednym z efektów rozwoju były m.in. sukcesy zlotowej drużyny (reprezentacji) 
lotniczej na V Jamboree w Vogelenzang. Ekipa składała się z grupy samolotowo-
szybowcowej (3 samoloty, 2 szybowce), spadochronowej i modelarskiej. Skoki har-
cerskich spadochroniarzy były pierwszym zagranicznym występem polskich spado-
chroniarzy (były to też pierwsze skoki w Holandii). Podobnie pierwszym polskim 
występem na modelarskich zawodach międzynarodowych był udział (z sukcesami) 
harcerskiej ekipy modelarskiej. 

W maju 1945 r. w Bielsku-Białej utworzono Centralny Harcerski Ośrodek Szy-
bowcowy. W l. 1946-1947 w Legnicy działała Lotnicza DH im. Dywizjonu 303 z 
przybocznym Eugeniuszem Struzikiem (późniejszym czł. Lubelskiego Środowiska 
Szarych Szeregów). 

Współczesność Harcerskiego Lotnictwa 

Harcerskie lotnictwo to wyczyn, przygoda i stała praca nad sobą! 
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 Już gromady zuchowe i drużyny harcerskie realizują program lotniczy poprzez 
udział w  zawodach modeli balonów na ogrzane powietrze, zawodach latawców lub 
w zawodach modeli kartonowych. Robią to samodzielnie, a także w oparciu o harcer-
skie, miejskie lub aeroklubowe modelarnie działające na terenie kraju. Działalność ta 
osiąga często bardzo wysoki poziom. Wśród harcerskich modelarzy są mistrzowie 
Europy, a nawet Świata. 

ZHP może poszczycić się eskadrą harcerskich balonów (Harcerz I, Harcerz 
II, Idea, Skaut, Wzlot i Zuch) i harcerskich baloniarzy działających w hufcach Kra-
ków-Krowodrza i Gdańsk. Nierzadko harcerze posiadają świadectwa kwalifikacji 
samodzielnych pilotów balonowych i uprawnienia instruktorskie. Harcerskie balony 
można spotkać na najważniejszych zlotach i imprezach programowych w całej Pol-
sce. 

W ostatnich kilku latach rozwija się intensywnie harcerskie spadochroniar-
stwo. Oparcie znalazło w Harcerskiej Sekcji Spadochronowej GK ZHP i Harcerskiej 
Sekcji Spadochronowej Hufca ZHP Końskie. Spadochroniarze również szkolą się, 
aby zdobyć świadectwa kwalifikacji samodzielnych skoczków.  

W kilku środowiskach harcerskich rozwija się działalność lotniowa (lotnie, pa-
ralotnie, motolotnie). Harcerze szkolą się tam według obowiązujących przepisów 
państwowych i programach szkoleniowych do licencji pilota. Jest to najtańsza specja-
lizacja tzw. „dużego lotnictwa”, a jednak wciąż za mało rozpowszechniona wśród 
członków ZHP. 

Paralotniarstwo (paragliding) jest sportem, który powstał w końcu lat czterdzie-
stych w USA. Od razu nastąpił bardzo dynamiczny rozwój tej dyscypliny, ponieważ 
jest to najtańszy i najłatwiej dostępny sport lotniczy i prawie każdy może zrealizować 
w ten sposób swoje marzenia o lataniu. W Polsce paralotniarstwo pojawiło się pod 
koniec lat osiemdziesiątych. Szkolenia podstawowe (etap I) obejmuje teorię (prawo 
lotnicze, meteorologia, aerodynamika, I pomoc, wiedza ogólna o sprzęcie, sytuacje 
niebezpieczne) zakończoną egzaminem pisemnym oraz zajęcia praktyczne (nauka 
startów, lądowania i bezpiecznego wykonywania podstawowych manewrów w powie-
trzu; umiejętność samodzielnego przygotowania i kontroli sprzętu przed lotem oraz 
obsługa skrzydła na ziemi). Część praktyczna obejmuje ok. 20 lotów. Szkolenie koń-
czy się lotami egzaminacyjnymi. Po zaliczeniu teoretycznej i praktycznej części kursu 
uczestnik otrzymuje Świadectwo ukończenia szkolenia paralotniowego Etap I. 

Celem II etapu szkolenia  jest doskonalenie umiejętności pilotażowych i nauka 
wykorzystania prądów dynamicznych i termicznych. Szkolenie w locie obejmuje mi-
nimum 10 lotów z wysokości nie mniejszej niż 200 m. Część teoretyczna stanowi 
rozwinięcie wiadomości z I etapu. Łączny nalot po ukończeniu I i II etapu to mini-
mum 3 godziny. Pozwala to na przystąpienie do egzaminu teoretycznego i praktycz-
nego do Świadectwa Kwalifikacji Pilota Paralotni, które jest państwowym dokumen-
tem pilota paralotni upoważniającym do samodzielnych lotów paralotnią. Dokument 
wydawany jest przez Urząd Lotnictwa Cywilnego  

Z pomysłem na specjalizację lotniczą przychodzi nowy trend w lotnic-
twie. Plainspotting, czyli obserwacja lotnicza. 
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Nazwa wywodzi się od angielskiego „plane” - samolot oraz „to spot” - namierzać. 
Obiektem obserwacji są wszelkie statki powietrzne.   

Spotterzy dzielą się na dwie grupy zajmujące się wypatrywaniem samolotów cy-
wilnych i wojskowych. W praktyce uzależnione jest to od lokalizacji lotniska, przy 
którym realizują swoją pasję. Można ich spotkać na obrzeżach lotnisk, wzdłuż pasów 
startowych. Fakt pojawienia się samolotu, jego typ oraz inne dane identyfikacyjne 
model, rodzaj lotu, linie lotnicze itd. są odnotowywane. 

Obecny poziom techniki umożliwia również uwiecznienie na fotografii obserwo-
wane samoloty. Tu również wyłoniły się dyscypliny na spotterów fotografujących 
samoloty na wysokim pułapie, jak i fotografujących samoloty lądujące/startujące czy 
znajdujące się na płycie lotniska. W tej drugiej sytuacji prócz samolotów można 
uwiecznić na fotografii przeróżne sceny z codziennego życia lotniska. 

Spotterzy w organizują się w grupy związane z najbliższymi lotniskami.  
W wielu krajach spotterzy traktowani są przez władze lotnisk jako pierwsza linia 

ochrony. Fakt posiadania własnej grupy spotterów uważa się za nobilitację dla lotni-
ska. 

 

Dzisiaj, koordynacją oraz wspieraniem działalności lotniczej w ZHP zajmuje się in-
struktor ds. specjalności lotniczej, działający w ramach Wydziału Wsparcia Specjalno-
ściowego Głównej Kwatery ZHP. Przy wydziale działa Sekcja Spadochronowa koor-
dynująca działalność spadochronową w ZHP. Przy wydziale działają także: Kapituła 
Harcerskiego Znaku Spadochronowego, Kapituła Harcerskiego Znaku Balonowego, 
Kapituła Odznaki Harcerskiego Instruktora Lotniczego - tworząc nieformalny „in-
spektorat lotniczy”. W ZHP działają: Harcerski Klub Balonowy (z sekcją paralotnio-
wą), Harcerski Klub Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego, Harcerski Klub Rakie-
towy (modelarski) plus kilku działających indywidualnie harcerskich instruktorów 
modelarskich, oraz 8 drużyn lotniczych. 

Słowo o historii harcerskiego spadochroniarstwa 
Centralny Ośrodek Lotniczy Głównej Kwatery ZHP (Bazy Lotnicze nr 1 - Trawers 
w Jeżowie Sudeckim, nr 2 - Baryt w Stanisławowie k. Jawora). 19 maja 1992 r. Na-
czelnik ZHP w oparciu o działające od 1971 r. Harcerskie Koło Lotnicze „Trawers” 
powołał Centralny Ośrodek Lotniczy Głównej Kwatery ZHP z komendantem dh. 
hm. Janem Kuskiem. W 1992 r. uruchomiono na Górze Szybowcowej koło Jeżowa 
Sudeckiego Górską Bazę Lotniczą „Trawers”. Od 2002 r. COL GK ZHP działał na 
terenie Bazy Lotniczej „Baryt” w Stanisławowie koło Jawora, korzystając ze wsparcia 
Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej w Złotoryi. 

Od początku istnienia na terenie ośrodka przeprowadzono ponad 250 różnego 
typu szkoleń lotniczych, kursów z zakresu ratownictwa specjalnego, przysposobienia 
obronnego, motocyklowych, technik wysokościowych, nurkowych, narciarskich, 
przetrwania. Wykonano 4816 skoków spadochronowych (w tym 2880 szkolnych). 
Ponad 1300 harcerzy uzyskało uprawnienia skoczków spadochronowych. Uzyskano 
32 złote odznaki spadochronowe Międzynarodowej Federacji Lotniczej FAI, 50 
srebrnych, 108 brązowych. Ponadto uzyskano 232 inne uprawnienia spadochrono-
we oraz setki patenty nawigatorów, wiele licencji pilotów samolotowych i szybowco-
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wych. COL GK był też organizatorem XV Polowej Zbiórki Harcerstwa Starszego, 
akcji szkoleniowych oraz promocyjnych ZHP. Z tego też względu zasługi ośrodka i 
całej jej kadry dla Związku Harcerstwa Polskiego, a w szczególności harcerskich spe-
cjalności, harcerzy starszych i wędrowników są trudne do przecenienia. 

Niestety warunki funkcjonowania ośrodka w ostatnich latach, tak z powodu zmia-
ny zewnętrznych uwarunkowań prawnych, jak też wewnętrznych możliwości finan-
sowych i technicznych (brak możliwości finansowania ośrodka i utrata cech użytko-
wych sprzętu lotniczego znajdującego się na wyposażeniu COL GK ZHP) uległy 
znacznemu pogorszeniu. Ostatecznie Centralny Ośrodek lotniczy GK ZHP z dniem 
31 października 2005 r. został rozwiązany uchwałą GK nr 200/2006 z dnia 6 paź-
dziernika 2005 r. 

  

Harcerska Sekcja Spadochronowa przy Inspektoracie Lotniczym Wydziału Spe-
cjalności GK ZHP została powołana Rozkazem Naczelniczki ZHP hm. Małgorzaty 
Sinicy L 14/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. 

Celem HSS jest przede wszystkim popularyzacja sportu spadochronowego wśród 
wędrowników i instruktorów ZHP oraz pomoc w organizowaniu szkoleń w oparciu 
o aerokluby regionalne zrzeszone w Aeroklubie Polskim. Działania HSS integrujące 
środowiska spadochronowe z całej Polski pozwalają szybciej nawiązać kontakt z har-
cerskimi drużynami spadochronowymi, by poznać przedsmak tej cudownej przygody 
przeradzającej się w prawdziwą życiową pasję. 

 

Harcerski Znak Spadochronowy jest odznaką wyszkolenia spadochronowego 
członków ZHP. Celem nadawania odznaki jest uhonorowanie wiedzy i umiejętności 
technicznych harcerzy odbywających szkolenie spadochronowe, inspirowanie ich do 
pogłębiania znajomości historii i tradycji polskiego spadochroniarstwa oraz podno-

szenia sprawności fizycznej. 
 

Kapituła Harcerskiego Znaku Spadochronowe-
go działająca przy Inspektoracie Lotniczym Wydziału Spe-
cjalności Głównej Kwatery ZHP posiada wyłączne prawo 
nadawania odznaki w drodze decyzji i obowiązek rejestru 
wydanych odznak. 

Przy wydziale działają także: Kapituła Harcerskiego Znaku 
Spadochronowego, Kapituła Harcerskiego Znaku Balonowe-
go, Kapituła Odznaki Harcerskiego Instruktora Lotniczego - 
tworząc nieformalny „inspektorat lotniczy”. W ZHP działają: 
Harcerski Klub Balonowy (z sekcją paralotniową), harcerski 

Klub Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego, Harcerski Klub Rakietowy (modelar-
ski) (plus kilku działających indywidualnie harcerskich instruktorów modelarskich), 
oraz 8 drużyn lotniczych. 
 

Husarskie Skrzydła – tradycyjne wyróżnienie dla najlepszych harcerskich zespołów 
lotniczych o wieloletnim dorobku, przyznawanymi od 1961 do 1964 r.  i od 1982 r.  
przez Naczelnika ZHP.  Skrzydła noszone są przy lilijce na czapce lub berecie. 
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Prawo noszenia Husarskich Skrzydeł przysługuje także 
niektórym drużynom ZHR, które zdobyły tę odznakę w 
okresie swej działalności w ZHP. 

Warunkiem zdobycia tej odznaki przez drużynę, 
szczep lub harcerski klub lotniczy jest wykazanie się przy-
najmniej przez okres trzech lat dobrymi wynikami harcer-
skiej pracy lotniczej. Odznakę dla jednostek harcerskich i 
zespołów instruktorskich przyznaje Naczelnik ZHP na 
wniosek Inspektoratu Lotniczego GK ZHP. Prawo indywi-
dualnego noszenia Skrzydeł przysługuje wszystkim Harcerskim Instruktorom Lotni-
czym. Mają kształt według wzoru ustalonego przez Inspektorat Lotniczy lub według 
wzoru tradycyjnego w danym środowisku. 
 

Poniżej przedstawiam kilka najważniejszych grup, drużyn, zastępów działających 
w lokalnych środowiskach na terenie Polski w ostatnich 10 latach: 
 
I Spadochronowa Grupa Wędrowników DRAGON - Hu-
fiec ZHP Dąbrowa Górnicza 

Środowisko lotnicze działające na terenie Dąbrowy Górni-
czej i okolic, zrzeszające wędrowników i instruktorów pasjo-
nujących się spadochroniarstwem, historią wojskowych jedno-
stek specjalnych i powietrzno - desantowych oraz obronno-
ścią. Współpracuje z Jednostką Poszukiwawczo - Ratowniczą 
(Baza Lotnicza BARYT w Złotoryji) oraz Stowarzyszeniem 
Spadochroniarzy RP „TRAWERS”. 

 
5 Konecka Drużyna Harcerska "Feniks" im. ppor. cc. 
Waldemara Szwieca „Robota” - Hufiec ZHP Końskie 

Drużyna do dnia dzisiejszego wyszkoliła 10 spadochro-
niarzy. Silnie pracuje z bohaterem. Jest oficjalnym spadko-
biercą tradycji po II Zgrupowaniu Zgrupowań Partyzanckich 
AK „Ponury”. Współpracuje z podkomendnymi Cicho-
ciemnych - por. „Ponurego” i ppor. „Robota”.  

 
 

7 Harcerska Drużyna Czerwonych Beretów im. gen. 
bryg.  Stanisława Franciszka Sosabowskiego - Hufiec 
ZHP Lębork 

Drużyna zrzesza gimnazjalistów i licealistów. Są wszech-
stronni, zajmują się: alpinistyką, wędrowaniem, survivalem, 
spadochroniarstwem, orientacją sportową, co 5 lat jeżdżą na 
obchody operacji Market-Garden do Holandii.  
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45 Poznańska Drużyna Harcerska „Bór” im. 
gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego - Hufiec 
ZHP Poznań Nowe Miasto 
 
 
 
 

90 Toruńska Drużyna Harcerska „Azymut” im. Samodzielnej Grupy Opera-
cyjnej „Polesie” 

Istnieje od 2000 r. W swojej pracy realizuje elementy wielu specjalności. Ze spa-
dochroniarstwem związana jest od roku 2007. Od tego czasu członkowie drużyny 
doskonalą swoje umiejętności spadochronowe, organizują kursy, popularyzują spado-
chroniarstwo we wszystkich grupach metodycznych oraz współpracują z organiza-
cjami zrzeszającymi spadochroniarzy poza ZHP.  

 
12 Wiślańska Drużyna Wielopoziomowa „Tafadu” - Hufiec ZHP Ziemi Cie-
szyńskiej 

Istnieje od 2001 r. Działania drużyny są tak różnorodne jak jej członkowie. W 
swoich szeregach mają zapalonych turystów, narciarzy, amatorów rowerowych wy-
cieczek, filozofów, filmowców, miotaczy ognia, ratowników ZHP i ... 5 spadochro-
niarzy a raczej spadochroniarki. Działają w Wiśle i dla jej dobra, ściśle współpracując 
z Wiślańskim Centrum Kultury.  

 
Harcerska Sekcja Spadochronowa „Currahee” - Inspektorat Specjalności 
Obronnych Chorągwi Krakowskiej 

Sekcja została powołana rozkazem komendanta ISO 20 lipca 2009 r. Skaczą w 
Aeroklubie Krakowskim. Członkami Sekcji są głownie członkowie 5 „B” ZDH 
„Grom” im. Batalionu „Parasol”. Sekcja współpracuje z 32 Ośrodkiem Dowodzenia 
i Naprowadzania w Balicach, oraz firmą spadochronową „ParaPalTech”.  

 
Harcerska Sekcja Spadochronowa przy Hufcu ZHP Końskie 

Sekcja spadochronowa działa przy Aeroklubie Kieleckim od 2005 r. Zrzesza w 
swoich szeregach wędrowników i instruktorów ZHP szkolących się na Lotnisku Ma-
słów. Konecka HSS przeszkoliła 44 harcerzy. Łącznie wykonali 319 skoków. Na 
chwilę obecną w jej skład wchodzą spadochroniarze z Hufców: Końskie, Kozienice, 
Leszno, Miechów, Puławy, Ruda Śląska, Skierniewice, Staszów, Szczecin Pogodno, 
Toruń, Warszawa Praga Północ, Warszawa Ursynów, Ziemi Cieszyńskiej, Ziemi Za-
wierciańskiej.  

 
Do najbardziej dziś prężnych harcerskich środowisk zaliczyć należy działalność 
Gniazda 19 Krakowskich Drużyn Lotniczych - Szczep „Słoneczne Drogi” im. 
Żwirki i Wigury należący do Hufca ZHP Kraków-Krowodrza.  
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Krakowska 19 Lotnicza to harcerskie środowisko lotnicze 
wywodzące się z przedwojennej XIX Krakowskiej Drużyny 
Harcerzy im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury założonej 
przez Dha Mariana Reszkę w 1931 r., który wcześniej działał w 
XIII Krakowskiej DH („Czarna 13”), przekształconej potem w 
XIX KDH. W 1937 r. drużynowym XIX KDH zostaje Franci-
szek Baraniuk, późniejszy organizator Grup Szturmowych kra-
kowskich Szarych Szeregów. W 1945 r. 19 KDH została reak-
tywowana, objął ją dh Tadeusz Heimarath. W 1957, na fali 
odradzającego się harcerstwa, 19 KDH im. Żwirki i Wigury 
zostaje reaktywowana przez Marka Kudasiewicza. W 1959 drużyna ta rozrasta się w 
szczep, składający się z drużyn – dywizjonów: „Gwiaździsty Szlak” i „Słoneczne 
Drogi”, rok później połączonych w jedną 19 KDHL. 1962 - drużyna otrzymuje Hu-
sarskie Skrzydła. W 1963 r. ponowne przekształcona w szczep (dywizjony: „Gwiaź-
dzisty Szlak”, „Słoneczne Drogi”, „Srebrzyste Ptaki”). W oparciu o środowisko 
K19L, w 1984 powstał Harcerski Klub Balonowy, a w 1986 powstał Harcerski Klub 
Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego. 
Dzisiaj w skład Gniazda 19 Krakowskich Drużyn Lotniczych wchodzą: 19 Krakow-
ska Lotnicza Gromada Zuchowa (męska), 19 Krakowska Lotnicza Gromada Zucho-
wa (żeńska), 19 Krakowska Lotnicza Drużyna Harcerska, Harcerski Klub Balonowy 
(w jego skład wchodzi także Harcerska Sekcja Paralotniowa), Harcerski Klub Mode-
larstwa Lotniczego i Kosmicznego, 32 Poczta Harcerska, XIX Krąg Instruktorów i 
Starszyzny, Krakowski Krąg Płaskiego Węzła. 
 
 Harcerski Klub Balonowy powstał w 1984 r. jako pierwszy 
polski klub balonowy b.n.o.p (balonów na ogrzane powietrze). 
Rozpoczął działalność w oparciu o swój pierwszy balon, SP-
BZP „Harcerz” wyprodukowany na Węgrzech, m.in. ze składek 
harcerzy, wówczas drugi polski balon n.o.p. Obecnie jest to 
najstarszy istniejący polski balon n.o.p. W 1994 r. zakupiono 
kolejny balon, SP-BWS, a w 2004 HKB pozyskał swój trzeci 
balon, SP-BIF. Na balonach HKB wyszkoliło się wielu polskich 
baloniarzy. HKB był organizatorem lub współorganizatorem 
wielu polskich zawodów i imprez balonowych (m.in. I Puchar 
Unii Europejskiej Balonów n.o.p.). 
 

 Harcerski Klub Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego 
(HKMLiK) – powstał formalnie w 1986 r. (nieformalnie – 
dużo wcześniej), w ramach krakowskiego lotniczego szczepu 
19 KDL "Słoneczne Drogi" (obecnie - Gniazdo 19 KDL im. 
F. Żwirki i St. Wigury) należącego do środowiska Krakowskiej 
19 Lotniczej). Przewodniczącym HKMLiK jest phm. Krzysztof 
Przybytek HO wielokrotny mistrz Świata, Europy i Polski w 
modelarstwie kosmicznym. 

file:///C:/balonowyklub/photos/a.157926220953848.42270.157925347620602/157926224287181/
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Lotnicze tradycje w Lubelskiej Chorągwi ZHP 

 

Na pierwsze wzmianki o „modelarzach lotniczych” i „szybownikach” natchnąć się 
można już w Księdze pamiątkowej 25-lecia harcerstwa w Lubelszczyźnie. Wspomnienia i doku-
menty 1911-1936, Lublin 1936, reprint z 2001 r. s. 143-144. Ale też, w tejże książeczce 
znajdziemy fragmenty wspomnień o wybitnym lubelskim pilocie-oblatywaczu, pro-
jektancie i konstruktorze polskich samolotów PZL I-VII, harcerzu, drużynowym 
Zygmuncie Puławskim1. W czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. był on pod-
oficerem-instruktorem w Harcerskim Batalionie Wartowniczym na terenie Lublina. 

Harcerz w najgłębszym i najlepszym tego słowa zna-
czeniu - jak pisze p. Halina Nowicka-Mejbaumowa. 

„Jego świetlana sylwetka winna upamiętnić się, jako 
żywy wzór do naśladowania wśród młodzieży harcerskiej. 
Rzadko można spotkać typ jemu podobny, łączący w 
sobie tyle różnorodnych cech dodatnich, wielkie zdolno-
ści z nadzwyczajną skromnością i brakiem zarozumiało-
ści, zamiłowanie do nauki i świetne w niej postępy z 
dzielnością fizyczną, uprawianiem na szeroką skalę spor-
tów, odbywaniem długich i trudnych wycieczek, nadzwy-
czajną surowość obyczajów i czystość duszy z serdeczną 
przyjacielskością i czułością w stosunkach koleżeńskich. 

Sumienny i obowiązkowy, pracy swej nie traktował jako ciężar i złą konieczność, 
lecz przeciwnie, znajdował w niej wielką radość i zadowolenie. Gorący patriota starał 
się służyć krajowi przede wszystkim czynem. Jego charakter można określić w paru 
krótkich słowach: „Był harcerzem z ducha i z ciała”. 

Urodzony 24 października 1901 w Lublinie, członek III LDH im. Romualda 
Traugutta przy Gimn. im. Vetterów w Lublinie (drużynowy w 1919 r.). Po ukończe-
niu Gimn. wprost z ławy szkolnej w 1920 r. wraz z częścią Harcerskiego Batalionu 
Wartowniczego udał się na front. Po ukończeniu wojny rozpoczął studia na Poli-
technice Warszawskiej, którą ukończył w rekordowym tempie na początku 1925 r. 
Już jako student przejawiał wielkie zdolności techniczne i konstruktorskie. Umiłowa-
niem jego było lotnictwo, któremu się poświęcił, udając się po ukończeniu studiów 
za granicę, na praktykę do fabryki samolotów we Francji. Po powrocie do kraju i 
odbyciu służby wojskowej zaangażowany został, jako pilot-sportowiec. Owocem jego 
pracy i myśli twórczej są pościgowe samoloty myśliwskie jego własnej konstrukcji 
typu PZL I-VII i SP „Skaut”, duma polskiego lotnictwa, wzbudzające podziw nie 
tylko w kraju, lecz i za granicą. Z jakąż radością oddawał je na usługi kraju ich twór-
ca! Niezaślepiony powodzeniem pracował dalej nad udoskonaleniem swych pomy-

                                                           
1 Zygmunt Rafał Puławski – polski pilot i inżynier, konstruktor lotniczy, twórca serii pol-

skich myśliwców. Opracował nowe rozwiązania w lotnictwie, m.in. podwozie nożycowe 
oraz oryginalny układ skrzydeł nazwany płatem Puławskiego lub płatem polskim. Phm. 
(L.16/24 Nacz. ZHP). 
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słów, lecz, niestety, śmierć zbyt wcześnie przerwała jego życie. W dniu 21 marca roku 
1931 zginął śmiercią lotnika w Warszawie.  

Przez większą część swego krótkiego życia związany był ściśle z ZHP. Czy to jako 
gorliwy mały harcerzyk, później drużynowy III LDH, czy jako żołnierz-harcerz lub 
instruktor, zawsze godnie reprezentował ideę harcerską. Uczynny i przyjacielski, nie 
tylko brał żywy udział w pracach męskiego harcerstwa, lecz chętnie pomagał druży-
nom żeńskim swym doświadczeniem a zwłaszcza w trudnej dla dziewcząt dziedzinie 
terenoznawstwa i technice obozowej. Z jakim zapałem wtajemniczał nas w zawiłe 
arkana szkicowania, rysowania placów na kursie w Lublinie w 1920 r. lub w Zwie-
rzyńcu w roku 1922. W czasach studenckich utrzymywał stały kontakt z harcerstwem 
lubelskim, pomagając w lecie drużynom na obozach i biorąc udział w pracach Koła 
Starszego Harcerstwa. W sprawach harcerskich nie lubił dużo mówić i czasu tracić na 
bezpłodnych czasem dyskusjach. Był człowiekiem czynu i każdą myśl realizował od 
razu. Z każdej najmniejszej chwili umiał skorzystać, by wyciągnąć nas z miejskiego, 
często szarego życia, gdzieś w góry, lasy, czy na nartach w śnieżną biel pól. Jakże 
umiał odczuwać piękno natury, zżyć się z nią i czerpać z jej skarbnicy radość i pogo-
dę ducha. W czasie trudnych wycieczek zimowych i letnich w góry, które oprócz lot-
nictwa były jego ukochaniem, zdobywał hart duszy i ciała i, nas, nie dorównowują-
cych mu pod tym względem, ani wytrwałością, ani wyrobieniem, umiał zachęcić do 
szukania najwyższej rozkoszy w pokonywaniu trudności, czerpania głębokiej radości 
w życiu z naturą. Organizowane przez niego wyprawy nie miały na sobie piętna leni-
wego włóczęgostwa. Zamierzone cele musieliśmy zawsze osiągnąć, pomimo spoty-
kanych nieraz trudności. Odważny i wytrwały, nie miał w sobie jednak nic z brawury 
ani rekordomanii. To też na zawsze pozostały w pamięci przeżycia ze wspólnych 
wypraw. Z jakąż radością po trudach wspinaczki górskiej osiągaliśmy jakiś szczyt 
niebotyczny (Gerlach, Rysy i inne), by później jak na skrzydłach, zbiegać w doliny. 
Jak miłe były wieczory spędzone w góralskich szałasach, lub po prostu wśród dzikich 
gór pod namiotem! 

Nie lubił mazgajstwa i słabości, starając się wpajać w swe otoczenie kult dzielności 
i zaradności. Lecz, gdy komuś z nas naprawdę było ciężko, umiał potrzebującego 
otoczyć braterską opieką, dzieląc się z przyjaciółmi wszystkim, co posiadał.”2 

 
 

                                                           
2 Księga pamiątkowa 25-lecia harcerstwa w Lubelszczyźnie. Wspomnienia i dokumenty 1911-1936, Lu-

blin 1936, reprint z 2001 r. s. 130-131. 
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1. PZL P 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W okresie międzywojennym w Lublinie działały dwie drużyny harcerskie, które 
nosiły imiona dwóch asów polskiego lotnictwa: Franciszka Żwirki i Stanisława Wigu-
ry: 

XV Lubelska Drużyna Harcerska im. Żwirki i Wigury3 
Powstała przy Szkole Powszechnej nr 27 (ul. Tatarska) z początkiem roku szkol-

nego 1934/1935. Jej pierwszym drużynowym był Zbysław Boniecki, później Albin 
Majewski (1935-1936). W 1937 r. mianowano drużynowym  Zygmunta Zwierzchow-
skiego. Drużyna należała do II Hufca Lubelskiego. 
 

XXV Lubelska Drużyna Harcerska im. Franciszka Żwirki4 

                                                           
3 B. Zimmer: Harcerskie środowiska…, s. 30. 
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Powstała w grudniu 1934 r. przy Gimnazjum Biskupim w Lublinie (ul. Krzywa 7). 
Komendantem drużyny mianowano Jana Olechowskiego. W l. 1935-1936 prowadził 
drużynę T. Ochalski, a w 1936 r. Stefan Sawicki5. 

Drużyna wznowiła swoją działalność w 1945-1946 pod k-ndą S. Sawickiego. 
 

Obie drużyny poza imionami swoich bohaterów nie były drużynami specjalno-
ściowymi o szeroko pojętym charakterze lotniczym. 

 

Ponadto, na terenie Chorągwi działało jeszcze parę drużyn noszących imię tych 
znakomitych polskich pilotów6: 

 
V DH im. Żwirki i Wigury przy SP Nr 3 w Dęblinie - Lotnisku. Jej druży-

nowymi byli: Zygmunt Węgiełek7 (1935-1936); w l. 1937-1939: Jerzy Aukułow8, 
Henryk Piątkowski9, Henryk Szarzyński10. 

DH im. F. Żwirki w Suchowoli. Jej drużynowym w 1937 r. był Jan Dobosz. 
DH im. Żwirki i Wigury w Kotyni (KH Biała Podlaska) z opiekunem ks. Fran-

ciszkiem Szajdą (1936-1937). 
DH im. Żwirki i Wigury w Zakrzowie. Jej drużynowym w l. 1934-1937 był 

Bolesław Wątróbka. 
DH im. Żwirki i Wigury w Pilawie. Jej drużynowym w l. 1936-1937 był Cze-

sław Zawada. 
 

 

 

 

                                                                                                                                                               
4 Tamże, s. 31. 
5 Późniejszy prof. KUL 
6 Dąbrowski S., Tryczyński S.: Słownik biograficzny lubelskiego harcerstwa 1911-2001, Lublin 2001, 
s. 34, 54, 139, 167-168, 190-191, 204. 
7 Drużynowy I DH im. S. Czarnieckiego w Dęblinie-Irenie (1934-1935), drużynowy IV DH 

im. K. Arciszewskiego (1937-1938), czł. KH Dęblin (1934-1935). 
8 Jednocześnie był drużynowym VI DH im. St. Żółkiewskiego w Dęblinie. 
9 Piątkowski Henryk, nauczyciel, por. AK ps. Kotlina. Instr. żeglarstwa drużyn puławskich 

i dęblińskich. Drużynowy IV DH im. K. Arciszewskiego w Dęblinie-Irenie (1936-1937); 
czł. KH Dęblin (1937-1939); przyboczny k-nta Hufca Dęblin (1937-1938); pilot Chorągwi 
(1937-1938); k-nt Hufca Dęblin (1938-1939); z-ca k-nta Obwodu Puławy AK (1942-1944). 
Phm. (L. 8/37). 

10 Drużynowy III DH im. J. Poniatowskiego przy SP (PKP) w Dęblinie-Irenie (1937-1938). 
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2 PZL 37 "ŁOŚ" 

Konspiracyjna Drużyna Harcerska „Łosiów”11 
 

W lipcu 1939 r. na przedmieściu miasta, na Majdanku i 
Bronowicach, przy Lubelskiej Wytwórni Samolotów 
z inicjatywy Ludwika Bronisz-Pikało powstała drużyna 
harcerska o zainteresowaniach lotniczych. Drużyno-
wym został Zygmunt Dyś, przybocznym - jego młod-
szy brat Tadeusz. Drużyna początkowo liczyła 3 za-
stępy z 57 harcerzami, w sierpniu działały już 4 zastę-
py. Opiekunem drużyny był mjr Włodzimierz Kon-

dratiuk, gospodarz lubelskiego Aeroklubu. Przyjęła ona nazwę „Drużyny Łosiów”. 
Po dwukrotnym zbombardowaniu lotniska przez niemieckie samoloty (2 i 9 wrze-

śnia) drużyna wzięła udział w usuwaniu skutków bombardowania lotniska.  Ewaku-
acja lotniska nastąpiła 9 września. Zastęp III i IV dokonali zniszczenia ocalałych 
kilku samolotów na płycie lotniska i zebrali pozostawioną przez wojsko w hangarach 
broń i amunicję, którą następnie ukryto w mieszkaniu L. Pikały przy ul. Majdanek 2. 
Pod koniec września zastępy połączyły się. Drużynowym został Ludwik Bronisz-
Pikało. Drużyna liczyła 19 osób: 14 chłopców i 5 dziewcząt. Chłopcy z opuszczo-
nego lotniska zabrali pozostawione tam egzemplarze broni i amunicji.   

Drużyna prowadziła m.in. akcję „Wahadło” polegającej na pomocy żywnościowej 
„ludziom za drutami” - obóz pomocniczy na terenie LZS (1942-1944). „Łosie” po-
magali w ucieczce więźniów z obozu, dając im schronienie w rodzinnych domach. 
Podstawą działalności drużyny stał się mały sabotaż. Niszczono linie telefoniczne 
(„Akcja „Kotwica”), rozwijano propagandę antyniemiecką. Drużyna prowadziła też 
sabotaż na kolei: sypano do smarownic osi wagonów piasek, psuto hamulce, układa-
no przeszkody na torach, rozkręcano tory itp. powodując opóźnienia w niemieckim 
transporcie kolejowym.  

                                                           
11 B. Zimmer: Harcerstwo Lubelszczyzny…, s. 142-143. 
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W lutym 1942 r. drużyna dokonała napadu na drużynę „Hitlerjugent” na ul. Ber-
nardyńskiej (w odwecie za ciężkie pobicie dha Stanisława Czarniaka ps. Samopał). 
Kilku młodych Niemców zostało rannych tracąc broń.  

Działalność tej drużyny trwała przez całą II wojnę światową. 
 

Członkami tej drużyny byli: 
 

BRONISZ-PIKAŁO Ludwik (1926-2011), prawnik, 
pisarz, publicysta, harcmistrz. 

Ur. 08.02.1926 w Lublinie. Żołnierz AK (1944) i I Ar-
mii WP (1944-1945). Radca prawny Okręgowej Dyrekcji 
Kolei Państwowych w Lublinie. 

Zastępowy IV Zastępu DH „Łosie” przy LWS (1939); 
drużynowy (1939-1942); inst.. KCh Lublin (1958-1962) z-
ca przew. Komisji Instruktorskiej Chorągwi (1975-1979); 
czł. KI „Szaniec” im. A. Kamińskiego (1979-2011); współ-
inicjator Harcerskiej Operacji „Magistrala” Chorągwi Lu-
belskiej. 

Zm. 18 lipca 2011 r. Pochowany w kwaterze Synów 
Pułku na cm. komunalnym na Majdanku w Lublinie. 

Odzn. m.in. KOOOP (1990), ZKZ dla ZHP (1981). Hm. PL (L.8/85). 
 

DYŚ Zygmunt, harcerz12.  
Drużynowy XXIII LDH im. B. Biernackiego w Lublinie (1936-1938).  
Organizator i k-nt jednej z pierwszych harcerskich grup konspiracyjnych we wrze-

śniu 1939 r. w Lublinie na terenie wokół lotniska LZS.  
 

CZARNIAK Stanisław, ps. Samopał, harcerz.  
W lutym 1942 r. S. Czarniak został ciężko pobity przez drużynę „Hitlerjugent”. 
 W odwecie drużyna „Łosiów” dokonała odwetu na sprawcach tego czynu przy 

ul. Bernardyńskiej. Kilku młodych Niemców zostało rannych tracąc broń. W tejże 
akcji zostali również ranni H. Potrzyszcz i K. Wyrzykowski - przyboczny drużyno-
wego13.  
 

KIJAK Janina, ps. Janka, harcerka.  
W lipcu 1943 r. w trakcie przerzucania przez druty Majdanka paczek żywnościo-

wych zginęła od kuli wartownika obozu14. 
 

POTRZYSZCZ Henryk, ps. Napoleon, harcerz.  
Ranny w akcji odwetowej za ciężkie pobicie dha Stanisława Czarniaka ps. Samo-

pał)15.  

                                                           
12 Dąbrowski S., Tryczyński S.: Słownik…, s. 57; Guz L.: Harcerze…,; Zimmer B.: Harcerstwo 

Lubelszczyzny…, s. 142-143. 
13 Relacja L. B. Pikało z 5.12.1988 r. w pryw. arch. autora. 
14 Tamże. 
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PSZCZOŁA Danuta, ps. Osa, harcerka.  
Danuta prowadziła w drużynie działalność produkcji i rozklejania na mieście ulo-

tek antyhitlerowskich16.  
 
PSZCZOŁA Edward (1926-2009), harcerz.  

Ur. 14.02.1926 r. w Lublinie przy ul. Łęczyńskiej.  
Drużynowy DH „Łosiów” przy Lub. Wytwórni 

Samolotów w Lublinie (1942-1943). Pomagał więź-
niom Majdanka (zbierał i przekazywał żywność i bieli-
znę).  

Zm. 10.10.2009 r. w Lublinie, pochowany na cm. 
Majdanek (sektor S1J2, rząd 7, nr 4)17.  

 
 
 
 

 

TRUBECKI Andrzej, ps. Zając, kpr. AK, inż. budownictwa, harcerz.  
Ur. 28.06.1928 r. w Lublinie, s. Jana - dyspozytora w Parowozowni PKP Lublin.  
Przed wojną - czł. DH przy SP 15 w Lublinie (1937-1938). Czł. DH „Łosie” przy 

Lub. Wytwórni Samolotów (1939). 
 W czasie wojny - od X.1939 r. czł. tajnego zastępu harcerskiego „Łosie” mjr. 

Kondratiuka (drużynowy: L. Bronisz-Pikało, przyboczny: Konrad Wyrzykowski). 
Brał udział w udzielaniu pomocy żywnościowej, bielizny dla więźniów obozu na 
Majdanku, kolportowaniu prasy podziemnej, małym sabotażu m.in. w akcjach: „Ko-
twica” (niszczenie niemieckich linii telefonicznych), „Tory” (przekładanie zwrotnic, 
przecinanie mocowań niemieckiego sprzętu wojskowego na wagonach itp.), „Wacha-
dło” (dożywianie więźniów obozów przejściowych). W 1943 r. zagrożony aresztowa-
niem ucieka do Warszawy. Szybko nawiązuje kontakt z konspiracyjnym podziemiem 
AK. W czasie Powstania Warszawskiego zostaje przydział do 193 plutonu (d-ca: por. 
F. Fryszer „Pilot”), 1 kompanii, IV zgrupowania „Gurt” płka Wacława Łuka- sika w 
dzielnicy Śródmieście-Północ, a nast. „Parasol”. Teren działania: Marszałkowska, 
Chmielna, koszary Konnej Policji Granatowej, Dworzec Główny, PASTa. W czasie 
powstania lekko ranny w nogi. Po jego upadku ucieka z kolumny marszowej w okoli-
cach Ursusa. Przedostaje się do Skierniewic i tam pozostaje ko końca wojny. Ranny 
w rękę podczas wkraczania do miasta wojsk Armii Czerwonej.  

W końcu maja 1945 r. powraca do Lublina. 9.12.1946 r. udaje mu się uciec przed 
próbą aresztowania go przez UB. Po tym fakcie ukrywa się w Warszawie, Wrocławiu 
i Gdańsku. Do Lublina powraca w 1949 r. W 1950 r. aresztowany przez UB. Więzio-

                                                                                                                                                               
15 Tamże. 
16 Tamże. 
17 Dąbrowski S., Tryczyński S.: Słownik…, s. 146; daty urodzin i śmierci z napisów na płycie 

nagrobnej. 
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ny bez sądu 6 tygodni w baszcie Zamku Lubelskiego. Wypuszczony z braku dowo-
dów winy. Ukończył Państwową Szkołę Budowlaną. Pracował w Biurze Projektów 
Budownictwa Wiejskiego. W l. sześćdziesiątych ukończył zaocznie studia na WSI w 
Lublinie, po których został inspektorem, a nast. dyr. Wydziału Architektury Urzędu 
Wojewódzkiego w Lublinie, dyr. Biura Planowania Przestrzennego i dyr. Wojewódz-
kiej Dyrekcji Inwestycji.  

Odzn. m.in. KKOOP (1979), ZKZ (1973), Med. Zwycięstwa i Wolności (1957), 
Krzyżem Partyzanckim (1968), Med. 30-lecia PRL (1974), Warszawskim Krzyżem 
Powstańczym (1982), Med. Za Warszawę 1939-1945 (1959), odzn. Zasłużony Dzia-
łacz Kultury, KZ dla ZHP z Rozetą-Mieczami (1989)18.  
 

WYRZYKOWSKI Konrad, ps. Adek, harcerz.  
Zastępowy III zastępu „Zawiszy” DH (drużynowy: mjr lot. Wł. Kondratiuk) przy 

Lub. Zakładach Samolotowych w Lublinie (1939).  
Ranny w akcji odwetowej za ciężkie pobicie dha Stanisława Czarniaka ps. Samo-

pał)19.  
 

 
 

Ludwik Bronisz-Pikało 

„Pierwsza skrzydlata”20 
„Niniejszym oświadczam, że od miesiąca lipca 1938 r., do miesiąca wrze-

śnia 1939 r. byłem drużynowym, a mój brat Tadeusz Dyś, przybocznym Dru-
żyny Harcerskiej przy Lubelskiej Wytwórni Samolotów w Lublinie. (…) 
Wszystkie fakty zawarte w tej opowieści, dotyczące historii powstania druży-

                                                           
18 Dąbrowski S., Tryczyński S.: Słownik…, s. 181; Wywiad Rejmak M. z A. Trubeckim w dn. 

3.10.2011 r. w Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego; kopia 
wniosku KZ dla ZHP z Rozetą-Mieczami z 28.12.1988, własnoręczny biogram A. Trubec-
kiego, oświadczenie W. Łukasika, oświadczenie F. Fryszera, charakterystyka służby A. T. 
napisana przez L. B-Pikało w pryw. arch. autora. 

19 Relacja L. B. Pikało z 5.12.1988 r. w pryw. arch. autora. 
20 HBW „Horyzonty”, Warszawa 1973. 



 
18 

 

ny, działalności przedwojennej zastępów III 
„Zawiszy” i IV „Łosiów”,  jak również mojej 
osoby, są zgodne z prawdą, co stwierdzam wła-
snoręcznym podpisem. Zygmunt Dyś.”  

 
„- Panie majorze! Melduję drużynę harcerską przy Lubel-

skiej Wytwórni Samolotów na zbiórce. Do drużyny zapisało 
się pięćdziesięciu siedmiu, stan na zbiórce pięćdziesięciu pię-
ciu.” – zameldował drużynowy, Zygmunt Dyś. Tuż 
obok niego stał przyboczny, Tadeusz Dyś – jego 
brat, a mój dziadek. Niestety nie było mi dane po-
rozmawiać z nim na temat jego działalności harcer-
skiej. To wujek przekazał mi wszystkie dane na ten 
temat. 

Drużyna harcerska powstała z inicjatywy ich ku-
zyna: Ludwika „Lutka” Bronisz – Pikało. Zgłosił się on do gospodarza Lubelskiego 
Aeroklubu, Włodzimierza Kondratiuka, który urzeczywistnił marzenia młodych 
chłopców o „byciu żołnierzami”. Drużynowym został Zygmunt Dyś. Cała drużyna 
podzieliła się na trzy zastępy, a każdy  z nich miał swojego zastępowego. Jednym z 
nich został Lutek, który wymyślił specyficzną nazwę dla swojego oddziału: „Łosie”. 
Wzięła się ona od ulubionych samolotów majora o tej samej nazwie. Chłopcy dużo 
ćwiczyli i marzyli o walce z bronią w ręku. Coraz częściej mówiło się wówczas o 
wojnie. Nieświadomi potęgi Niemiec, myśleli o tryumfie Armii Polskiej. Sami chcieli 
stawić czoła wrogowi, jako silna drużyna harcerska. Ich marzenia potęgowały ćwi-
czenia, w których brali udział, oraz wszechobecne na ulicach piosenki: 

„…Jeszcze Hitler Polakowi czyścić buty musi! 
Marsz, marsz Hitlera, niech go weźmie cholera, 
Niech go piorun trzaśnie, niech na wieki zaśnie!” 
Z dnia na dzień jednak zaczynali uświadamiać sobie przewagę Niemiec. Niektó-

rych ogarniał strach, zwłaszcza po utracie ich wodza, majora Kondratiuka, który zo-
stał przeniesiony do Warszawy. 

2 września 1939 r. rozpoczęło się w Lublinie bombardowanie. Specjalnym celem 
stała się Lubelska Wytwórnia Samolotów. Chłopcy z drużyny włączyli się do akcji 
ratowniczej. Choć ciężko było wytrzymać widok  i odrażający odór krwi, dzielnie 
nosili rannych na noszach. 9 września miało miejsce najgorsze z bombardowań. 
Wtedy też musieli opuścić lotnisko. Ich drużyna rozpadła się. Lublin został zdobyty 
przez Niemców i rozpoczęła się okupacja. Pewnego dnia Lutek wracał w mundurze 
harcerskim do domu. Został zatrzymany przez Niemców i pobity. Wtedy też nad-
szedł czas na zebranie drużyny od nowa. Powstał jeden główny zastęp, który nazwa-
no „Łosie”. Chłopcy odkryli arsenał z bronią, którą ukryli w okolicach domu Lutka. 
Na oficjalnej zbiórce złożyli przysięgę przed biało – czerwoną flagą i tarczą z Orłem 
Białym: 
„Przysięgam Tobie, Ukochana Ojczyzno, że będę walczyć z wrogiem do 



 
19 

 

ostatniej kropli krwi i nigdy Cię nie zdradzę. Przyrzekam, że będę posłusznie 
wykonywał wszystkie rozkazy”. 

W hangarach na lotnisku, Niemcy zorganizowali obóz jeniecki. Pierwszą rzeczą, 
jaką zrobili „Łosie” było dokarmianie polskich żołnierzy, umieszczonych w obozie. 
Zupy gotowały mamy druhów, a chłopcy zbierali jedzenie po sąsiadach. Nosili więc 
kotły, chleb, ziemniaki. Jedzenie szybko znikało. Żołnierze byli wygłodzeni i błagali 
o więcej porcji. Harcerze pocieszali ich, jak mogli. Głównie starali się wspierać na 
duchu, opowiadając historie o ofensywie ze strony Anglii i Francji. Dzielili się na 
grupki i udawali, że się nie znają, aby nie sprawiać wrażenia grupy zorganizowanej. Po 
pewnym czasie zaczęli przekazywać informacje od żołnierzy do ich rodzin. Gdy le-
piej poznali obóz, rozpoczęli wyprowadzkę jeńców. 

Chłopcy zaczęli szkolić się z obsługi broni. Postanowili również prowadzić tzw. 
„papierową wojnę”. Zorganizowali drukarnię, aby móc drukować m.in. ulotki i prasę. 
Na ul. Łęczyńskiej Niemcy trzymali swoje samochody z wyposażeniem. Chłopcy 
przekradli się do nich i zdobyli lornetkę wojskową, cztery apteczki polowe, dwie ło-
paty wojskowe i furażerkę. Do drużyny zaczęły wstępować również dziewczyny. 
Pierwszą z nich była Daniela Pszczoła  –  „Osa”. 

Pierwsza ulotka, jaką udało się wydać harcerzom, wywarła duże wrażenie na miej-
scowych volksdeutschach, ponieważ właśnie do nich była adresowana: 

„Spaśliście się na naszej szynce i chlebie. 
Było wam w Polsce jak w niebie. 
Ale zdrada niebezpieczna, 
Trzecia Rzesza też nie wieczna!” 
5 stycznia 1940 r. Osa miała za zadanie obserwację ruchu pojazdów wojskowych 

na trasie Lublin – Zamość. Pomagali jej w tym „Inżynierek” i „Andrzej”. 6 stycznia o 
godzinie 20, rozpoczęła się akcja „Kotwica”, która niestety zakończyła się fiaskiem. 
Została ponowiona na początku lutego. W nocy,  w śnieżycę i przy mroźnym wie-
trze, harcerze zarzucali wielką kotwicę na druty telefoniczne i rozrywali je. Pod ko-
niec lutego akcję przeprowadzono kolejny raz, tym razem na szosie warszawskiej. 
Oddział zniszczył jeszcze sieć na trasie lubartowskiej, niedaleko Elizówki. „Jak widać, 
chłopaki, „Łosie” mają coraz mocniejsze rogi. Musimy się pilnować, aby ich nam za szybko nie 
przytarli.” – pochwalił swoją drużynę Lutek. 

Gdy nadeszła wiosna, sztab zastanawiał się, jak uczcić święto Trzeciego Maja. Ko-
lejnym wyczynem harcerzy było zrobienie chorągiewek i rozwieszenie ich na pomni-
kach polskich żołnierzy na cmentarzu przy Lipowej. Zadanie było tym bardziej nie-
bezpieczne, że graniczył on z jednostką niemiecką i obozem jenieckim, a niedaleko, 
przy ulicy Uniwersyteckiej znajdowała się siedziba gestapo. Akcja mimo wszystko 
udała się bezproblemowo. Wydrukowali wówczas kolejne ulotki: 

„Trzeci Maj święcimy w niewoli, 
Narodowe polskie święto – 
Przyjdzie kres naszej niedoli! 
Przeminie germańskie piętno!” 

Gazetki z ulotkami roznosili w Saskim Ogrodzie, na Starym Mieście, na ulicy Szope-
na i w pobliżu dworca kolejowego. 
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W grudniu, tuż po świętach Bożego Narodzenia, wszyscy zebrali się, aby wspólnie 
chodzić po domach i kolędować. Miało to na celu pokrzepienie serc Polaków, ni-
czym „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. Zbudowali wspaniałą szopkę, w której 
miejsce znalazł Orzeł Biały. Chodzili od domu do domu i śpiewali: „Bóg się rodzi, moc 
truchleje. Hitler z Polski wkrótce zwieje! Ogień krzepnie, blask ciemnieje. Trzecia Rzesza już się 
chwieje. Wzgardzony, okryty chwałą, nieśmiertelny naród Piasta, a słowo ciałem się stało, Orzeł 
powróci do gniazda.”. W przedstawieniu, zamiast Heroda pojawił się Hitler, uciekający 
przed diabłami, które wołały: „Hej, Adolfie, za twe zbytki, chodź do piekła, boś ty brzyd-
ki!”. Kolędnicy odwiedzili również swojego byłego drużynowego, Zygmunta Dysia. 
Mieszkał on wówczas ze swoją żoną, Bolą, a ich dom był ostoją dla uciekinierów z 
Majdanka, ze względu na to, że znajdował się tuż obok obozu. Gdy wracali do do-
mów spotkali pijanych żołnierzy Wehrmachtu, którzy ich pobili. 

W rocznicę akcji „Kotwica” ogłosili alarm „Słupy – słupy”. Na tej samej drodze 
(Lublin – Piaski), łamali i podcinali piłą słupy telegraficzne. Zostali przyłapani przez 
Niemców. Zaczęli uciekać do pobliskiego lasu, niedaleko Świdnika. Jeden z nich – 
„Adek” został postrzelony. Chłopcom jednak udało się go uratować. Brat Lulka rzu-
cił w stronę Niemców granat. Właśnie wtedy, po raz pierwszy, użyli broni do walki z 
okupantem. Akcję tę nazwali „Golgotą”. 

W końcu przyszedł czas na sabotaż kolejowy. Drużyna zorganizowała akcję pod 
nazwą „Tory”. Plan polegał na zmuszaniu pociągów z niemieckim zaopatrzeniem, 
które były wysyłane na wschód, do zatrzymywania się pod semaforem, a następnie 
blokowaniu kół wagonów przez opuszczenie klocków hamulcowych. Pierwsza akcja 
miała miejsce na Tatarach. Następnie rozszerzyli swoją działalność na teren Świdnika 
i Rudnika. Później rozpoczęła się wojna niemiecko – radziecka. Do Lublina zwożono 
pierwszych jeńców radzieckich. Chłopcy chcieli im pomagać, jednak było to niemoż-
liwe. Ich zadanie ograniczało się do podrzucania im kromek chleba i kartofli w łupi-
nach do transportów. Na platformach wagonów przewożone były samochody ze 
sprzętem wojskowym. Sabotażyści zaczęli zrywać kliny blokujące koła tych samo-
chodów, przecinać druty mocujące oraz niszczyć instalacje i urządzenia spod maski. 

Pewnego dnia, obserwując zachowanie Niemców wobec więźniów Majdanka, 
stwierdzili że najwyższy czas rozszerzyć działalność organizacji. Rozpoczęli rozbraja-
nie Niemców. Ze względu na to, że nie chcieli zabijać, podchodzili do delikwenta z 
bronią w ręku, zabierali mu uzbrojenie, a następnie kazali uciekać. Dochodziło też do 
bijatyk z Hitler Jugend oraz volksdeutschami. 

Na Lipowej istniał obóz pracy. Chłopcy zorganizowali akcję przerzutu broni dla 
więźniów. Plan był ryzykowny, ale nie mogli magazynować broni, która mogła być 
użyta do walki o życie. Więźniom z Majdanka udało się przemycić kilka kromek 
chleba, w miejsce ich pracy poza obozem. 

Przyjaciel Lutka, jego prawa ręka – „Adek” dostał się do organizacji bojowej i wy-
jechał na wschód, na front. Nigdy więcej się nie zobaczyli. Lutek wylądował na ge-
stapo. Katowali go i wypytywali o dowódcę, jednak w końcu przewieźli go do szpitala 
i wypuścili. Musiał uciekać, w domu nie mógł nocować. Był ochotnikiem w Wojsku 
Polskim oraz żołnierzem Szarych Szeregów, 35 PP, 9 DP Podlaskiej AK. Zmarł 18 
lipca 2011. Wspomniany wyżej „Andrzej” wrócił po wojnie do Lublina, jako żołnierz 
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powstania warszawskiego. Drużynowy Zygmunt Dyś podczas wojny pracował na 
kolei, zbierał pieniądze po dworcach i pomagał w konspiracji. Jego brat Tadeusz zo-
stał zesłany na roboty do Estonii. 

„Kochamy nasze miasto, ze wzruszeniem spoglądamy na młodych, jakże innych od nas.” – tak 
podsumował swoją historię Ludwik Bronisz – Pikało w książce pt. „Pierwsza 
skrzydlata”. To na niej opiera się powyższy artykuł i to ją polecam wszystkim, któ-
rzy chcą zapoznać się z losem lubelskich cichociemnych. 

 

Lublin, 19 stycznia 2014                                                    Katarzyna Leszczyńska 
 
Wieże spadochronowe 

 
Dziś relikt zamierzchłej przeszłości. Lecz w 
latach trzydziestych XX w. powstawały jak 
grzyby po deszczu. W przedwojennej Polsce 
istniało co najmniej 17 wież. Służyły do 
podstawowego szkolenia w skokach spado-
chronowych. Do szkolenia nie były po-
trzebne samoloty. Przeważnie wieża miała 
20-30 m. wysokości (największa w Katowi-
cach miała 50 m.), na szczycie znajdowała 
okrągła balustrada umożliwiająca skok w 
dowolną stronę. Skoki wykonywano od 
strony zawietrznej. Nad balustradą znajdo-
wał się niewielki żuraw do którego za po-
mocą bloczka umocowana była lina. W 
środku wieży obok schodków prowadzących 
w górę znajdowała się rura w której poruszał 
się ciężar równoważący masę skoczka.  

Po II wojnie niektóre ocalałe wieże spo-
radycznie były używane lecz szybko zakoń-
czyły działalność i były rozbierane. Do dziś 
pozostała jedna tylko wieża spadochronowa 
w Katowicach, w zasadzie jest odbudowaną 
po II wojnie mniejszą wersją wieży przed-
wojennej. Dziś jest zabytkiem. Wieże spa-
dochronowe tak jak hangary sterowcowe 
praktycznie znikły z naszego krajobrazu. A 
stanowią część historii lotnictwa. 

 
Na zdjęciu: Lubelska wieża spadochronowa znajdująca się przy Al. Racławickich (róg 
obecnej ul. Spadochroniarzy), rozebrana w końcu lat 50. ub. wieku. Przechodzili na 
niej ćwiczenia spadochronowe również lubelscy harcerze. Podobna wieża istniała też 
w Zamościu przy stadionie, nieopodal Parku Miejskiego. 

http://www.cosnowego.idiks.org/pierwsza-skrzydlata/
http://www.cosnowego.idiks.org/author/katarzyna-leszczynska/
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Wojenne ASY lubelskiego lotnictwa 
 
Zabici w Katyniu 
 

GOŁĘBIOWSKI Tomasz (1905-1940), kpt. pilot WP, 
harcerz.  

Ur. 30.12.1905 r. w majątku Płoskie pod Zamościem, s. 
Henryka i Marii z Grymińskich.  

Po ukończeniu szkoły elementarnej przeniósł się wraz z 
rodzicami do Lublina i tutaj w 1917 r. podjął naukę w 
Szkole Handlowej im. Braci Vetterów Zgromadzenia Kup-
ców Miasta Lublin. Czł. III DH im. Romualda Traugutta. 
Podczas inwazji bolszewickiej w 1920 r. pełnił, jako har-
cerz służbę kuriera wojewódzkiego. Wytypowany do repre-
zentacji KCh na Zlot Skautów w Anglii w 1921 r. Z harcer-
stwem związany do końca swego pobytu w szkole, będąc 
jednocześnie wyróżniającym się zawodnikiem i piłkarzem 

Akademickiego Związku Sportowego Lublin i Wojskowego Klubu Sportowego „Lu-
blinianka”, odzn. przez wojewodę lubelskiego za wybitne osiągnięcia sportowe. W 
lipcu 1925 r. pełnił obowiązki k-nta obozu III LDH w „Czuwajowie” k. Puław, a 
nast. drużynowego III LDH (1925-1926).  

W 1926 r. wstąpił do Oficerskiej Szkoły Lotnictwa w Bydgoszczy (od 1928 r. no-
siła nazwę Szkoły Podchorążych Lotnictwa). Po jej ukończeniu w 1929 r. został mia-
nowany podporucznikiem (specjalność obserwator lotniczy) i otrzymał przydział do 
4. pułku lotniczego w Toruniu, gdzie awansował do stopnia porucznika ze starszeń-
stwem od 1.01. 1932 r. W dwa lata później skierowano go do Centrum Wyszkolenia 
Oficerów Lotnictwa w Dęblinie, przemianowanego w 1937 r. na Centrum Wyszkole-
nia Lotnictwa nr 1 (CWL 1). W Dęblinie pozostawał do 1939 r., awansując do stop-
nia kapitana. Po tym awansie objął w Szkole obowiązki wykładowcy.  

We wrześniu 1939 r. podchorążych niższych roczników i personel szkoły ewaku-
owano przez Łuck do Lwowa, natomiast grupę podchorążych pilotów myśliwskich 
III rocznika pod dowództwem W. Urbanowicza skierowano do Rumunii. Do niewoli 
sowieckiej kpt. T. Gołębiowski dostał się po 17 września w nieznanych dotąd oko-
licznościach. Przebywał w obozie jenieckim w Starobielsku, skąd w kwietniu 1940 r. 
został wywieziony transportem kolejowym do Charkowa i tam w siedzibie Zarządu 
NKWD zamordowany, a zwłoki ukryto na terenie VI kwartału strefy leśnej okalają-
cej miasto21.  

                                                           
21 Winiarz A.: Lubelska lista katyńska, s. 284-285; Dąbrowski S., Tryczyński S.: Słownik…, s. 68 

[błędnie podana informacja jakoby „został zestrzelony nad Warszawą w 1943 r. jako lotnik 
RAF”]; Winiarz A.: Związek Harcerstwa Polskiego na Lubelszczyźnie 1918-1939, s. 56. 
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Zginęli w II wojnie światowej 
 
KĘDZIERSKI Jerzy, harcerz.  

Czł. VIII LDH Żeglarskiej (1936-1939) i XI im. Józefa 
Sowińskiego przy SP 11 w Lublinie. Czł. Związku Strze-
leckiego „Orlęta” (1937-1939). Był doskonałym recytato-
rem i bardzo dobrym szkutnikiem, własnoręcznie zbudo-
wał trzy kajaki, które podarował VIII LDH. Latem 1939 r. 
z okazji Dnia Morza KCh zorganizowała turniej kajakowy; 
zwycięzcą turnieju został tandem J. Kędzierski i J. Chu-
chro. W tym też roku ukończył kurs samolotowo - szy-
bowcowy w Tomaszowie Lubelskim.  

We wrześniu 1939 r. wstąpił do drużyny PCK, a nast. w 
patrolu sanitarnym w Ochotniczym Batalionie Obrony 
Lublina. W niedzielę 17 września o godz. 11, w okolicy 
dzisiejszej ulicy Zana, został ciężko ranny (dwa postrzały w 
głowę). Z pola walki wyniósł go do szpitala żydowskiego przy ul. Lubartowskiej ko-
lega - harcerz Jan Chuchro. Brak chirurga uniemożliwił operację.  

Zm. 27.09.1939 r.  
Bohater harcerskiego Szczepu przy SP nr 11 w Lublinie22. 
 

MATYSEK Jan, ps. Orsza, kpt. WP, harcerz  
Ur. 16.07.1911 r. we wsi Zdziłowice na Lubelszczyź-

nie, s. Andrzeja i Małgorzaty z d. Sosnówka.  
Uczęszczał do Gimn. Towarzystwa Szkoły Średniej w 

Janowie Lubelskim; działał w lokalnym harcerstwie i w 
roku szkolnym 1930/31 był drużynowym I DH im. Zawi-
szy Czarnego. W 1932 r. zdał maturę i wstąpił do wojska; 
był słuchaczem Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi 
Mazowieckiej. Po zakończeniu 3-letniej nauki, 15.10.1935 
r. otrzymał promocję oficerską na stopień podporucznika. 
Przydzielono go do 15 pp w Dęblinie, w którym pozostał 
do 1939 r.; styczność z lotnikami z dęblińskiego Centrum 
Wyszkolenia Lotnictwa nr 1 sprawiła, że Matysek zgłosił 
się do służby w lotnictwie. Już jako porucznik (awansowany 15.03.1939 r.) rozpoczął 
w CWL-1 kurs obserwatorów lotniczych. W lecie 1939 r., krótko przed wybuchem 
wojny, został przydzielony do 1 pułku lotniczego w Warszawie. Po przeszkoleniu na 
dwu-silnikowych bombowcach PZL 37 „Łoś” trafił do 211 eskadry bombowej. W 
ramach mobilizacji w ostatnim tygodniu sierpnia 1939 r. wraz z eskadrą (w ramach X 

                                                           
22 Dąbrowski S., Tryczyński S.: Słownik…, s. 88; H. S. Dąbrowscy: Harcerski Lublin…, s. 74; 

Zimmer B.: Harcerstwo Lubelszczyzny…, s. 137. 
 



 
24 

 

Dyonu Bombowego wcielonej do Brygady Bombowej) opuścił Okęcie i przeniósł się 
do Ułęża.  

Podczas wojny lotniska były zmieniane jeszcze kilka razy - kolejnymi były Kuciny, 
Grójec, Ułęż, Gnojno, Wielick i Gwoździec Stary. 8 września załoga Matyska wystar-
towała jako pierwszy samolot eskadry z zadaniem przelotu z Gnojna do Ułęża (X 
dyon miał zostać przebazowany, jednak zaraz po starcie maszyny Matyska rozkaz 
cofnięto). Na trasie, w rejonie Łańcuta, został celnie ostrzelany przez polską obronę 
przeciwlotniczą i z uszkodzoną dętką wylądował w Ułężu. Dopiero 12 września 
„Łoś” został naprawiony, a załoga (pozostali jej członkowie: plut. pil. Józef Kazi-
mierczak oraz strzelcy kpr. Bernard Kowalski i kpr. Jan Wanciszewicz) mogli powró-
cić na lotnisko 211 eskadry. Podczas przelotu z Ułęża do Gnojna Matysek z własnej 
inicjatywy (niejako „przy okazji”) zbombardował niemiecką kolumnę zmotoryzowa-
ną koło Kozienic. Do końca kampanii wrześniowej nie latał już bojowo. Po 
17.09.1939 r. i rozkazie ewakuacji do Rumunii przekroczył jej granicę rzutem koło-
wym eskadry (w rejonie Śniatynia) lub powietrznym (przelot z Gwoźdźca do rumuń-
skich Czerniowiec). Jesienią 1939 r. opuścił Rumunię i przedostał się do Francji, tra-
fiając do jednej ze stacji zbornych. Do czerwca 1940 r. nie został przydzielony do 
żadnej jednostki bojowej. Po upadku Francji ewakuował się jednym z transportów 
lotników polskich do Wielkiej Brytanii. Już w sierpniu 1940 r. trafił na szkolenie na 
Battle'ach do 18 OTU w Hucknall. W listopadzie tego roku został przeniesiony do 12 
OTU w Benson, a nast. - w związku z przezbrajaniem polskich dywizjonów na Wel-
lingtony - na doszkolenie nawigatorskie do szkoły obserwatorów 1 AONS w Pre-
stwick. Po jego zakończeniu, 9.04.1941 r. przydzielony został z powrotem do 18 
OTU (przeniesionego tymczasem do Bramcote), tym razem na kurs szkolenia bojo-
wego i zgrywania załóg na Wellingtonach. W sierpniu 1941 r. z załogą zameldował 
się w 300 Dywizjonie Bombowym „Ziemi Mazowieckiej” na lotnisku Hemswell. No-
cą z 26/27.08.1941 r. Matysek poleciał na swój pierwszy lot bojowy na pokładzie 
Wellingtona IC. Zadaniem było bombardowanie doków i okrętów we francuskim 
porcie Le Havre, a jego niedoświadczoną jeszcze załogę poprowadził mjr pil. Jan 
Michałowski (jako pierwszy pilot). Wszystkie następne loty Matysek wykonał na 
nowszych Wellingtonach IV. Bombardował m.in. Boulogne, krążowniki w Breście, 
Bremę, Hamburg, Kilonię, Emden, pancerniki Scharnhorst i Gneisenau w Breście, 
Düsseldorf, ponownie (trzykrotnie z rzędu) Scharnhorsta i Gneisenau, okręty w Ki-
lonii, dwa razy Essen, port w Kilonii, Essen, Kolonię. Stałą załogę Matyska stanowili: 
sierż. Władysław Żalejko jako I pilot (zastąpił go potem por. pil. Józef Kuśmierz), II 
pilot ppor. Franciszek Malec (a nast. por. pil. Jan Urbaniak), radiotelegrafista kpr. Jan 
Orlewski oraz strzelcy plut. Aleksander Hupało i sierż. Franciszek Bay.  

Nocą z 17/18.04.1942 r. wystartował z Hemswell z zadaniem zbombardowania 
Hamburga. Miał to być jego 23 lot bojowy. Jego samolot nie powrócił do bazy i od 
momentu startu nie było o nim żadnych wiadomości. Przypuszczalnie został zestrze-
lony do morza przez niemieckiego nocnego myśliwca (być może Oblt. Hel-muta 
Lenta z jednostki Stab II./NJG 2), a cała załoga zginęła. Poza Matyskiem na pokła-
dzie samolotu byli por. pil. Józef Kuśmierz, por. pil. Jan Urbaniak, kpr. rtg. Jan Or-
lewski oraz plut. strz. Aleksander Hupało i sierż. strz. Franciszek Bay.  



 
25 

 

Odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari (nr 9476), 3 x 
Krzyżem Walecznych oraz Polową Odznaką Obserwatora. Jego ciała nie odnalezio-
no23.  

 
 
MIELCAREK Stanisław, harcerz.  

Harcerz z Podlasia.  
W czasie okupacji był pilotem 300 Dywizjonu Bombo-

wego „Ziemi Mazowieckiej” RAFu.  
Zginął podczas nocnego nalotu na Emden - Niemcy 

19/20.06.1942 r. zestrzelony przez opl. Samolot rozbił się 
ok. 10 km na płn. od Emden24. 

 
 
 
 
 

MODRANY Stanisław (1921-1945), sierż. nawigator  
podharcmistrz.  

Ur. 17.01.1921 r. w Brodach (prawdopodobnie w woj. 
tarnopolskim), s. Karola mjr. WP. Służył w działającej w 
„Staszicu” 1. DH im. W. Łukasińskiego, zwanej po-
wszechnie „Błękitną Jedynką”. Podobno w roku szkolnym 
1937/1938 był drużynowym jednej z trzech drużyn istnie-
jących w tym czasie w szkole. W roku maturalnym 
(1938/1939) wchodził (jako sekretarz) w skład k-ndy Huf-
ca Harcerzy, utworzonego w „Staszicu” w 1938 r. Do har-
cerstwa w „Staszicu” należał również jego brat Adam, a 
ojciec działał w Kole Przyjaciół Harcerstwa, istniejącym 
przy tej szkole. W 1939 r. ukończył kurs podharcmi-
strzowski w Górkach Wielkich na Śląsku. 15.08.1939 r. wyjechał na obóz Junackich 
Hufców pracy w Goniądzu k/Grajewa.  

W pierwszych dniach września 1939 r. przewieziony został do Lidy na Wileńsz-
czyźnie, gdzie wcielono go do kompanii Szkoły Podchorążych. Brał udział w wal-
kach o Grodno. Po wkroczeniu w dniu 17 września Armii Czerwonej na tereny Pol-
ski, został już 23 września zatrzymany i skierowany do obozu dla internowanych w 
Olicie, a nast. w Wiłkowyszkach (niedaleko granicy litewskiej z b. Prusami Wschod-
nimi, na płn. wschód od Mariampola). Po zajęciu republik bałtyckich przez Związek 
Radziecki w czerwcu 1940 r., został 16 lipca tegoż roku przeniesiony w głąb Rosji do 
                                                           
23 Dąbrowski S., Tryczyński S.: Słownik…, s. 118; Internet: Jan Orsza-Matysek (inf. z dn. 

1.06.2014). 
24 Zimmer B.: Harcerstwo Lubelszczyzny…, s. 159; Internet: Polskie Siły Powietrzne w II wojnie 

światowej, 300 Dywizjon Bombowy „Ziemi Mazowieckiej”. 
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obozu juchnowskiego nad Irgą (Juchnow - ok. 70 km na płn. zachód od Kaługi). 
6.06.1941 r. skierowany został do budowy lotniska Ponoj nad Morzem Białym w 
obwodzie murmańskim. Stamtąd, drogą wodną wraz z innymi jeńcami (ok. 2 tys. 
osób) trafił do obozu w Juży (obwód Iwanowo). Po rozpoczęciu w trzeciej dekadzie 
sierpnia rekrutacji do wojska polskiego, Modrany już w dniu 5.09.1941 r. wstąpił do 5 
Dywizji Kresowej Armii gen. W. Andersa w miejscowości Tatiszczewo. Jego wojenna 
droga od wyjścia z ZSRR do przybycia do Anglii na razie nie jest znana. Wiadomo, że 
w Szkocji szkolił się na nawigatora; szkolenie ukończył w Kanadzie w stopniu kapra-
la, a już w stopniu sierżanta (Sgt) przydzielony został do 300. Dywizjonu Bombowe-
go im. Ziemi Mazowieckiej, bazującego od 1.03.1944 r. w Faldingwor-th. 21.02.1945 
r. odbywał lot bojowy na czterosilnikowym ciężkim bombowcu „Avro Lancaster” nr 
PB 722, z zadaniem bombardowania Dortmundu. Załoga liczyła 7 osób. Prowadził 
samolot por. pilot (S/Ldr) Jan Konarzewski (ur. w 1905 r., przed wojną w 5. pułku 
lotniczym w Lidzie). Samolot, trafiony bezpośrednio pociskiem niemieckiej artylerii 
przeciwlotniczej, eksplodował nad Leverkusen. Uratowało się pięciu członków zało-
gi. Jeden z pośród załogi - starszy sierżant (F/Sgt) Władysław Jakimowicz dostał się 
do niewoli niemieckiej. Czterem sierżantom (Roman Burkacki, Aleksander Gorczyc-
ki, Tomasz R. Picho i Zygmunt Raczyński) udało się uniknąć niewoli i powrócili do 
Anglii. Zginęli pilot Jan Konarzewski i nawigator S. Modrany. Obydwaj pochowani 
zostali w okolicach miejsca upadku samolotu. Po wojnie zwłoki ich ekshumowano i 
przeniesiono na brytyjski cmentarz wojskowy w Reichswald Forest k/Kleve (Niemcy 
- nad granicą z Holandią, kilkanaście km. na południu od Arnhem). Modrany po-
chowany jest w rzędzie E, działka 30, grób nr 15.  

W toku walk został odzn. Krzyżem Walecznych25.  
 

PĘDZIŃSKI Michał (1911-1945), ppor. WP, podharcmistrz.  
Ur. w 1911 r. s. Jana i Natalii; żona Zofia.  
Przed wojną - przyboczny, a nast. drużynowy I DH im. T. Kościuszki przy Gimn. 

im. W. Jagiełły w Krasnymstawie (1929-1932); kier. Ref. Szybowcowego KCh (1933-
1935); kier. sekretariatu KCh i referent WF i PW KCh (1935-1936); czł. IV zastępu 
drużyny instruktorskiej KCh (1935); czł. k-ndy VII Podobozu Zlotowego w Spale 
(1935); oboźny Zlotu Chorągwi Lubelskich (Harcerek i Harcerzy) w Lublinie (1936); 
czł. Komisji POS i Komisji Trzyletniego Wyścigu Pracy w KCh (1936-1939); czł. 
KCh (1938-1939).  

Brał udział w wojnie obronnej 1939 r. Żołnierz II Armii WP (1944-1945).  
Zaginął 27.04.1945 r. podczas walk II Armii na Ziemi Łużyckiej26. 
 

 

                                                           
25 Dąbrowski S., Tryczyński S.: Słownik…, s. 123; Wikipedia; Wybitni absolwenci Staszica – 

Stanisław Modrany (inf. z dn. 2.06.2014); Muszyński Z.: Stanisław Modrany. Wspomnienie 
(1921-1945), GW nr 50 z 28.02.2003, s. 6 [autor podaje datę śmierci: 22.02.1945]. 

26 Dąbrowski S., Tryczyński S.: Słownik…, s. 139; Monitor Polski nr 68/16.05.1947, Staro-
stwo Powiatowe w Lublinie, s. 11; Winiarz A.: Związek Harcerstwa Polskiego na Lubelszczyźnie 
1918-1939, s. 28 i inne. 
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PYSIEWICZ Karol, kpr. WP, harcerz.  
Ur. 19.VII.1917 r. w Biłgoraju.  
Przed wojną czł. biłgorajskiej DH.  
Abs. Podofic. Szkoły Lotniczej w Bydgoszczy, przy-

dzielony do 1 Pułku Lotniczego w Warszawie. Brał 
udział w kampanii wrześniowej 1939 r. jako strzelec sa-
molotowy 16 eskadry bombowej „Łosi”. 7.IX.1939 r. o 
godz.15,45 wystartował z lotniska Popielewo na samolo-
cie PZL P37B „Łoś” jako strzelec pokładowy…  

Zginął śmiercią lotnika w 1939 r., zestrzelony nad wsią 
Ciemne (4 km od Radzymina), pochowany na cm. woj-
skowym w Radzyminie27.  

 
STEGLIŃSKI Józef (1907-1944), ps. Cord, Czarny 
Żbik, nazwisko konspiracyjne Zygfryd Koman; pilot por. 
WP, harcmistrz (1935).  

Ur. 2.01.1907 w Łodzi, s. Wojciecha i Wiktorii z Bar-
toszków.  

W rodzinnym mieście ukończył SP i średnią. Po matu-
rze odbył służbę wojskową w SPRL w Dęblinie i prakty-
kę w 5. p. lotn. w Lidzie. Ukończył także kurs akrobacji i 
bombardowania w Grudziądzu. Po odbyciu kolejnych 
ćwiczeń mianowany został ppor. rez. lotnictwa. W latach 
szkolnych był czł. 4. Łódzkiej DH. Do 1934 r. mieszkał 
w Łodzi. Pracował w Zakładach Platerowych „Norblin” 
w charakterze technologa - kalkulatora. Po zawarciu 
związku małżeńskiego (miał troje dzieci, syna i dwie córki) przeniósł się do Głowna.  

Brał udział w wojnie obronnej 1939 r. w składzie 53. Eskadry obs. Armii „Mo-
dlin”. Eskadra, wyposażona w 7 samolotów typu RWD-14 „Czapla”, wyprodukowa-
nych w 1938 r. w LWS, dowodzona była do 12 września przez kpt. J. Kieszkowskie-
go. Wykonywała w pierwszej dekadzie września loty rozpoznawcze na potrzeby do-
wództwa Armii „Modlin”, GO gen. W. Kowalskiego i Nowogródzkiej Brygady Ka-
walerii (NBK).  

W chwili wybuchu wojny 1. pluton 53. Esk. (4 samoloty) znajdował się na lotnisku 
Sokołówek k. Ciechanowa, a 2. pluton (3 samoloty), będący w dyspozycji dowódcy 
NBK, stacjonował na lotnisku Konopat Wielki k. Świecia. W nast. dniach 1. pluton 
przeniesiony został (4. IX) na lotnisko w Modlinie, a 2. pluton wykonywał loty (7.IX) 
z lądowiska w Jadowie (między Tłuszczem, a Łochowem). Od 8.IX resztki 53. Esk. 
znalazły się na lotnisku w Zielonce pod Warszawą, a 10.IX (już tylko dwa samoloty) 
na lotnisku w Starej Wsi, skąd 11.IX odleciały do Brześcia n. Bugiem. 12.IX - po 

                                                           
27 Zimmer B.: Harcerstwo…, s. 169; Kujawa H.: Księga Lotników Polskich poległych, zmarłych i 

zaginionych w l. 1939-1946. Wyd. II, t. I, s. 119. 
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opuszczeniu Brześcia przez NW - 53. Esk. przestała istnieć. Brak jest informacji, w 
którym plutonie służył Stegliński, na których lotniskach przebywał oraz gdzie i kiedy 
zakończył kampanię wrześniową, po której powrócił do Głowna i podjął dawną pra-
cę w fabryce „Norblin”. Rozpoczął działalność w Służbie Zwycięstwu Polski, na-
stępnie w ZWZ, przemianowanej później na AK. W pierwszej połowie 1942 r., za-
grożony dekonspiracją, porzucił pracę i ukrywał się przez pewien czas w okolicy 
Głowna. Dzięki pomocy AK dotarł do Warszawy, skąd w lipcu 1942 pod nazwi-
skiem Zygfryd Koman, skierowany został na Lubelszczyznę. W Biłgoraju objął funk-
cję k-nta biłgorajskiego I Rejonu ZWZ-AK noszącego kryptonim „Akademia”. Ofi-
cjalną przykrywką działalności było prowadzenie zakładu szewsko - wulkanizacyjne-
go zlokalizowanego przy ul. Kościuszki (w czasie okupacji: Główna), niedaleko lo-
kalnej siedziby gestapo. W grudniu 1941 (bądź w styczniu 1942) r. objął funkcję k-nta 
hufca Sz. Sz. i przyjął ps. „Czarny Żbik”. Pod kierownictwem komendanta ppor. 
„Corda” i hm. „Czarnego Żbika” szybko i sprawnie rozwijały się AK w rejonie 
„Akademia” i Sz. Sz. hufca biłgorajskiego. Rosły liczebnie; skupiały najbardziej pa-
triotyczną młodzież; walczyły z Niemcami; z zasady każdy harcerz Sz. Sz. był żołnie-
rzem AK. W maju 1943 r. powołał do życia i zorganizował szkoleniowy oddział par-
tyzancki, stacjonujący w lasach Puszczy Solskiej (Lisie Góry - 8 km od Biłgoraja, po-
tem przeniesiony w okolice Rap Dylańskich) skupiający żołnierzy, AK rejonu „Aka-
demia”. W oddziale tym znaleźli się harcerze Sz. Sz. drużyny z Biłgoraja. Harcerze 
też stanowili zdecydowaną większość elewów szkoły podoficerskiej przy od-dziale 
„Corda”. Na przełomie 1943/1944 oddział leśny „Corda” zawiesił działalność dy-
wersyjną. W lutym 1944 r. założony został Obóz Leśny w pobliżu wsi Brodziaki. W 
obozie utworzono nowy Oddział Partyzancki Dywersyjno - Szkoleniowy. Przepro-
wadzał akcje dywersyjne (np. 3.05.1944 w Hedwiżynie) i aprowizacyjne (np. 18 maja 
tegoż roku w folwarku Rożnówka). Oddział liczył przeszło 100 żołnierzy, a po prze-
prowadzeniu (ok. 10.06.1944) zarządzonej przez „Corda” mobilizacji rezerwistów, 
stan oddziału wzrósł do ok. 250 osób. Włączenie do oddziału niedoświadczonych, w 
różnym wieku czł. AK w chwili rozpoczęcia przez Niemców szeroko zakrojonej akcji 
pacyfikacyjnej, okazało się tragiczne w skutkach. W dniu 9 czerwca oddział „Corda” i 
inne wchodzące w skład zgrupowania dowodzonego przez mjr. E. Markiewicza „Ka-
linę” znalazły się w okrążeniu obejmującym obszar położony między Tarnogrodem, 
Biłgorajem, Zwierzyńcem, Krasnobrodem, Suścem i Olchowcem. Pierścień okrąże-
nia zacieśniał się niebezpiecznie w następnych dniach. 21 czerwca doszło do pierw-
szych starć oddziału „Corda” z Niemcami w rejonie Margoli. Po całodniowym boju 
opóźniającym ruch Niemców, oddział nocą dotarł do Trzepietniaka. W nast. dniach 
obszar, którym władali partyzanci, zwężał się pod naciskiem obławy niemieckiej. 
Stegliński należał do tych d-ców, którzy usilnie przekonywali mjr. „Kalinę” o ko-
nieczności przebicia się z okrążenia samodzielnie lub wspólnie z kilkutysięcznymi 
oddziałami sowieckimi. D-ca zgrupowania nie wziął jednak pod uwagę tego stanowi-
ska podkomendnych, w wyniku czego w nocy 24/25 oddziały AK i BCh otoczone 
zostały na niedużym obszarze Osuchy - Fryszarka - Maziarze - Osuchy. O świcie 25 
czerwca oddziały „Corda” i „Wira” (K. Bartoszewskiego) podjęły spóźnioną próbę 
wyjścia z okrążenia. Po morderczej walce przerwano pod Osuchami pierścień obławy 



 
29 

 

i część żołnierzy z obu oddziałów wyszła z okrążenia. W walce „Cord” został ranny, 
ale szczęśliwie udało mu się wyjść poza linię okrążenia. Mimo rany nadal dowodził i 
podjął decyzję powrotu przez wyrwę w okrążeniu w celu wyprowadzenia pozostałych 
rannych, chorych i części oddziału, która nie zdołała przebić się w pierwszym ataku. 
„Cord” przyrzekł żołnierzom pozostawionym pod opieką sanitariuszki, iż wróci po 
nich i usiłował słowa dotrzymać. Nieznany jest dokładny przebieg akcji ratunkowej. 
Wg jednych relacji „Cord” dotarł do pozostających w okrążeniu, zorganizował ich 
wyprowadzenie i poległ (trafiony w głowę) w drodze powrotnej. Wg innych zginął 
przy próbie dotarcia do chorych i rannych. Współpracownicy i podkomendni „Cor-
da” wspominali, iż „jako wychowawca harcerski kształtował charaktery swych żoł-
nierzy według zasad pracy i walki dla kraju. Prawość charakteru, dotrzymywanie sło-
wa, rycerskość, karność stały się dla nich kanonem.” Własnym życiem dowiódł wier-
ności tym zasadom. Do konspiracji wszedł „Cord” w stopniu ppor. rez. Prawdopo-
dobnie w okresie służby w Biłgoraju awansowany został do stopnia porucznika, ale 
zniszczenie po wejściu Armii Czerwonej akt dowództwa Inspektoratu Rejonowego 
AK Zamość uniemożliwia ewentualne potwierdzenie tego faktu. Związki rodzinne 
Steglińskiego są również nieznane.  

Zginął 25 czerwca 1944 r., pod Osuchami w Puszczy Solskiej. Zwłoki „Corda” 
ekshumowano i przeniesiono na cm. wojskowy w Biłgoraju (rząd I, grób 3 od pra-
wej)28.  

 
ZACHAREWICZ Wacław, por. WP, harcerz.  

Ur. 15.11.1907 r.  
Drużynowy I DH im. T. Kościuszki przy Gimn. im. B. 

Prusa w Radzyniu Podlaskim (1928-1929). W l. 1929-1932 
był słuchaczem Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dębli-
nie (VI promocja, 3. lokata). 7.08.1932 awansowany na 
podporucznika ze starszeństwem od 15.08.1932 i 3 lokatą 
w korpusie oficerów aeronautycznych. Po promocji roz-
począł służbę w dywizjonie liniowym 6 Pułku Lotniczego 
we Lwowie, a kontynuował ją w Szkole Podchorążych 
Lotnictwa - Grupa Techniczna w Warszawie (do 1937 w 
Bydgoszczy). 1.03.1935 awansowany na porucznika ze 
starszeństwem od 1.01. 1935 i 19 lokatą w korpusie oficerów aeronautyki. W 1938 r. 
rozpoczął studia w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie. Naukę zakończyć miał w 

                                                           
28 Muszyński Z.: Józef Stegliński. Wspomnienie (1907-1944), GW nr 149 z 28.06.2002, s. 6, także: 

GW nr 168 z 20.07.2002, s. 7; Dąbrowski S., Tryczyński S.: Słownik…, s. 164; Internet: Jó-
zef Stegliński; Akt urodzenia nr 82/1907, parafia św. Krzyża w Łodzi; Markiewicz J. Papro-
cie zakwitły krwią partyzantów, Wydawnictwo Lubelskie, 1987 s. 178-179, 309; Markiewicz J.: 
Słowo harcerza, artykuł z 3 maja 1992 opublikowany w gazecie „Tanew”; źródłowe wątpli-
wości nt. J. Steglińskiegio porusza L. Guz w swoim opracowaniu: Harcerze…, na s. 118; po-
daje też nieprawdziwą datę urodzenia - patrz: s. 168; Ziembikiewicz Z.: W partyzantce u „Ry-
sia”. Warszawa 1978, s. 205, 222. 
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roku 1940 (XIX promocja). W lipcu 1939 r., przydzielony do Sztabu Nowogródzkiej 
Brygady Kawalerii na stanowisko pomocnika oficera informacyjnego.  

Walczył w kampanii wrześniowej.  
Poległ 23.09.1939 r. w czasie walk o Antoniówkę i pochowany na tamtejszym cm. 

wojennym29.  
 

 

Walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej 
 

MIKUSEK Hipolit, sierż. pilot, harcerz.  
Ur. 13.08.1917 r. w Moskwie, s. Adama. W 1914 r. 

jego rodzina została wywieziona do Rosji. Ojciec był 
kolejarzem i dostał skierowanie do pracy na kolei w Mo-
skwie, matka ze swoimi rodzicami zamieszkała w Unie-
czy. Rodzina wróciła do Polski w 1919 r. i osiedliła się w 
Dęblinie.  

Hipolit uczęszczał do prywatnego gimn. w Dęblinie. 
Wkrótce ujawniło się jego wielkie zamiłowanie do lot-
nictwa. W Dęblinie uczył się pilotażu i skoków spado-
chronowych. Latał w I Pułku Lotniczym w Warszawie, 
gdzie odbył też kurs pilotażu samolotów myśliwskich.  

W roku szkolnym 1938/1939 był też drużynowym I 
DH im. J. Sobieskiego przy SP w Stężycy.  

W czasie wojny - (nie znane są jego losy od września 1939 do czerwca 1942 r.). 
Od 16.06.1942 r. Hipolit zaczął służyć w 302 Dywizjonie Myśliwskim „Poznań”. 
Dywizjon ten powstał w Wielkiej Brytanii w ramach porozumienia między polskim 
rządem na uchodźstwie i Wielką Brytanią w 1940 r. Był to jeden z kilku polskich dy-
wizjonów myśliwskich walczących u boku RAF (Royal Air Force ) podczas II wojny 
światowej m.in. w bitwie o Anglię. Hipolit latał na samolocie Spitfire VB AA 854 
WX-6. Raport bojowy opisuje zestrzelenie przez Hipolita w dniu 26.07. 1942 r. my-
śliwca niemieckiego FW 190 (Focke Wulf), co w przypadku starcia z samolotem Spit-
fire było ogromnym sukcesem dla alianckiego pilota. FW 190 był najlepszym myśliw-
cem w czasie II wojny światowej i znacznie przewyższał klasą Spitfirea, dlatego 
przewaga była zdecydowanie po stronie wroga. Niestety 8.09.1942 r. został zestrze-
lony nad Francją (okolice Le Havre w rejonie Górnej Normandii). Dostał się do nie-
woli niemieckiej i przebywał do końca wojny w jednym z największych obozów je-
nieckich Stammlager IV B niedaleko Muhlberg/ Elbe w Saksonii. Armia Czerwona 
wkroczyła do obozu 23.04.1945 r.  

Ze względu na powojenną sytuację w Polsce Hipolit zdecydował się skorzystać z 
pomocy sojuszników angielskich i osiedlić się w Anglii. Jesienią 1945 r. ożenił się z 

                                                           
29 Dąbrowski S., Tryczyński S.: Słownik…, s. 201; Internet: Zacharewicz - Wiadomo-

ści.gazeta.pl (inf. z dn. 30.07.2014). 
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Angielką - Joan Armistead. Przez kilka lat Hipolit pracował jako pilot w siłach po-
wietrznych RAF do 15.06.1950 r. Miał dwoje dzieci - córkę Krystynę i syna Stefana, 
który także został pilotem. Jego córka w 1970 r. wyszła za mąż za Amerykanina i 
zamieszkała w USA; po pewnym czasie nakłoniła swoich rodziców do przeprowadz-
ki do Chicago; tam Hipolit pracował w restauracji hotelu Holiday Inn.  

Zm. 1.12.1992 r. w Chicago i tam został pochowany na cmentarzu Interment Ma-
ryhill Cementery. Jego małżonka wróciła do Anglii, zm. w 2009 r.; ich syn nadal 
mieszka w Anglii, a córka w USA30.  

 
PIWOWAREK Bolesław, kpt. nawigator lotnictwa, harcerz.  

Ur. 11.01.1916 r. w Groznie w górach Kaukazu, s. Józefa i Tekli; brat Adama, 
Stanisława i Władysława. W 1921 r. p. Piwowarscy przybyli do wsi Bałtów w gm. 
Żyrzyn, pow. Puławy;  

Przed wojną - drużynowy I Żeglarskiej DH w Puławach (1933-1935); drużynowy 
III Żeglarskiej DH im. Władysława IV przy Gimn. im. A. Czartoryskiego w Puła-
wach (1935-1937); abs. Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie.  

We wrześniu 1939 r. - obserwator pokładowy 216 Eskadry Bombowców WP 
„Łosi”. Internowany w Rumunii a nast. pilot lotnictwa francuskiego i 304 Dywizjonu 
Bombowego „Ziemi Śląskiej” RAF (nr służbowy: P-0658). Strącony przez niemiecką 
obronę przeciwlotniczą w nocy 10/11.01.1942 r. podczas lotu bojowego nad Kessel. 
Więzień Oflagu w Żaganiu.  

Zm. w 1980 r. we Francji i tam pochowany.  
Odzn. m.in. Krzyżem Walecznych i wieloma odznaczeniami wojskowymi Polski, 

Wlk. Brytanii i Francji31. 
 

SKWARA Anatoliusz Mieczysław, harcerz.  
Urodził się w 1918 r. w Siedlcach.  
Przed wojną - zastępowy, przyboczny, chorąży sztan-

daru VI Siedleckiej DH im. T. Kościuszki przy SP w Sie-
dlcach (1928-1932). Skończył ówczesną siedlecką Szkołę 
Rzemieślniczo-Przemysłową w 1935 r. Był czł. DH przy 
tejże szkole. W 1935 r. ze sztandarem drużyny brał udział 
w pogrzebie J. Piłsudskiego w Krakowie. Kiedy skończył 
szkołę, nie mógł znaleźć pracy. Dorywczo, razem z 
dziadkiem, zajmował się szalowaniem domów. Marzył o 
wojsku. Czł. KH ZHP Siedlce (1936-1938). W 1937 r. 
trafił do V Pułku Lotniczego w Lidzie. Zajmował się tam 
obsługą słynnych samolotów „Karaś” - lekkich bombow-

                                                           
30 Dąbrowski S., Tryczyński S.: Słownik…, s. 122; Internet: Mikusek Hipolit - Niebieska 

Eskadra (informacja: rodzina via Grzegorz Śliżewski i Barbara Wróblewska). 
31 Dąbrowski S., Tryczyński S.: Słownik…, s. 142 [mylnie podano nr i nazwę eskadry: 215 

Dywizjon]; Internet: 304 Dyw. Bombowy „Ziemi Śląskiej”; Guz L.: Harcerze…, s. 241 i in-
ne; Winiarz A.: Związek Harcerstwa Polskiego na Lubelszczyźnie 1918-1939, s. 64. 
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ców polskiej produkcji. W 1938 r. skończył szkołę podoficerską, a w rok później był 
już instruktorem w swoim pułku. W maju 1939 r. przeniesiono go do Technicznej 
Lotniczej Szkoły Oficerskiej w Warszawie na elitarny kurs mechaników przyrządów 
pokładowych. Kursu nie skończył; 26 sierpnia otrzymał rozkaz powrotu do 51 Eska-
dry Bombowców w Lidzie.  

Wojenna wrześniowa zawierucha rzuciła go przez Czerniowce (17 września), Ru-
munię (internowany), obóz wojskowy pod Bukaresztem, Grecję, Maltę, Marsylię do 
Francji. 6.02.1940 r. trafił do 300 Dywizjonu Bombowego RAF „Ziemi Mazowiec-
kiej” w Anglii (nr pilota: 512). 14.12.1940 r. odbył swój pierwszy lot bojowy. W Dy-
wizjonie służył do 1946 r. 11.12.1944 r. zawarł w Anglii ślub z Polką - żołnierzem 
Armii W. Andersa, oficerem 300 Dywizjonu Bombowego.  

Po wojnie był poddanym brytyjskiego króla Jerzego VI. Od 1948 do 1959 r. pra-
cował w fabryce tekstylnej w Argentynie; potem wyjechał do Kalifornii32. 

 
TUREK Tadeusz (1920-1993), kpt. pilot RAF, pod-
harcmistrz.  

Ur. 10.01.1920 r. w Dęblinie.  
W 1939 r. w Lublinie ukończył Lic. im. S. Staszica, 

gdzie był drużynowym IV Hufca „Błękitnej Jedynki” 
(1938-1939). W lecie 1939 r. przyjęty do Szkoły Pod-
chorążych Lotnictwa w Dęblinie (Junacki Hufiec Pracy).  

We wrześniu 1939 r. internowany w Rumunii, przez 
Hiszpanię i Portugalię dotarł do Francji. Walczył w Pol-
skiej Brygadzie Podhalańskiej o Narwik. W Anglii służył 
w lotnictwie polskim a następnie latał w 609 Dywizjonie 
RAF. W trakcie patrolu nad Boulogne dn. 16.12.1942 
zestrzelił Fw-190 pilotując Typhoona I o nr R 7849; w 
trakcie patrolu nad Daungeness dn. 20.12.1942 zestrzelił 

Fw-190 i prawdopodobnie drugiego, pilotując Typhoona I o nr R 8837. 
 Po zakończeniu wojny pracował w Przygotowawczym Korpusie Lotniczym, jako 

d-ca eskadry Laytonu aż do przejścia na emeryturę. Do kraju nie powrócił. Pracował 
jako nauczyciel chemii dochodząc do stanowiska dyr. Szkoły Highfield Priory w Pre-
ston. Od 1976 r. był czł. Rady Miejskiej. Obdarzony wspaniałym naturalnym teno-
rem śpiewał w lokalnych stowarzyszeniach operowych.  

Zm. w styczniu 1993 r. w Anglii; pochowany w Carleton w mundurze oficera 
RAF; trumna okryta była polskim sztandarem z białym orłem.  

Odzn. wieloma medalami angielskimi, norweskim i francuskim Croix de Guerre33. 
 

                                                           
32 Dąbrowski S., Tryczyński S.: Słownik…, s. 158; Internet: Anatoliusz Mieczysław Skwara/ 

Absolwent, „Tygodnik Siedlecki” Nr 37 z 13.09.2013 r. 
33 Dąbrowski S., Tryczyński S.: Słownik…, s. 182; Internet: hasło: Turek Tadeusz w: Wybitni 

absolwenci Staszica (wejście: 15.09.2017). 
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Żołnierze Niezłomni z lotniczą pasją  
 

BRZYSKI Leopold Tadeusz (1928-1988), ps. Osa, dr 
nauk ekonomicznych, podharcmistrz.  

Ur. 15.11.1928 r. w Lublinie, s. Jana i Zofii z Krysia-
ków.  

W ZHP od 1935 r. jako zuch, w 1939 r. - młodzik w 
LDH przy SP nr 13 w Lublinie.  

Od III do VIII.1943 r. działał w grupie harcerskiej 
Tadeusza Rossiana ps. Tadek przy Szkole Mechanicznej 
w Lublinie. Od IX.1943 do końca VII.1944 r. był w I 
drużynie BS Sz. Sz. im. gen. Sikorskiego - „Ul Zboże” 
Prowadził wywiad na rogatkach Lublina, szkolenia i 
działalność w ramach małego sabotażu, w tym opóźnia-
nie prac przy okopach wokół Lublina w VI i VII.1943 
r., brał udział w zniszczeniu kawiarni niemieckiej w Saskim Ogrodzie w marcu 1944 
r. - zdobywając amunicję i maszynę do pisania. Uczestniczył w ubezpieczaniu akcji 
wywieszania polskiej flagi w dn. 3.05.1944 r. na Bramie Trynitarskiej. Stopień wywia-
dowcy został mu przyznany w III.1944 r. Przeszedł przeszkolenie wojskowe.  

Do X.1945 - czł. WiN na Placówce w Drzewcach k. Nałęczowa. W l. 1944-1949 
w ZHP w drużynie żeglarskiej na Starym Mieście, jako przyboczny. W 1954 r. kończy 
Technikum Geodezyjne w Warszawie uzyskując tytuł technika synoptyka. W 1956 r. 
przeniósł się do Lublina. W 1967 r. uzyskał stopień magistra ekonomii w Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie. W 1972 r. – dr. nauk ekonomicznych UMCS. W 1947 r. 
pracował krótko w Aeroklubie Lubelskim, a nast. na lotnisku Okęcie i w WSK Świd-
nik w charakterze synoptyka. Od 1967 r. nauczyciel akademicki na Wydziale Ekono-
mii UMCS, pełniąc w l. 1975-1977 f. prodziekana Wydziału Ekonomii. Autor 3 mo-
nografii i ponad 40 artykułów naukowych, promotor wielu prac magisterskich. Wio-
sną 1984 r. przy współudziale Szaro-szeregowców ze swojej drużyny podjął działal-
ność integracyjną środowiska w porozumieniu z Naczelnikiem Sz. Sz. Stanisławem 
Broniewskim „Orszą”. W 1986 r. był gł. organizatorem tworzenia środowiska byłych 
czł. Sz. Sz. i pierwszym prezesem oddziału Stowarzyszenia w Lublinie (od 
27.02.1986).  

Jego pasją było lotnictwo. Od 1946 r. był czł. Aeroklubu Lubelskiego. W 1947 r. 
przeszedł szkolenie spadochronowe w macierzystym Aeroklubie i szybowcowe w 
szkole w Polichnie uzyskując kl. B pilota szybowcowego. W l. późniejszych zdobył 
kolejne wyższe uprawnienia szybowcowo – lotnicze. W Szkole Szybowcowo - Wy-
czynowej w Lisich Kątach (1956), Jeżowie (1957), Jeleniej Górze, Warszawie, w Ae-
roklubie w Świdniku i Radawcu. Od 1984 r. był aktywnym czł. Klubu Seniorów Lot-
nictwa Aeroklubu Lubelskiego w Radawcu.  

Zm. 19.01.1998 r., pochowany na cm. na Majdanku w kw. Synów Pułku.  
Odzn. m.in. SKZ z Mieczami, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Niepodległości, 

Krzyżem AK, Med. Wojska, Med. Zwycięstwa i Wolności, Hon. Odzn. Żołnierzom 
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AK Korpus „Jodła”, Med. KEN (1977), KZ dla ZHP z Rozetą-Mieczami (1987), 
odzn. „Zasłużony dla m. Lublin” i „50-lecia Aeroklubu Lubelskiego”, odzn. „Za 
Zasługi dla Lubelszczyzny” (1978), Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
III st.34  

  

Cichociemni 
 

BIELSKI Romuald (1899-1944), „cichociemny”, ps. Bej, 
ppłk WP, działacz harcerski.  

Ur. 14.07.1899 w Starej, woj. połtawskie na Ukrainie.  
Uczestnik walk niepodległościowych 1919-1920 r. 

Działacz TPH od 1927 r. Oficer baonu saperów w Puła-
wach, pilot Lub. Chor. ZHP (1933-1934), sekretarz KH 
Puławy (1936-1937).  

We wrześniu 1939 r. adiutant d-cy 2. Pułku Saperów 
Kaniowskich. Internowany w Rumunii. Żołnierz Armii 
Polskiej we Francji, Anglii (kier. Referatu w Szefostwie 
Motoryzacji i Broni Pancernej nast. w Sztabie 1 Korpusu 
Polskiego). Od lipca 1942 r. w Sztabie 2 Korpusu Polskie-
go. 17.12.1943 r. przeniesiony do dyspozycji Oddziału VI 

Sztabu, po czym we Włoszech przygotowany do pracy konspiracyjnej. Zrzucony w 
nocy z 29/30. 05.1944 r. do dyspozycji Wydziału Broni Szybkich Oddziału III KG 
AK.  

Zginął w Powstaniu Warszawskim w 1944 r.  
Odzn. m.in. Harc. Odzn. Hon. „Za Zasługę” (Rozkaz Nacz. ZHP L.16/1935)35. 
  

WALTER Jan Wojciech vel Jan Borzykowski, ps. Cyr-
kiel, Ekierka, Józef, kpt. saperów AK, cichociemny, inży-
nier, harcerz.  

Ur. 12.07.1904 w Kielcach, s. Leonarda, konduktora ko-
lejowego, i Wandy z Piotrowskich. Z małżeństwa z Marią 
Zakrzewską (1904-1990) miał dwoje dzieci: Wandę (1932-
1991) i Macieja (ur. w 1938 r.).  

Będąc uczniem Łukowskiej Szkoły Kolejowej - założył i 
prowadził II DH im. S. Czarnieckiego (1916). Jako uczeń 
Szkoły Handlowej walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, 
ochotnik Harcerskiego Pogotowia Wojennego przydzielony 

                                                           
34 Akta osobowe Oddziału Stow. Sz. Sz. w Lublinie; arch. ZSO nr 8 w Lublinie, teczka: Bo-

haterowie szkoły.; życiorys (maszynopis) plus kopia wniosku KZ dla ZHP z Rozetą-
Mieczami z 8.09.1987 w pryw. zbiorach autora. 

35 Dąbrowski S., Tryczyński S.: Słownik…, s. 39; Winiarz A.: Związek Harcerstwa Polskiego na 
Lubelszczyźnie 1918-1939, s. 28 i inne. 
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do 4 pp. Legionów. Po ukończeniu Państw. Gimn. im. Hetmana Stanisława Żół-
kiewskiego w Siedlcach i zdaniu matury w 1923 r. dostał się na Wydział Inżynierii 
Lądowej Politechniki Warszawskiej. Tytuł inżyniera uzyskał w 1927 r. Po rocznej 
służbie w Szkole Podchorążych Rezerwy Saperów Kolejowych w Legionowie podjął 
pracę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych jako kreślarz. Od 1938 r. pracował w 
Wydziale Komunikacyjno-Budowlanym Komisariatu Rządu w Warszawie.  

We wrześniu 1939 r. służył w Oddziale II Sztabu Naczelnego Wodza jako instruk-
tor szkolenia saperskiego dla dywersji pozafrontowej (do 30.11.1939 r.). 18.09.1939 r. 
przekroczył granicę polsko-rumuńską. Internowany 5 grudnia dotarł do Francji, 
gdzie został skierowany do Centrum Wyszkolenia Saperów w Wersalu. Od marca 
1940 r. służył w Samodzielnej Brygadzie Strzelców Podhalańskich. Brał udział w 
bitwie o Narwik na stanowisku d-cy plutonu pionierów w kompanii sztabowej w 2 
półbrygadzie. Po upadku Francji w czerwcu 1940 r. dostał się do Wielkiej Brytanii, 
gdzie przeszedł pod dowództwo brytyjskie, a nast. skierowano go do 1 batalionu 
strzelców podhalańskich 1 Brygady Strzelców na stanowisko II adiutanta batalionu, a 
nast. d-cy plutonu saperów. Zgłosił się do służby w kraju; przeszedł kurs OKDAW 
(Polska Szkoła Wywiadu pod kamuflażem Oficerskiego Kursu Doskonalenia Admi-
nistracji Wojskowej). Po konspiracyjnym przeszkoleniu w zakresie wywiadu został 
zaprzysiężony 15.12.1943 r. w Oddziale VI Sztabu Naczelnego Wodza i przeniesiony 
do Głównej Bazy Przerzutowej w Brindisi we Włoszech. Zrzutu dokonano w nocy z 
4/5.05. 1944 r. w ramach operacji „Weller 26” dowodzonej przez mjra naw. Józefa 
Gryglewicza (zrzut na placówkę „Szczur” położoną w okolicach Bychawy. Po akli-
matyzacji w Lublinie dostał przydział do Oddziału III Operacyjnego K-ndy Okręgu 
Lublin AK na stanowisko szefa służb saperskich.  

Po rozwiązaniu AK pozostał w konspiracji. Był przewidziany na szefa Oddziału 
II Informacyjno-Wywiadowczego K-ndy Okręgu AK. 13.08.1945 r. zatrudnił się jako 
inżynier w DOKP w Lublinie, a od października pracował jako kreślarz w PKWN. 

20.10.1945 r. został przypadkowo aresztowany przez UB. Przebywał w łagrach: 
Jogła w obwodzie nowogrodzkim i w okolicach Swierdłowska. 13.11.1947 r. wrócił 
do Polski.  

Później pracował kolejno: w Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych (1948-1950, 
inspektor nadzoru budowlanego); w Zasadniczej Szkole Budowlanej dla Pracujących 
nr 2 (1950-1961, nauczyciel przedmiotów zawodowych, a później z-ca dyr.); w Miej-
skim Przedsiębiorstwie Instalacyjnym (1961-1971), po czym przeszedł na emeryturę. 
W l. 1970-1974 był prezesem Zespołu Cichociemnych w Warszawie.  

Zm. 19 lipca 1976 w Warszawie.  
Odzn. m.in. VM, Krzyżem Komandorskim OOP, ZKZ36.  
 
 

                                                           
36 Dąbrowski S., Tryczyński S.: Słownik…, s. 187; Tucholski J.: Cichociemni. Warszawa 1984, s. 

429; Tucholski J.: Cichociemni 1941-1945 - Sylwetki spadochroniarzy. Wojskowy Instytut Histo-
ryczny 1984, s. 219–220. 
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WISZNIOWSKI Roman Władysław vel Roman Wisz-
nia, vel Ludwik Bielik, vel Zbigniew Wysocki (1920-
1989), por. PSZ na Zachodzie i AK, „cichociemny” ps. 
Harcerz, Irys, Tarcza, Sosna, Opacz, Orion, Wicher, 
Wiatr, On, Joasia. Dwukrotny długoletni więzień sowiec-
kich łagrów w Workucie, harcmistrz (1972).  

Ur. 13.04.1920 r. w Stanisławowie s. Antoniego i He-
leny z Bergerów. Miał czterech braci: Mieczysława, Ka-
zimierza, Stanisława i Bronisława. Ożenił się ze Stefanią 
Lechowicz, ps. „Dewajtis” (1922-1998), b. łączniczką 
lwowskiego oddziału radiołączności „Palma” (poznali się 
w 1944 r., była jego łączniczką), długoletnią więźniarką 
sowieckich łagrów, harcmistrzynią. Syn Jan (ur. w 1961 r.) 

dr inż. elektronik.  
W całym okresie nauki jego pasją było harcerstwo. Przez „Gromadę Wilczków” 

(szóstkowy i przyboczny drużynowego 1927-1932) - trafił do VII DH im. Zawiszy 
Czarnego przy Gimn. Matematyczno-Fizyczne im. Zawiszy Czarnego w Stanisławo-
wie, które ukończył w 1939 r. zdobywając kolejne stopnie i pierwszy instruktorski – 
podharcmistrza. W l. 1932-1935 zostaje wodzem „Wilczków” i przybocznym druży-
nowego VII SDH, a nast. drużynowym tej drużyny (1935-1939), a w l. 1938-1939 
także czł. k-ndy ds. szkolenia zastępowych Hufca Harcerzy w Stanisławowie. W 1938 
r. odbywa kurs podchorążych artylerii przeciwlotniczej w Trauguttowie.  

W sierpniu 1939 r. powołany do 9 Ba-onu Junackich Hufców Pracy, budował nad 
granicą z Niemcami umocnienia obronne w rejonie Kochłowic (k. Rudy Śląskiej), a 
po wybuchu wojny wycofywał się na wschód wraz z żołnierzami 75. pp. Po kilku 
dniach w Leluchowie natrafił na jednostki 6. pp. strzelców podhalańskich z Sambora, 
do których dołączył i razem z nimi - po przejściu Sanu, gdzieś za Stalową Wolą - 14 
września dostał się do niewoli niemieckiej, z której udało mu się zbiec. Powrócił do 
Stanisławowa, gdzie od 20.09.1939 do 4.12.1939 r. stworzył i kierował konspiracyjną 
grupą harcerską o kryptonimie „Awangarda”. W listopadzie 1939 r., wraz z dziesię-
cioma kolegami, postanowił przedostać się na Węgry, a stamtąd do WP we Francji. 
Przy przekraczaniu granicy w dniu 4 grudnia tego roku wydani zostali przez prze-
wodnika - zdrajcę patrolowi sowieckiej straży granicznej. Skazany na 5 lat łagru, zo-
stał zesłany w rejon Workuty, gdzie pracował do późnej jesieni 1941 r. przy budowie 
dróg. W obozie zorganizował tajną grupę harcerzy w celu wspierania się i udzielania 
wzajemnej pomocy. Na mocy układu Sikorski-Majski, 7.02.1942 r. zgłosił się na 
ochotnika do formującej się armii polskiej dowodzonej przez gen. Wł. Andersa, gdzie 
27.03.1942 r. przydzielono go do 4 komp. 7 Dywizji Piechoty. Już pod koniec marca 
tego roku znalazł się w Pahlewi (Persja), a dalej przez Irak, Jordanię, Palestynę, Egipt 
dotarł 16.10. 1942 r. do Anglii, gdzie od 20 maja służył w 8 dywizjonie artylerii prze-
ciwlotniczej 8 Dywizji Piechoty, a od 20 lipca - w kompanii sztabowej 20 pp. 8 listo-
pada został przydzielony do Sekcji Dyspozycyjnej Naczelnego Wodza, gdzie ukoń-
czył Szkołę Podchorążych Rezerwy Łączności. W szkole podchorążych, w rejonie 
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Durbanu (Republikę Południowej Afryki) w ośrodku przygotowującym cichociem-
nych do pracy w konspiracji na terenie kraju, przechodzi przeszkolenie w zakresie 
radiotelegrafii i dywersji. Zaprzysiężony 10.07.1943 r. w Oddziale VI Naczelnego 
Wodza, w stopniu podporucznika łączności. W nocy z 14/15 września 1943 r. wraz z 
dwoma kolegami został zrzucony halifaksem do kraju w ramach akcji „Neon 7” do-
wodzonej przez kpt. naw. Antoniego Freyera (zrzut na placówkę odbiorczą 
„Spodek” 8 km na północny zachód od stacji kolejowej Garwolin). Po aklimatyzacji 
w Warszawie dostał w październiku przydział do Oddziału V Łączności Obszaru 
Lwowskiego AK, gdzie przybył 14.11.1943 r. Został mianowany radiotelegrafistą, 
wkrótce instruktorem, a od 1 lutego - d-cą plutonu łączności radiowej „Palma” i 
„Opacz” używając nazwisk: Zbigniew Wysocki, Ludwik Bielik i pseudonimów: 
Opacz, Orion, On, Joasia, Sosna, Tarcza, Wicher. W listopadzie 1943 r. był przypad-
kowo aresztowany przez Niemców, wkrótce zwolniony, później poszukiwany przez 
Gestapo. Uczestniczył w szeregach AK w bojach o Lwów w lipcu 1944 r. Trzykrot-
nie kontuzjowany i ranny. Do 6.06. 1945 r. utrzymywał konspiracyjną łączność ra-
diową. Jego pluton łączności liczył 30 osób. Zorganizował pluton szkoleniowy, plu-
ton nasłuchu BBC i zalążek plutonu zaopatrzenia „Łada”. Uruchomił radiostację (nr 
36), nawiązał łączność z radiostacjami nr 35 (w Londynie) i nr 94 (Brindisi we Wło-
szech). Przygotował do pracy kolejne radiostacje (nr nr 37, 38, 37/153, 157, 78, 
38/175). Za tę pracę został odzn. 15.07.1944 r. SKZ z Mieczami. Zagrożony aresz-
towaniem został przeniesiony do oddziału partyzanckiego kpt. „Draży” (Dragana 
Sotiroviča), działającego w składzie 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich AK, gdzie rów-
nież obsługiwał radiostację. Brał udział w akcji „Burza” we Lwowie. Był ranny. Za 
udział w tych walkach został odzn. Krzyżem Walecznych. Po zajęciu Lwowa przez 
wojska radzieckie kontynuował działalność radiotelegraficzną w ramach organizacji 
NIE.  

5.06.1945 r. został aresztowany przez NKGB i skazany przez Wojenny Trybunał 
Wojskowy NKWD na 20 lat i ponownie wywieziony do Workuty. Wrócił do Polski 
w 1955 r. O latach na zesłaniu nigdy nie chciał opowiadać. Ucinał krótko: przeżyłem 
dzięki Rosjanom - takim jak ja, zesłanym, zniewolonym, pozbawionym obywatelskich 
praw i ludzkiej godności. Po podreperowaniu zdrowia i odzyskaniu sił, podjął w Lu-
blinie pracę w budownictwie. Zamieszkał z żoną - która również wróciła z łagrów 
sowieckich - początkowo w barakach na terenie budowanej Fabryki Samochodów 
Ciężarowych, a nast. w osiedlu Bronowice (przy ul. Krańcowej 110/60). Podjął pracę 
w Lubelskim Zjednoczeniu Budownictwa (m.in. kierował Branżowym Ośrodkiem 
Organizacji i Normowania Pracy). Pozostał wierny harcerstwu. W latach odradzania 
się (1957-1958) ZHP podjął w nim czynną działalność (członek KH Lublin Wschód, 
kierownik referatu szkolenia, założyciel i przewodniczący Kręgu Instruktorskiego 
przy FSC (1956-1962). Po ponownej „socjalizacji” ZHP w latach gomułkowskich, do 
grudnia 1970 r. działał społecznie głównie na terenie osiedla Bronowice. Pełni funk-
cję przewodniczącego KPH przy Kole ZBoWiD os. Bronowice w Lublinie. Od roku 
1971 ponownie aktywny w ZHP: zostaje drużynowym i k-ntem Związku Drużyn, 
p.o. k-nta Rejonu ZHP „Bronowice”, k-ntem Kręgu Instruktorskiego „Czerwone 
Berety” (1971-1979); następnie zostaje Naczelnikiem i z-cą Naczelnika Poczty Har-
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cerskiej Chorągwi (1974-1988), z-cą i przew. (1979-1982) Kręgu Instruktorskiego 
„Szaniec”, z-cą przew. Komisji Rewizyjnej (1981-1982) i przew. Komisji Historycznej 
(1981-1984) Lubelskiej Chorągwi ZHP, drużynowym 108 LDH „Czerwone Berety” 
przy Klubie Osiedlowym „Bronowice” (1982-1984), prezesem Klubu Oficerów Re-
zerwy LOK przy KH Lublin-Miasto (1984-1986). Współ-organizował wystawy po-
święcone dziejom harcerstwa. W l. osiemdziesiątych odnowił wiele kontaktów z b. 
akowcami z terenu Lwowa i współwięźniami sowieckich łagrów. Rozpoczął pisanie 
wspomnień, nagrał dla Archiwum Wschodniego obszerną relację o pobycie w obo-
zach. Był człowiekiem prawym, niezwykle skromnym, uczynnym i życzliwym każ-
demu. Praca społeczna, a szczególnie harcerstwo, było jego życiową pasją. W swych 
wspomnieniach pisze: „dla instruktora najważniejszą powinna być praca z drużyną”.  

Działacz społeczny; przew. Rady Zakładowej Związku Zawodowego Pracowni-
ków Budownictwa. Pracował również w Zespole Historycznym Cichociemnych w 
Warszawie.  

Zm. 17.02.1989 w Lublinie, pochowany został na cm. przy Drodze Męczenników 
Majdanka w Lublinie (R6-VI-10). Nad grobem pożegnał go w imieniu żołnierzy AK i 
łagierników Workuty Stanisław Mościcki - bratanek prezydenta RP Ignacego Mo-
ścickiego, towarzysz Wiszniowskiego z workuckiego zesłania.  

Odzn. m.in. Krzyżem Sr. Orderu VM (1944), na wniosek ZHP - KKOOP (1987). 
Krzyżem Walecznych (1944), ZKZ (1979), SKZ z Mieczami (1944), Med. Wojska 
(1948), Krzyżem AK (1977), Krzyżem Partyzanckim (1970), Med. Zwycięstwa i 
Wolności (1972), Med. KEN (1976), ZKZ dla ZHP z Rozetą-Mieczami (1984), br. 
med. „Za Zasługi dla Obronności Kraju” (1986), zł. Hon. Odzn. Polskiego Związku 
Filatelistów (1969), odzn. „Zasłużony dla Lubelszczyzny” (1981), odzn. „Zasłużo-
nemu dla m. Lublin” (1984), odzn. „Zasłużony dla Chorągwi Lubelskiej ZHP” 
(1985), odzn. „Instruktora Seniora ZHP” (1984). W 1985 r. z wniosku S. Dąbrow-
skiego wpisany do Hon. Księgi Zasłużonych dla Lub. Chor. ZHP (nr 3).  

S. Dąbrowski we wspomnieniach o R. Wiszniowskim napisał: „Był z tych, którym 
wystarczyło spojrzeć w oczy i już się wiedziało: to jest dobry i dzielny człowiek. Odważny i zara-
zem skromny. Wzbudzał zaufanie i sympatię. Umacniał wiarę w człowieka. Nawet wtedy, gdy 
pozornie wszystko człowieczeństwu zaprzeczało. Taki… musiał być harcerzem. I nim był: całym 
życiem przez całe swoje 69 lat. Przeszedł burze i przeżył przygody tak wyjątkowe, że mogłyby być 
kanwą filmu wojenno-sensacyjnego. Wyjątkowe, nawet jak na pokolenie Kolumbów”.  

Dh Roman w końcówce swoich wspomnień napisał: „Spraw o dobry Boże, bym w 
okresie starości / na ojczystym łonie swoje złożył kości, / by na mej mogile stanął krzyż drewnia-
ny, / a w rocznicy chwilę ktoś bliski, kochany. / Przychodząc na moją ostoję wśród cienia, / zło-
żył na niej swoją wiązankę wspomnienia”.37 

                                                           
37 Dąbrowski S., Tryczyński S.: Słownik…, s. 193; Szatsznajder J.: Okrężnymi drogami [w:] Cicho-

ciemni, z Polski do Polski, Wrocław 1985, s. 149-157; Muszyński Z.R.: Wspomnienie (1920-
1989) Roman Władysław Wiszniowski, Gazeta Wyborcza Lublin z 24.02.2002 r.; biogram R. 
Wiszniowskiego w Komisji Historycznej KCh Lublin z 17.10.1991; kopia wniosku ZKZ 
dla ZHP z Rozetą-Mieczami z 15.09.1985 r.; rękopis R. Wiszniowskiego z przebiegu służby 
harcersko-instruktorskiej w ZHP i pracy zawodowej z lipca 1985 r.; niepublikowany artykuł 
„Harcerz” napisany w dniu 23.10.1985 r. na podstawie m.in. osobistego wywiadu autora 
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ZUB-ZDANOWICZ-SZCZĘSNY Leonard, ps. Ząb, 
Dor, Szprung, mjr kawalerii WP, cichociemny i czł. AK, 
ppłk Brygady Świętokrzyskiej NSZ.  

Ur. 6.11.1912 w Popowcach pod Staro-
Konstantynowem na Wołyniu w rodzinie ziemiańskiej 
herbu Jastrzębiec. Ojciec Meliton Zub-Zdanowicz był 
dyr. filii Lubelskiego Syndykatu Rolniczego w Opolu Lu-
belskim, matka Maria z Dunin - Juniewiczów. Ożenił się z 
Marią z d. Poray-Wybranowską, sanitariuszką w 1 Pułku 
Legii Nadwiślańskiej NSZ, ps. Fala w okresie walk w Lu-
belskiem. Miał dwoje dzieci: Melitona i Elżbietę.  

Leonard początkowo pobierał nauki w domu. Od 
1925 r. uczył się w Państw. Gimn. Humanistycznym im. 
Stanisława Staszica w Hrubieszowie, gdzie był kier. Harcerskiego Klubu Sportowego 
przy I DH im. S. Staszica przy tymże gimn. W VI.1930 r. otrzymał świadectwo doj-
rzałości. Słuchacz V rocznika Szkoły Pod-chorążych Rez. Kawalerii w Grudziądzu 
od 16.08.1930 do 30.06.1931 r. Szkołę ukończył w stopniu plutonowego podchorą-
żego i otrzymał przydział do 1 Pułku Strzelców Konnych Raszyńskich w Garwolinie, 
w którym odbył praktykę na stanowisku podoficerskim (do 15.09. 1931). Z dniem 
1.01.1933 r. awansowany na ppor. rez. kawalerii. W 1931 rozpoczął studia na Wy-
dziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL, które ukończył w XII.1935 r. 
W czasie studiów należał do Stowarzyszenia Bratniej Pomocy Studentów „Bratniak”, 
„Legionu Młodych”, Korporacji Akademickiej „Concordia” oraz „Sodalicji Mariań-
skiej”. Wkrótce rozpoczął pracę zawodową w Izbie Skarbowej w Lublinie, potem w 
Garwolinie i Łukowie. 15.09.1938 r. jako oficer rez. powołany został na IX Kurs 
Aplikacyjny dla Oficerów Młodszych w Centrum Wyszkolenia Żandarmerii w Gru-
dziądzu. Kurs ukończył 30. 01.1939 i skierowany został na praktykę do plutonu żan-
darmerii Białystok. Powo- łany do czynnej służby wojskowej w korpusie oficerów 
żandarmerii. Otrzymał przydział do 3 Dywizjonu Żandarmerii w Grodnie.  

W czasie wojny obronnej Polski w 1939 r. był d-cą plutonu żandarmerii nr 29. Do 
zadań plutonu należała m.in. ochrona Kwatery Gł. 29 DP dowodzonej przez płk. 
Ignacego Oziewicza, późniejszego k-nta gł. NSZ. Po rozbiciu 29 DP otrzymał przy-
dział do sztabu 13 Brygady Piechoty płk. Wacława Szalewicza. Brygada weszła w 
skład kombinowanej dywizji piechoty gen. bryg. Jerzego Wołowickiego. Po zniszcze-
niu dywizji 13 BP włączono do 39 Dywizji Piechoty (rezerwowej), która skapitulowa-
ła 27.IX, unikając niemieckiej niewoli, dołączył do Grupy „Chełm” płk. dypl. Włady-
sława Płonki. Pełnił f. oficera łącznikowego d-cy grupy do podległych oddziałów 

                                                                                                                                                               
(SD) przeprowadzonego z R.W.; wniosek o wpis do Hon. Księgi Zasłużonych dla Lub. 
Chor. ZHP z 5.07.1985 (wszystkie dokumenty w pryw. zbiorach autora); Tochman K.: 
Słownik biograficzny cichociemnych. T. 3. Zwierzyniec - Rzeszów 2002, s. 117-119; Tucholski J.: 
Cichociemni. Warszawa 1984, s. 435; Tucholski J.: Cichociemni 1941-1945 - Sylwetki spadochronia-
rzy. Wojskowy Instytut Historyczny, 1984, s. 170-171. 
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pułku kawalerii ppłk. Feliksa i grupy kawalerii rtm. Franciszka Flataua. Grupa 
„Chełm” wchodziła w skład grupy wojsk płk. dypl. Tadeusza Zieleniewskiego i wraz 
z nią złożyła broń 2.X. 10.X Zdanowicz przedarł się do Opola Lubelskiego, gdzie 
mieszkała jego matka. W połowie XII.1939 r. ppor. Zdanowicz opuścił Polskę i 
przez Węgry (gdzie został na pewien czas aresztowany i internowany), oraz prawdo-
podobnie Włochy dotarł 27. 01.1940 do Francji, gdzie przyłączył się do odradzającej 
się Armii Polskiej. Pod koniec II.1940 r. wstąpił jako ochotnik do Samodzielnej Bry-
gady Strzelców Podhalańskich pod dowództwem gen. bryg. Zygmunta Bohusza-
Szyszko, w której zorganizował 15 Pluton Żandarmerii Polowej. Od 24.IV do 
14.06.1940 r. walczył w Norwegii pod Narvikiem, a nast. we Francji (w okolicach 
Rennes) w składzie I półbrygady płk. Benedykta Chlusewicza. Z tą jednostką został 
ewakuowany pod koniec VI.1940 r. do Wielkiej Brytanii. Stacjonował w Szkocji w 3 
Brygadzie Kadrowej Strzelców gen. bryg. Władysława Langnera jako d-ca 2 Plutonu 
Żandarmerii Polowej. Na początku 1941 r. został przeniesiony do 7 Brygady Kadro-
wej Strzelców, a potem do oddziału rozpoznawczego 8 Brygady Kadrowej Strzelców. 
Ostatecznie trafił na początku lata 1941 do 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej 
pod dowództwem gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego. Przeszedł w niej regulami-
nowe szkolenie spadochronowe. Wkrótce zgłosił się na ochotnika, żeby zostać wy-
słanym do Polski jako „cichociemny”. Po serii różnych szkoleń został zaprzysiężony 
7.04.1942 r. jako żołnierz konspiracji. W nocy z 1/2.09.1942 r. został zrzucony do 
okupowanego kraju w ramach operacji „Smallpox” (ekipa 11). Podczas lądowania na 
placówkę odbiorczą „Rogi”, położoną w okolicach Grójca, rtm. Zdanowicz złamał 
nogę i przez 2 tygodnie ukrywał się w kryjówce w Zalesiu Dolnym. 17.09.1942 r. 
został przewieziony potajemnie do Warszawy, gdzie po tygodniowym pobycie w 
szpitalu Ducha Świętego został zaangażowany w X. 1942 r. do pracy konspiracyjnej 
w ramach III Odcinka (Polesie) organizacji dywersyjno-sabotażowej AK pod nazwą 
„Wachlarz”. Jego bezpośrednim przełożonym został Bolesław Kontrym. 26.II tego 
roku został on przekazany pod k-ndę szefa Okręgu Brześć AK ppłk. Stanisława Do-
brskiego ps. Żuk. KG AK zaproponowała rtm. Zdanowiczowi utworzenie w War-
szawie komórki bezpieczeństwa i kontrwywiadu. W tym samym czasie zgłosił się do 
niego kolega ze studiów na KUL w Lublinie i ze służby wojskowej w 29 DP, mjr 
Stanisław Żochowski ps. Bohdan, Strzała, szef sztabu NSZ, proponując mu objęcie 
dowództwa oddziału NSZ w Warszawie bądź tworzenie oddziałów AS NSZ w Lu-
belskiem. Tę propozycję przyjął pod koniec V.1943 r. i od 1.VI tego roku formalnie 
przyłączył się do NSZ. W VII.1943 r. otrzymał awans na stopień rotmistrza (kapita-
na) NSZ. 5.VII dotarł on do oddziału partyzanckiego - tzw. „Aleksandrówki”, do-
wodzonego przez kpt. NSZ Henryka Figuro-Podhorskiego ps. Step, który działał w 
rejonie Lasów Janowskich. Rtm./kpt. NSZ Zdanowicz jako kier. AS współpracował 
z następującymi oddziałami NSZ: „Stępa”, „Jacka”, „Cichego”, „Znicza” i 
„Dymszy”. Spośród lokalnych oddziałów AK współdziałał z kpt. Tadeuszem Win-
gertem ps. Warta, kpt. Tadeuszem Stumberk-Rychterem ps. Żegota i por. Stanisła-
wem Łokuciewskim ps. Mały. Walczył on wówczas z polskimi (GL, później AL) i 
radzieckimi partyzantami. 9.VIII otoczył i rozstrzelił oddział GL Stefana Skrzypka 
„Słowika” im. Jana Kilińskiego, które to wydarzenie przeszło do historii jako „mord 
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pod Borowem” - zginęło 26 gwardzistów i 4 mieszkańców okolicznych wsi. Do naj-
głośniejszych akcji zbrojnych przeciwko Niemcom należała wspólna akcja z AK 
24.09.1943 r., podczas której całkowicie rozbito oddziały żandarmerii niemieckiej 
pod Ujściem, co umożliwiło rozbicie więzienia w Biłgoraju przez oddział AK kpt. T. 
Sztumberk-Rychtera ps. Żegota. W tym czasie pod k-ndą Zdanowicza walczyło ok. 
120 ludzi, osiągając na początku XI tego roku liczbę 300-400 partyzantów. Jesienią 
1943 r. z miejscowych oddziałów NSZ został utworzony 1 Pułk Legii Nadwiślańskiej 
Ziemi Lubelskiej. 16.XI Zdanowicz zameldował mjr. Zygmuntowi Broniewskiemu, 
k-ntowi Okręgu III Lubelskiego NSZ, o osiągnięciu gotowości bojowej przez pułk. 
W tym okresie wzmogły się walki w Lubelskiem między organizacjami niepodległo-
ściowymi (AK, NSZ) a partyzantką reprezentowaną przez AL. Ich rezultatem było 
m.in. największe na tym terenie starcie 22.04. 1944 r. pod Marynopolem między od-
działami NSZ „Znicza” i „Cichego” dowodzonymi przez Zdanowicza i oddziałami 
AL „Cienia”, „Zbyszka” i „Przepiórki”. W III.1944 r., po podpisaniu umowy scale-
niowej między NSZ i AK, wykonał rozkaz d-cy Okręgu III Lubelskiego NSZ i za-
meldował się u k-nta Okręgu Lublin AK płk. Kazimierza Tumidajskiego ps. Marcin, 
oddając swoje siły do jego dyspozycji. W tym czasie współdziałał m.in. z oddziałem 
por. Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora. Wobec zarządzenia koncentracji oddzia-
łów NSZ w Kieleckiem zdecydował się tam udać, wobec czego faktycznie przeszedł 
pod zwierzchnictwo samodzielnego NSZ. Pod koniec III.1944 r. oddziały „Stępa” i 
„Dymszy” wraz z mjr. Zdanowiczem odeszły ze składu 1 Pułku Legii Nadwiślańskiej 
Ziemi Lubelskiej i przeszły za Wisłę, wchodząc później w skład Brygady Świętokrzy-
skiej NSZ. W poł. VI.1944 r. nastąpiła w Kieleckiem koncentracja oddziałów NSZ, 
w wyniku której utworzono z nich 204 Pułk Piechoty NSZ Ziemi Kieleckiej im. 
Ignacego Paderewskiego. Prawdopodobnie 20.VI Zdanowicz przybył do Warszawy 
na odprawę u K-nta Gł. NSZ mjr./ppłk. NSZ Stanisława Nakoniecznikowa - Klu-
kowskiego ps. Kmicic. Zdanowicz otrzymał rozkaz przeprowadzenia koncentracji 
swoich oddziałów w rejonie Gór Świętokrzyskich w celu utworzenia większej jed-
nostki NSZ pod nazwą Grupa Operacyjna Zachód. Jednocześnie został mianowany 
d-cą tej jednostki. 9.08.1944 r. 204 Pułk Piech. i pozostałe oddziały stawiły się w 
miejscu koncentracji w okolicy majątku Lasocin niedaleko Włoszczowy. Rozkazem 
k-nta Okręgu Kieleckiego NSZ mjr. Olgierda Mirskiego z 11.VIII utworzona została 
z nich Brygada Świętokrzyska NSZ, licząca początkowo ok. 850 ludzi. Zdanowicz 
(awansowany w I.1944 do stopnia majora NSZ) otrzymał 19.VIII f. szefa sztabu 
Brygady. Dowodził osobiście wieloma akcjami zbrojnymi zarówno przeciwko Niem-
com, jak też partyzantce AL-owskiej. Z dniem 1.01.1945 r. awansowany na stopień 
ppłka NSZ. Po rozpoczęciu styczniowej ofensywy sowieckiej, Brygada Świętokrzyska 
13.I podjęła natychmiastowy marsz na zachód. Na początku III.1945 r. Brygada 
przedarła się na teren Czech. Oddział Zdanowicza brał udział 5.V w ataku na hitle-
rowski obóz koncentracyjny dla kobiet w Holisovie, skąd uwolniono kilkaset więźnia-
rek, w tym Żydówki i Polki. Po uzyskaniu łączności z wojskami amerykańskimi, peł-
nił on rolę organizatora i koordynatora tych kontaktów, a także tłumacza.  

Po zakończeniu działań wojennych, rtm./ ppłk NSZ L. Zub-Zdanowicz opuścił 
19.08.1945 rozbrojoną już Brygadę i 1.X został przyjęty do 2 Korpusu Polskiego pod 
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dowództwem gen. Władysława Andersa we Włoszech, otrzymując przydział do Cen-
trum Wyszkolenia Broni Pancernej. Od VII do IX.1946 r. był oficerem bezpieczeń-
stwa K-ndy Placu Bari ze skierowaniem do Kwatery Gł. 2 Korpusu. Najprawdopo-
dobniej jesienią 1946 r. przeniósł się razem z rodziną do Wielkiej Brytanii, gdzie 
wstąpił do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. W I.1952 r. wy-
emigrował do Stanów Zjednoczonych. Pracował jako inżynier w Zakładach Sendzi-
mir Precision Metals w Waterbury w stanie Connecticut. 21.03.1957 r. gen. W. An-
ders mianował go majorem w Korpusie Oficerów Kawalerii ze starszeństwem od 
1.01.1957 r. Jednocześnie był on czynny w polskich organizacjach weteranów. Był 
nawet honorowym czł. amerykańskiej 101 Dywizji Spadochronowej. Angażował się 
także w wiele akcji pomocowych dla Polski, m.in. wspomagając lubelski KUL i kra-
jowe środowisko Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela.  

Zm. 12.08.1982 w miejscowości Waterbury w stanie Connecticut. Pochowany zo-
stał na Cm. Polskich Weteranów w amerykańskiej Częstochowie w Doylestown w 
stanie Pensylwania.  

13 czerwca 1993 r. poświęcono mu tablicę pamiątkową w kościele parafialnym w 
Zwierzyńcu.  

Odzn. m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą OOP, Krzyżem Sr. VM, Krzy-
żem Walecznych (1944), Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego, Odzn. Spado-
chronową „Cichociemnych”, Sr. Krzyżem Narodowego Czynu Wojskowego z Mie-
czami II kl. (1944), Mieczami Hallerowskimi Stowarzyszenia Weteranów Armii Pol-
skiej, 4 brytyjskimi odznaczeniami, w tym The Golden Star 1939-1945 i jednym med. 
francuskim38. 
  

ŻELECHOWSKI Tadeusz, ps. Ring, ppor. WP, cicho-
ciemny, harcerz.  

Ur. w 1916 r. w Samborze. 
W 1936 r. zdał maturę w drohobyckim gimnazjum, 

był czł. tamtejszej DH. Do wybuchu wojny pracował w 
Państwowej Fabryce Olejów Mineralnych „Polmin” w 
Drohobyczu. Jesienią 1939 r. w Drohobyczu powstała 
samodzielna grupa harcerska, która zajmowała się prze-
rzutem oficerów, podoficerów i żołnierzy przez „zieloną 
granicę”, na Węgry. Grupie tej przewodził hm. Szczepan 
Michalski. Znaleźli się w niej również: Janina Krajdo-
chówna, Stefan Szanek, Nuna Mielnik, Tadeusz Chciuk, 
jego brat Andrzej oraz Alfred Frejmund i Tadek Żele-

chowski. Od połowy grudnia 1939 r. był już żołnierzem ZWZ pod k-ndą Józefa 
Kurpiela. Pod koniec lutego 1940 r. NKWD aresztowało czł. grupy; w wyniku amne-
                                                           
38 Dąbrowski S., Tryczyński S.: Słownik…, s. 205; Chodakiewicz M. J.: Narodowe Siły Zbrojne. 

„Ząb” przeciw dwu wrogom. Warszawa 2005, s. 54-67, 235-236; Wieliczka-Szarkowa J.: Żołnie-
rze Wyklęci Kraków 2013, s. 226-229, 273; Wikipedia: hasło: Leonard Zub-Zdanowicz (wej-
ście: 21.10.2017). 
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stii (układ polsko-radziecki gen. W. Sikorskiego i ambasadora Majskiego w Londynie 
30.07.1941 r.) już w grudniu 1941 r. znalazł się w 4 komp. 1 bat. 13 pułku 5 dyw. 
Piechoty Armii gen. Andersa. 

5.01. 1943 r. w Iraku został skierowany na przeszko-
lenie do Wlk. Brytanii, do której dotarł statkiem dopiero 
po pięciu miesiącach podróży. Po przeszkoleniu, 20 
grudnia tegoż roku został skierowany do bazy przerzu-
towej „cichociemnych” skoczków w Ren Bari-Brindisi 
we Włoszech, gdzie kontynuował specjalistyczne szko-
lenie. 12.04.1944 r. wraz z kolegami został przerzucony 
(58 wyprawa „cichociemnych”, oznaczona kryptoni-
mem „Weller” 14) do kraju, krótko po północy 13 
kwietnia, w placówce „Mysz”, w odległości 13 km na 
zachód od Lublina (okolice Radawca), skąd pieszo, cza-
sem furmankami, każdy osobno musieli dotrzeć do 
Warszawy w celu aklimatyzacji. W tym czasie przekazał 
Głównej Kwaterze Sz. Sz. 7 tys. dolarów w złocie. Po 
m-cu skierowano „Ringa” do dyspozycji Lwowskiego 
Okręgu AK. Otrzymał przydział do oddziału party-
zanckiego „Godziemby” (4 komp., 19 pp. „Odsieczy 
Lwowa”), operującego na terenie Inspektoratu Rejono-
wego Rawa Ruska (Okręg Lwowski), a później Obwodu 
Tomaszów w Inspektoracie Rejonowym Zamość 
(Okręg Lubelski). Jego d-cą był por. Julian Bystroń 
„Godziemba”. Został jego z-cą. Brał udział w potycz-
kach, zasadzkach, walkach z Niemcami i UPA (Ruda 
Różaniecka, Łukawica, Paary, Korkosze, Majdan k. Na-
rola (22.05.1944) i Łazy. Osobiście z Elżbietą Unger 
konwojował rosyjskiego wywiadowcę ze Lwowa do oddziały partyzantki radzieckiej 
nad Tanwią.  

Od VII.1944 do V.1945 jego oddział osłaniał ludność polską przed pojawiającymi 
się bandami UPA, w rejonie: Lubaczów, Jarosław i Ciechanów. W czerwcu tegoż 
roku - pod zmienionym nazwiskiem - rozpoczyna pracę na Dolnym Śląsku, w 
Kłodzku, na stanowisku inspektora w Państwowej Centrali Handlowej. Ujawnia się w 
1947 r. w Warszawie. W początkach października 1948 r. przekracza nielegalnie gra-
nicę z Czechosłowacją. Przez Bogumin, Morawską Ostrawę, Bratysławę, Wiedeń i 
Innsbruck przedostaje się do Paryża. W grudniu 1948 r. otrzymał polecenie od pre-
miera Mikołajczyka sprowadzenia z Polski na Zachód kogoś z działaczy PSL. Wpadł 
w Czechosłowacji, wydany władzom polskim, skazany na 15 lat pozbawienia wolno-
ści. Wyszedł w 1954 r. Osiadł w Zielonej Górze u matki. W 1979 r. odszedł na eme-
ryturę ze stanowiska kier. działu zaopatrzenia w Zielonogórskim Przedsiębiorstwie 
Robót Inżynieryjnych.  
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Odzn. m.in. Krzyżem VM, ZKZ, odzn. „Zasłużony dla Województwa Zielono-
górskiego”39.  

 

Powojenni pasjonaci lotnictwa 
 
KRASUSKI Karol, ps. Propaganda, kontroler ruchu lotniczego w Radawcu, harc-
mistrz (L. 1/73).  

Ur. 4.01.1926 r. w Krasnymstawie, s. Mariana i Władysławy.  
Czł. 29 LDH przy SP im. Kaniowszczyków w Lublinie ul. Długosza 6 /po wojnie 

budynek SP 6 i 21/ (1936-1939).  
W czasie wojny - czł. harc. oddziału partyzanckiego „Szarugi” (A. Sarkisowa) - fo-

tograf (1.03.1942-22.07.1944). Brał udział w akcjach: „Podkomornik, „Burza”. Aresz-
towany w listopadzie 1944 r.  

Po wojnie - czł. Inspektoratu Lotniczego przy KCh Lublin (1973-1980); czł. KI 
„Szaniec” im. A. Kamińskiego przy KH Lublin-Miasto (1980-1989); czł. Środowiska 
Harcerzy b. Sz. Sz. w Lublinie (od 1986 r.).  

Odzn. m.in. SKZ z Mieczami (1974), Krzyżem Partyzanckim (1973), Krzyżem 
AK (1973), Med. Zwycięstwa i Wolności (1973), KZ dla ZHP z Rozetą-Mieczami 
(1988), odzn. Zasł. Działacz Lotnictwa Sportowego (1969)40. 

 

OLCZYŃSKI Adolf, ps. Dzik, harcerz.  
Ur. 17.06.1927 r. w Dęblinie, s. Czesława (weterana wojny 1920 r.) i Kazimiery z 

Łuczkowskich.  
W l. 1933-1939 uczęszczał do SP Nr 1 w Dęblinie. Czł. DZ i DH przy tejże szko-

le (drużynowy: Edmund Kotyza). Uczestnik Zlotu w Spale (1939).  
Od VII.1940 do XI.1941 r. pracował jako uczeń w warsztatach mechanicznych 

T.O.D. „Sznajder” na lotnisku w Dęblinie. W 1941 r. w obawie przed aresztowaniem 
uciekł z rodzicami do Łukowa, gdzie podjął pracę w pryw. zakładzie mechaniczno-
wulkanizacyjnym przy ul. Hacińskiego, róg Browarnej. Od III.1943 do VII.1944 na-
leżał do konspiracyjnej DH Sz. Sz. w Łukowie. Wprowadził go kolega Kędzia Hen-
ryk „Gemza” z AK. Drużyna zajmowała się małym sabotażem, kolportażem prasy i 
prowadzeniem wywiadu przed różnymi akcjami AK. W roku szkolnym 1943/1944 
uczęszczał do Szkoły Ogrodniczej przy ul. Starościńskiej w Łukowie. W lipcu 1944 r. 
podczas bombardowania Łukowa został ranny (przesypany gruzem walącego się bu-
dynku - urazy głowy, kręgosłupa).  

Po wojnie w 1946 r. wyjechał z rodzicami do Opola Śląskiego, gdzie przebywali 
do 1953 r. Tam skończył Lic. Elektryczne. W 1953 r. podjął pracę najpierw w Zjed-
noczeniu Budownictwa Wojskowego Nr 26 w Lublinie przy ul. Nowy Świat 20, a 

                                                           
39 Szatsznajder J.: Pseudonim „Ring”, w: Cichociemni, z Polski do Polski, Wrocław 1985, s. 164 -

173. 
40 Dąbrowski S., Tryczyński S.: Słownik…, s. 99; Puchała S.: Poczet…, s. 761 [błąd w dacie 

urodzenia]; kopia wniosku KZ dla ZHP z Rozetą-Mieczami z 20.06.1988 r. w pryw. zbio-
rach autora; Krzyżanowski J.: U Szarugi, Lublin 1995, s. 286. 
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nast. w Wojskowych Zakładach Lotniczych w Dęblinie jako gł. elektryk; był radnym 
m. Dęblin.  

Odzn. m.in. br. Med. Za Zasługi dla Obronności Kraju, br. Med. Siły Zbrojne w 
Służbie Ojczyzny, Sr. Med. Za Zasługi dla Pożarnictwa41.  

 

STASZEWSKI Jerzy, ps. Jerzy, mjr pilot WP, instruktor 
pilotażu podstawowego, mechanik samochodowy, harcerz.  

Ur. 22.04.1931 r. w Białej Podlaskiej, s. Michała i Ma-
rianny.  

Od kwietnia 1944 czł. BCh, łącznik, goniec placówki 
Biała Podlaska.  

Po wojnie czł. DH w Białej Podlaskiej, radny MRN w 
Białej Podlaskiej, ławnik Sądu Rejonowego w Białej Pod-
laskiej i Sądu Wojewódzkiego w Lublinie. 

Zm. 02.02.2005. Pochowany na cm. par. w Białej Pod-
laskiej.  

Odzn. m.in. KKOOP, Krzyżem AK, Krzyżem BCh, 
Med. Wojska42. 

 
 

Po II wojnie światowej 
 
Powstanie Harcerskiej Drużyny Lotniczej w Lublinie43 

We wrześniu 1945 r., po długiej wojennej przerwie, rozpoczęły się w szkołach 
normalne zajęcia. Członkowie drużyny uczęszczali do Średniej Szkoły Zawodowej w 
Lublinie przy ul. Podwale. Na jednej z lekcji wychowawczych wicedyrektor phm. 
Albin Majewski44 poinformował uczniów o działalności ZHP na terenie szkoły. Wy-
mienił, że organizacja ta posiada obecnie dwie drużyny harcerskie: 31 LDH im. Jana 
Kilińskiego i 2 Żeglarską Lubelską Drużynę Harcerzy im. Jana z Kolna. Wspomniał 
również o tym, iż niedługo ma powstać drużyna szybowcowa, a chętni mieli się sta-
wić w najbliższą niedziele na zbiórkę organizacyjną. Przybyli na nią: Zdzisław Chyliń-
ski, Marian Goliszek, Czesław Kwapiszewski, Marian Michalak, Jerzy Nogas, Euge-
niusz Stefański, Józef Szatnanek. Drużyny jeszcze nie było więc zdecydowano się na 
utworzenie zastępu lotniczego przy 31 LDH. Drużynowym był Jan Mróz, a przy-
bocznym dh Leon Pastusiak. Zdzisław Chyliński został zastępowym zastępu „Orły”. 

                                                           
41 Akta osobowe w Biurze O/Stow. Sz. Sz. w Lublinie. 
42 Wojtas M.: Słownik…, t. III, s. 438. 
43 Chyliński Czesław: I Lotnicza Drużyna Harcerzy 1945-1995 Lublin, red. M. Gajewski, Lublin 

1995; Kwapiszewska Agnieszka: Powstanie I Harcerskiej Drużyny Lotniczej w Lublinie, niedato-
wany biuletyn w posiadaniu autora. 

44 Majewski Albin. Drużynowy XIX LDH im. S. Batorego przy SP Nr 3 w Lublinie (1934-
1935); druż. XV LDH im. Żwirki ni Wigury przy SP Nr 27 w Lublinie (1935-1936); kier. 
Wydz. Zuchów KCh Lublin (1945-1946). 
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Po skontaktowaniu się inż. Bronisława Żurakowskiego45 z zastępem jego działal-
ność nabrała realnych kształtów. Zaproponował chłopcom z zastępu pomoc w zor-
ganizowaniu i poprowadzeniu teoretycznego kursu szybowcowego. Nawiązał też 
kontakt ze swym kolegą dh hm. Jerzym Berkowskim, który zajmował stanowisko 
kierownika Wydziału Lotniczego w Głównej Kwaterze Harcerzy w Warszawie. 
Dzięki nim Naczelnik Głównej Kwatery wydał rozkaz zorganizowania w Lublinie 
teoretycznego kursu szybowcowego. Był to pierwszy po wojnie kurs lotniczy w Lu-
blinie. Kierownikiem kursu został wspomniany już wcześniej Bronisław Żurakowski, 
a wykładowcami byli: inż. Teofil Franaszczuk, mgr Stanisław Mańkowski i inż. Jerzy 
Berkowski. 

 

Rok 1946 
1 stycznia 1946 r. 31 LDH została przemianowana na I Lotniczą Drużynę Harcerzy 
im. Żwirki i Wigury w Lublinie, jako drużyna międzyszkolna. Umundurowanie było 
takie, jakie wówczas obowiązywało w ZHP, chusty koloru żółtego, na lewym rękawie 
haftowany herb Lublina, a na prawym biało-czerwona szachownica. Szachownicę 
umieszczono również z lewej strony furażerek. Proporce zastępów miały kształt trój-
kąta z symbolami przedstawiającymi ptaki w locie: orła, jastrzębia, jaskółkę i sępa. Na 
końcach drzewców były stylizowane lilijki z brązu. 

Drużynowym został dh Jan Mróz, przybocznym dh Romuald Janicki, a zastępo-
wymi: dh Zdzisław Chyliński, Marian Goliszek i Józef Lisowski. Opiekę z ramienia 
szkoły sprawował nad drużyną dh phm. Bolesław Szklarczyk. 

 
Pierwszy teoretyczny kurs szybowcowy. 
Kurs trwał od 17 marca do 4 maja 1946 r. Po zakończeniu kursu i egzaminach 

teoretycznych, niektórzy z harcerzy odeszli z drużyny. 
 

Pierwszy teoretyczny kurs szybowcowy ukończyli: 
1. Zdzisław Chyliński 
2. Wiesław Czapliński 
3. Tadeusz Dados 
4. Zbigniew Farbiszewski 
5. Henryk Gołębiowski 
6. Jerzy Górny 
7. Marian Goliszek 
8. Jerzy Hamerski 
9. Leszek Kalinowski 
10. Stanisław Kasprzak 
11. Czesław Kwapiszewski 

                                                           
45 Żurakowski pracował przed wojną jako konstruktor lotniczy w Doświadczalnych Zakła-

dach Lotniczych na Okęciu w Wytwórni RWD. Pierwsze kroki w lotnictwie stawiał w kole 
lotniczym im. Bolesława Orlińskiego w Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Lublinie. Od 
1929 r. był członkiem Lubelskiego Klubu Lotniczego, pilotem szybowcowym kategorii 
„D” wyczynowej. 
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12. Eugeniusz Martyna 
13. Jan Mróz 
14. Marian Michalak 
15. Jerzy Nogas 
16. J ózef Lisowski 
17. Jerzy Łącki 
18. Maciej Sawnor 
19. Waldemar Skibiński 
20. Eugeniusz Stefański 
21. Józef Szymanek 
22. Adam Warakomski 
23. Wojciech Warakomski 
24. Jerzy Wójtowicz 

Lista została sporządzona z pamięci kolegów, niektórzy zostali pominięci (lista li-
czyła ok. 40 członków). Niestety nie zachowały się żądne dokumenty, z których 
można by ją odtworzyć. 

22 lipca 1946 r. delegacja drużyny brała udział w centralnej defiladzie w Warsza-
wie z okazji Święta Odrodzenia Polski, a 26 lipca drużyna udała się do Warszawy na 
badania do Centralnego Instytutu Badań Lotniczo Lekarskich. Selekcja była bardzo 
ostra i nie wszyscy uzyskali pozytywne wyniki kwalifikujące do praktycznego szkole-
nia lotniczego. Ci, którym się udało zostali skierowani do Szkoły Szybowcowej w 
Polichnie i do Ośrodka Harcerskiego w Osowcu koło Grodziska Mazowieckiego, 
skąd pojechali na praktyczne szkolenie lotnicze do Żądźborga (obecnie Mrągowo). 

Za ich naukę płaciła Główna Kwatera Harcerzy, natomiast za przejazd płacili sa-
mi. Ojciec jednego z harcerzy, Wiesława Czaplińskiego, był w tym czasie Komendan-
tem Garnizonu Lublin. Chcąc nam pomóc wystawił rozkaz wyjazdu na 10 osób + 1. 
Konwojował ich żołnierz z rozkazu płka Emila Czaplińskiego. Tym sposobem odby-
li podróż na koszt armii. 

W Mrągowie okazało się, że jest za dużo uczestników, dlatego cześć grupy musia-
ła odjechać na inne szybowisko. Wiesław Czapliński i Jerzy Hamerski udali się do 
Szkoły Szybowcowej w Nowym Młynie, gdzie uzyskali kat. „A” wyszkolenia szybow-
cowego. Pozostali harcerze wyszkolili się w Mrągowie do kategorii „B”. 

Spośród wielu zajęć, jakie odbywały się podczas kursu, uczestnicy niektóre wspo-
minali przyjemnie inne nie. W czasie biegu harcerskiego na kolejne stopnie- spotkała 
ich niemiła przygoda. Ich mundury w letnim słońcu straciły swoja barwę. Na gło-
wach nosili stalowe furażerki po żołnierzach Luftwaffe. Poniemieckie plecaki, chle-
baki, manierki, saperki zmyliły niektórych mieszkańców wsi, przez którą wiodła trasa 
biegu. Myśląc, że to niemieccy żołnierze wybiegli im na powitanie. Po zorientowaniu 
się, że są Polakami wieś opustoszała, obserwowano ich podejrzliwie przez szpary w 
zamkniętych okiennicach. Jak mówili uczestnicy kursu, poczuli się wtedy nieswojo w 
wyzwolonej spod okupacji hitlerowskiej Polsce. 
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1946. szkoła Szybowcowa w Mrągowie.  

Od lewej stoją: 1-NN, 2- Cz. Kwapiszewski, E. Martyna, J. Górny, J. Mróz,  
M. Sawnor, Z. Chyliński i St. Kasprzak. 

 

 
1946 Mrągowo. Przyrzeczenie harcerskie składają: J. Górny,  

M. Sawnor, E. Martyna, Z. Chyliński i Cz. Kwapiszewski. 
 

Było też kilka historii komicznych. Podczas jednego ze swoich pierwszych lotów 
Gienek Martyna zbyt mocno ściągnął drążek sterowy, a potem gwałtownie go oddał 
przez co wbił się dziobem szybowca SG-38 w bagno. Było dużo śmiechu, że Gienek 
„suszy ogon”.  

Inna historia miała miejsce, gdy Czesio Kwapiszewski, na skutek błędu pilotażu 
wylądował na jeziorze 50 m od brzegu. Szybowiec osiadł lekko na wodzie i zaczął 
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płynąć. Chwile trwało zanim „Czesio” rozpiął pasy i stanął na siodełku. Wyglądało 
to bardzo komicznie: płynący szybowiec i wystający z wody pilot. 

 

Rok 1947 
Latem 1947 r. dh Czesław Łukasik i Sergiusz Wilk uczestniczyli w kursie zastępo-
wych w Zakopanem. Inna grupa: Zdzisław Chyliński, Eugeniusz Ubiel, Józef Raże, 
Eugeniusz Garbacz i Ryszard Strychacz wyjechali na kurs przodowników modelar-
stwa lotniczego zorganizowany przez Główną Kwaterę Harcerzy na Lotnisku Go-
cławek w Warszawie. Kierownikiem kursu był dh Degler -repatriant z Francji, oboź-
nym dh Twardowski z Poznania, a gospodarzem dh Marysia Peterek z Warszawy. Dh 
Degler pokazał wówczas swoje ciekawe rozwiązania konstrukcyjne, które były dla 
harcerzy nowością. 

Po ukończeniu kursu harcerze otrzymali uprawnienia do prowadzenia modelarni 
lotniczych. W październiku 1947 r. dh Stanisław Kasprzak został powołany do woj-
ska. Prowadzenie drużyny przejął po nim dh Zdzisław Chyliński, a przybocznym 
został dh Ryszard Chmielewski. 

Jesienią 1947 r. zaszły w drużynie zmiany. Część harcerzy podjęła studia, inni 
zmienili miejsce zamieszkania. Przybyli jednak nowi. Po rezygnacji dha Jana Mroza z 
prowadzenia drużyny, drużynowym został dh Stanisław Kasprzak, a przybocznym dh 
Zdzisław Chyliński, 

W okresie zimowym 1947-1948 członkowie drużyny uczęszczali na teoretyczny 
kurs szybowcowy, zorganizowany przez Aeroklub Lubelski. 

Ukończyli go: 
1. Zenon Adamczyk 
2. Bronisław Banach 
3. Ryszard Chmielewski 
4. Ryszard Czamota 
5. Eugeniusz Ubiel 
6. Zbigniew Kargol 
7. Kazimierz Kiełbasa 
8. Zenon Kozłowski 
9. Mieczysław Masłowski 
10. Czesław Łukasik 
11. Jan Olszewski 
12. Józef Raże 
13. Ryszard Strychacz 
14. Jan Suprynowicz 
15. Adam Sroka 
16. Sergiusz Wilk 

 

Rok 1948 
Na początku 1948 r. zorganizowano w drużynie kurs zastępowych, który ukończyli: 

1. Zenon Adamczyk 
2. Bronisław Banach 
3. Ryszard Czarnota 
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4. Zbigniew Kargol 
5. Mieczysław Masłowski 
6. Bolesław Piróg 
7. Jan Suprynowicz 

W styczniu 1948 r. dh Ryszard Chmielewski odszedł z drużyny a nowym przy-
bocznym mianowano dha Czesława Łukasika. 

Za zgodą Komendanta Hufca Lublin - Zachód dh phm. Aleksandra Łajtara dru-
żyna zagospodarowała lokal hufca tzw. „okrąglak” w hotelu „Europa”, przy Krakow-
skim Przedmieściu. Urządzono w nim harcówkę oraz modelarnię lotniczą. W parzy-
ste dni tygodnia lokal był świetlicą, a w nieparzyste modelarnią lotniczą. Pieniądze, 
które drużyna zarobiła zimą przeznaczono na zakup namiotu, sprzętu kwatermi-
strzowskiego oraz wyposażenie modelarni. 

Wiosną harcerze zorganizowali biwak w Majdanie Krężnickim. Był on sprawdzia-
nem zimowego przygotowania do akcji letniej. Członkowie drużyny zdobyli wtedy 
kolejne sprawności i stopnie harcerskie. Jak sami twierdzą dało im to dużo satysfak-
cji. 

W lipcu 1948 r. część drużyny wyjechała wraz z częścią drużyny żeglarskiej na 
Kongres Zjednoczeniowy Młodzieży Polskiej do Wrocławia jako delegacja ZHP 
Chorągwi Lubelskiej. W miasteczku zlotowym na Polu Marsowym niestety nie było 
miejsca dla delegatów. Rozstawili, więc obóz w Parku Wschodnim na przedmieściu 
Wrocławia. Park byt zapuszczony, ale miejsce biwaku zostało wspaniale przygotowa-
ne. W środku parku harcerze znaleźli okrągły budynek, wewnątrz pusty. Przy wejściu 
(na marmurowej tablicy) było umieszczonych kilka nazwisk hitlerowskich nazistów a 
nad wejściem wielka hitlerowska „wrona”. Dlatego też harcerze bardzo długo męczy-
li się, aby zrzucić ją na ziemię. Oboźnym na biwaku został dh Zbigniew Bąjewski, a 
gospodarzem dh Zdzisław Chyliński. W czasie pobytu we Wrocławiu drużyna zwie-
dziła Wystawę Ziem Odzyskanych, Ogród Zoologiczny oraz miasto, które było 
ogromnie zniszczone. 

Jesienią cała drużyna ukończyła teoretyczny i praktyczny kurs spadochronowy I 
stopnia. Za wzorowy porządek, dyscyplinę i wyniki w szkoleniu, kierownik Ośrodka 
Spadochronowego (w Lublinie – przyp. SD), instruktor Antoni Grabowski pozwolił 
dh Zdzisławowi Chylińskiemu prowadzić skoki z wieży spadochronowej (znajdującej 
się przy Wieży Ciśnień na Alejach Racławickich – przyp. SD). Od tego czasu Dh 
Zdzisław Chyliński przy pomocy dh Tadeusza Majewskiego i Wojciecha Trawińskie-
go organizował skoki spadochronowe z wieży. Harcerze jak sami mówią poczuli się 
wtedy gospodarzami Ośrodka Spadochronowego. Łącznikiem i opiekunem drużyny 
Aeroklubu Lubelskiego byt dh Ryszard Pyzikowski (pilot podchorąży, zwolniony z 
wojska - tuż przed promocją - z przyczyn politycznych). 

W grudniu 1948 r. drużyna zorganizowała zimowisko w Krynicy Górskiej. Wydali 
wówczas wszystkie zarobione przez siebie pieniądze na opłatę za wynajęcie willi o 
nazwie „Krzysia” i na przejazdy. Od k-nta Hufca dostali konserwy (UNR-y pozostałe 
po akcji letniej) i beczkę sproszkowanego mleka, z zaleceniem żeby zużyć ile się da, a 
reszty nie przywozić. Polecenie wykonali dokładnie. Mleko, które zostało sprzedali, a 
za uzyskane pieniądze pojechali na wycieczkę do Wieliczki. 



 
51 

 

Jak pisze Zdzisław Chyliński, wszyscy zimowisko to wspominają z dużym senty-
mentem, pomimo iż był to niestety ich ostatni wyjazd. 

 

Rok 1949 
W 1949 r. I Lotnicza DH została rozwiązana. Harcerzom z oporem przyszło zdać 

ich cały sprzęt, kupiony za własne, ciężko zarobione pieniądze. Pomimo zakazu dzia-
łania, młodzi mężczyźni spotykali się nadal i prowadzili (już nieformalnie) modelarnię 
i świetlicę. Wzięli także udział w adoracji grobu Pana Jezusa i procesji rezurekcyjnej w 
kościele Kapucynów w Lublinie. Chłopcy byli dumni z siebie chociaż nieprzyjemnie 
było słuchać stów wypowiedzianych przez jednego z instruktorów: „Im nie wolno 
występować w mundurach!”. Jak sami harcerze wspominają po latach, takie to były 
czasy... 

Jeszcze w maju 1949 r. kilku z nich, jako członkowie rozwiązanej drużyny, wyko-
nało skoki z samolotu na lotnisku w Świdniku. 

Członkowie drużyny, którzy zdobyli kwalifikacje lotnicze: 
1. Zenon Adamczyk -Instruktor spadochronowy II kl. 
2. Bronisław Banach- Skoczek spadochronowy. 
3. Bogusław Budzyński - Pilot samolotowy, generał lotnictwa. 
4. Zdzisław Chyliński – instruktor, pilot samolotowy, śmigłowcowy I kl. instruk-

tor spadochronowy I kl. pilot szybowcowy kat D. 
5. Wiesław Czapliński - instruktor szybowcowy II kl. skoczek spadochronowy. 
6. Eugeniusz Dubiel - przodownik modelarstwa lotniczego. 
7. Eugeniusz Garbacz - przodownik modelarstwa lotniczego. 
8. Jerzy Górny - pilot szybowcowy kat B. 
9. Jerzy Hamerski - pilot szybowcowy I kl. 
10.  Stanisław Kasprzak - pilot szybowcowy kat B, technik lotniczy. 
11.  Ryszard Korba - technik lotniczy. 
12.  Czesław Kwapiszewski - pilot szybowcowy kat B, mechanik lotniczy. 
13.  Jerzy Łącki - instruktor, pilot samolotowy I kl. instruktor, pilot śmigłowcowy 

II kl. 
14.  Czesław Łukasik - skoczek spadochronowy. 
15.  Tadeusz Majewski - instruktor, pilot samolotowy, szybowcowy I kl., instruktor 

spadochronowy, płk lotnictwa. 
16.  Eugeniusz Martyna - instruktor, pilot samolotowy I kl., pilot PLL „LOT”, pi-

lot szybowcowy kat B, mjr lotnictwa. 
17.  Wacław Mirosław - instruktor spadochronowy II kl. 
18.  Jan Mróz - pilot szybowcowy kat B. 
19.  Jan Olszewski - instruktor, pilot samolotowy kl. mistrzowskiej WP, pilot szy-

bowcowy. Skoczek spadochronowy, płk lotnictwa. 
20.  Józef Raże - instruktor, pilot samolotowy, szybowcowy, skoczek spadochro-

nowy, ppor. Lotnictwa. 
21.  Eugeniusz Stefański - pilot szybowcowy kat A. 
22.  Maciej Sawnor - pilot szybowcowy kat B. 
23.  Ryszard Strychacz - przodownik modelarstwa lotniczego. 
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24.  Adam Syroka - instruktor modelarstwa lotniczego. 
25.  Adam Warakomski - pilot samolotowy, szybowcowy, skoczek spadochrono-

wy. 
26.  Jerzy Wojtowicz - pilot szybowcowy, płk inż. lotnictwa. 
27.  Jerzy Nogas – inż. lotnictwa. 
28.  Leszek Kalinowski - pilot szybowcowy. 

 

 
 

Członkowie drużyny w latach 1945-1949: 
1. Zenon ADAMCZYK 
2. Jerzy BARGIELSKI 
3. Stanisław BARGIELSKI 
4. Bronisław BANACH 
5. Ryszard BĘC 
6. Bogusław BUDZYŃSKI 
7. Stefan CHRZAN 
8. Ryszard CHMIELEWSKI 
9. Zdzisław CHYLIŃSKI 
10. Wiesław CZAPLIŃSKI 
11. Ryszard CZARNOTA 
12. Janusz CZERWIŃSKI 
13. Eugeniusz DUBIEL 
14. Józef DOBROŃ 
15. Eugeniusz GARBACZ 
16. Jerzy GÓRNY 
17. Marian GOLISZEK 
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18. Jerzy HAMERSKI 
19. Zygmunt HERBA 
20. Roman JANICKI 
21. Leszek KALINOWSKI 
22. Zbigniew KARGOL 
23. Stanisław KASPRZAK 
24. Kazimierz KARWAT 
25. Kazimierz KIEŁBASA 
26. Henryk KONDRAT 
27. Ryszard KORBA 
28. Aureliusz KORNIAK 
29. Zenon KOZŁOWSKI 
30. Janusz KRUKOWSKI 
31. Czesław KWAPISZEWSKI 
32. Józef LISOWSKI 
33. Jerzy ŁĄCKI 
34. Czesław ŁUKASIK 
35. Mieczysław MASŁOWSKI 
36. Tadeusz MAJEWSKI 
37. Eugeniusz MARTYNA 
38. Wacław MIROSŁAW 
39. Marian MICHALAK 
40. Jan MRÓZ 
41. Jerzy NOGAS 
42. Ryszard NOWAK 
43. Jan OLSZEWSKI 
44. Cezary PICZOR 
45. Lucjan PIETROŃ 
46. Bolesław PIRÓG 
47. Władysław RAK 
48. Józef RAŻE 
49. Stanisław RÓŻYŁO 
50. Madej SAWNOR 
51. Eugeniusz SIERPIŃSKI 
52. Ryszard STRYCHACZ 
53. Jan SUPRYNOWICZ 
54. Eugeniusz STEFAŃSKI 
55. Adam SYROKA 
56. Józef SZYMANEK 
57. Kazimierz ŚPIEWAK 
58. Adam WARAKOMSKI 
59. Wojciech WARAKOMSKI 
60.  Sergiusz WILK 
61. Jerzy WÓJTOWICZ 
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Drużyny lotnicze, spadochronowe ZHP po 1956 r.  
na terenie Chorągwi Lubelskiej 

Brak archiwizacji materiałów źródłowych w hufcach i Lubelskiej Chorągwi ZHP 
po 1956 r. a także opracowań historycznych dotyczących tego okresu (poza nielicz-
nymi opracowaniami kończącymi się na różnych datach) uniemożliwia szersze przed-
stawienie tego tematu. Stad tylko śladowe zapiski z biogramów instruktorskich do-
starczają nam minimalną wiedzę na ten temat. 

I tak wiadomo, że: 
- Przy Liceum Lotniczym w Dęblinie w l. 1975-1981 działał szczep harcerski 

pod k-ndą hm. Danuty Litwin46. 
- Przy WOSL w Dęblinie w l. 1973-1980 dział Wojskowy Krąg Instruktorski. 
- Przy JW. 5256 w Dęblinie w l.  1961-1970 również działał WKI pod k-ndą hm. 

Bonifacego Sycha. 
-  Przy Komendzie Lubelskiej Chorągwi ZHP w l. 1973-1980 działał Inspekto-

rat Lotniczy. 
I tyle… 

 
 

Lubelski Klub Lotniczy 
 

 
 

W dniu  10.10.1928 r. z lotniska LWT w Lublinie nastąpił inauguracyjny start samo-
lotu o nazwie DUS-III „Pta-Pta” pilotowanego przez Antoniego Mroczkowskiego. 
Ten sukces spowodował spopularyzowanie w Lublinie zainteresowania lotnictwem. 
15 sierpnia 1927 r. grupka pracowników fabryki powołała Koło Miłośników Lotnic-
twa. Wśród jego założycieli były znane postacie, m.in. Antoni Mroczkowski, as my-
śliwski z I wojny światowej, i Jerzy Dąbrowski, późniejszy konstruktor samolotu PZL 
P-37 "Łoś". Liczba członków szybko wzrastała i na zebraniu w dniu 13.04.1929 r. 

                                                           
46 Dąbrowski S., Tryczyński S.: Słownik…, s. 110. 
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podjęli oni uchwałę o przekształceniu koła w Lubelski Klub Lotniczy (LKL). 
Pierwszym prezesem został wybrany inż. Tadeusz Gumowski. LKL oparł swą dzia-
łalność o statut Aeroklubu Rzeczpospolitej Polskiej. 
 

 
 

 Przedwojenny KLK prowadził swoją działalność w wielu sekcjach zainteresowań 
takich jak: sekcja modelarska, sekcja lotniczo – treningowa, sekcja szybownicza i spa-
dochronowa. Skoki z wieży odbywały się w mieście przy skrzyżowaniu ul. Spado-
chroniarzy i Al. Racławickich. 

To tylko małe przypomnienie rysu historycznego a zarazem doniosłej chwili po-
nownej reaktywacji tego klubu w Lublinie w 2016 r. 

Na wstępie działalności klubu, po długich analizach i weryfikacji foto-
dokumentacji udało się jego członkom odtworzyć plan lotniska Bronowice z zago-
spodarowaniem w l. 1919-1939. Jest to ciekawa i wnikliwa analiza, ukazująca różno-
rodną formę budowlaną obiektów stałych lotniska, która ma swoje odzwierciedlenie 
w oryginalnych źródłowych fotografiach i mapach topograficznych. 

 
 

HARCERSKI KLUB LOTNICZY ZHP LUBLIN 
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Geneza 
Harcerski Klub Lotniczy ZHP „ISKRA” został utworzony przez instruktorów 

ZHP, pasjonatów lotnictwa w roku 2015 przy Hufcu ZHP Lublin. W dniu 14.lutego 
2016 r. formalnie został utworzony i zatwierdzony przez Komendantkę Hufca Lu-
blin ZHP rozkazem L.2/2016.  

Klub zrzesza wszystkie chętne osoby w dowolnym przedziale wiekowym nawet te 
osoby, które nie są członkami ZHP. Od członka klubu jest wymagane jedynie pod-
stawowe kryterium, jakim jest posiadanie w sobie pasji związanej z ogólną tematyką 
lotnictwa, dyscypliny i chęci dalszego szkolenia. 

Loga 
 

 
 

Zgodnie z przyjętymi przepisami i regulaminem zatwierdzonym przez GK ZHP 
oraz Harcerski Inspektorat Lotniczy przy GK ZHP w W-wie zostało utworzone 
oficjalne Loga o tematyce lotniczej dla Inspektoratu, Kapituły i Klubów, które zasto-
sowano w klubie. 

 
Działalność tematyczna Klubu 
Zadaniem Klubu Lotniczego jest zainteresowanie tematem lotnictwa szerokich 

mas lokalnego społeczeństwa, dotarcie z tą tematyką do wszystkich miłośników, pa-
sjonatów, hobbystów bez względu na wiek i wykształcenie zawodowe. Poprzez 
uczestnictwo w klubie inicjatorzy założenia klubu pragną utworzyć jedną wspólną 
więź, jaką na świecie jest „cała brać lotnicza” oraz zorganizować odpowiednie szko-
lenie z możliwością uzyskania państwowej licencji np. szybowniczej, balonowej, spa-
dochronowej itp. Dzięki nawiązanej partnerskiej współpracy z Aeroklubem Lubel-
skim powyższe możliwości stają się konkretne, realne i rzeczywiste. 

 

Poszerzenie działalności klubu: 
• Zorganizować stałą współpracę z Klubem Seniorów Lotnictwa w Lublinie. 
• Nawiązać współpracę z Klubem Seniorów Lotnictwa. 
• Realizować współpracę z innymi klubami i szkołami o podobnej działalności i 

zainteresowaniu 
- Nawiązanie stałej współpracy ze Szkołą Sił Powietrznych w Dęblinie. 
- Współpraca z Muzeum DWLotu w Pucku. przy promowaniu programu tworze-

nia repliki samolotu R-XIII LUBLIN. 
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Zadania celowe: 
Przeprowadzić szkolenia z dziejów historii lotnictwa polskiego, zorganizować 

sympozja o tematyce lotniczej, zorganizować wieczorki z weteranami i seniorami 
lotnictwa. Wymiana wspólnych doświadczeń, obserwacji, wspomnień oraz licznych 
relacji z codziennej pracy w lotnictwie. 

Uczestniczyć w różnych uroczystościach i pokazach lotniczych (cywilnych i 
wojskowych). 

Utworzyć drużynę o specjalności lotniczej. 
Zorganizować pomoc w szkoleniu na odpowiednie państwowe turystyczne li-

cencje lotnicze. 
Poszerzyć działalność o poszczególne sekcje modelarskie: modelarstwo modeli 

kartonowych, modelarstwo modeli plastikowych, modelarstwo ze sklejki. 
Organizować szkolenia dla chętnych z zakresu: nawigacji, azymutu, topografii, 

radiokomunikacji itp. Zajęcia powyższe obejmują zakres teoretyczny i praktyczny z 
uwzględnieniem elementów „szkoły przetrwania” w rodzimym środowisku. Zajęcia 
mają na celu doskonalić posiadaną wiedzę, własne umiejętności, kształtować charak-
ter i osobowość we współpracy z innymi osobami w różnych uwarunkowaniach ży-
ciowych. 

Klub jest otwarty na stałą współpracę z organizacjami lotniczymi naszego regionu 
lubelskiego. Klub ma wsparcie w naczelnej organizacji, jaką jest Instytut Lotnictwa 
przy GK ZHP w W-wie, w której czynnie członkowie uczestniczą i szkolą się na 
bieżąco. Propagują wszystkie imprezy festynowe, związane z tematyką lotniczą oraz 
w miarę finansowych możliwości klubu jego członkowie uczestniczą.  

Klub współpracuje z władzami Miasta Lublin uczestnicząc w programie 700 - le-
cia Miasta.  

Klub posiada swoje własne logo oraz ma swój herbarz. Posiada swoje proporczyki 
klubowe oraz znaczki klubowe. 

 
Skład założycielski Klubu Lotniczego Hufiec Lublin ZHP 
 
1. hm. Aleksander Krawyciński – komandor 
2. hm. Cezary Komsa    - szef klubu 
3. hm. Andrzej Piekut    - członek 
4. hm. Jacek Chrześcijanek   - członek 
5. phm. Stanisław Gołyźniak   - członek 
6. pwd. Anna Krawycińska    - członek 
7. hm. Waldemar Borzęcki   - członek 
Ponadto, czł. Kluby są:   
8. hm. Ryszard Zawadowski 

 
W planach klubu jest m.in. sprowadzenie do Lublina wykonanej repliki samolotu 

R-XIII Lublin z Muzeum DWL w Pucku. 
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Latem 2017 r. w wyniku braku porozumienia kierownictwa Klubu z Komendą 
Hufca ZHP Lublin HKL przeniósł się do Komendy Hufca ZHP Kraków Krowo-
drze z filią w Lublinie pod nazwą „Lotniczy Lublin”. Siedzibą filii jest dawniejszy 
LKL w Lublinie przy ul. Wrońskiej 2. Klub ma podpisane umowy z Muzeum Lotnic-
twa w Krakowie, z Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, z Muzeum MDLot w Puc-
ku. Współpracuje z Aeroklubem Lubelskim, Świdnickim i w Depułtyczach. Nawiązał 
współpracę z Osiedlowym Domem Kultury ODEON, który szkoli  młodych mode-
larzy. W szeregach Klubu są również osoby cywilne z poza ZHP. 

Komandor Lubelskiego HKL mjr pilot hm. Aleksander Krawyciński w Pucku przy 
zrekon-struowanym samolocie R- XIII 

Komandor Lubelskiego HKL z grupą szkoleniową ZHP Dragon z Dąbrowy Górniczej. 
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Baner b. Klubu Lotniczego ZHP Hufca Lublin. Dziś – oddział Klubu Lotniczego 
ZHP „Lotniczy Lublin” Hufca Kraków-Krowodrze. 
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Zakłady mechaniczne E. Plage i T. Laśkiewicz w Lublinie 

 
Lublin może poszczycić się bogatymi 
tradycjami przemysłowymi i to nie tylko 
w branży spożywczej. Oprócz browarów, 
młynów, drożdżowni powstawały tu fa-
bryki maszyn rolniczych, fabryka wag 
oraz fabryka samolotów. Do dziś nie po-
zostało po niej nic, oprócz czerwonych 
hangarów przy ul. Wrońskiej i kilku bu-
dynków, przypominających o dawnej, 
lotniczej przeszłości Lublina. 
 

Lokalizacja 
Pierwszy warsztat mieścił się przy ulicy Ber-
nardyńskiej w Lublinie. Zakłady znajdowały 
się w południowo-wschodniej części Lubli-
na, na terenach należących dawniej do fol-
warku Bronowice. Położone były przy 
obecnej Drodze Męczenników Majdanka (nr 
6/10) i Wrońskiej (nr 2). Na wschodzie gra-
niczyły z folwarkiem Bronowice, na połu-
dniu z szosą zamojską, na zachodzie z linią 
kolejową do Kowla, na północy z posesjami 

Majdanu Tatarskiego.  
 

Funkcja 
Pierwszy zakład, który znajdował się przy ul. Bernadyńskiej,  zajmował się produkcją 
kotłów dla gorzelni, wanien miedzianych, rondli. Później, gdy firma przeszła w ręce 
Emila Plagego i przeniesiono ją na tereny Bronowic, produkowano kotły okrętowe, 
elementy metalowe dla fabryk. W czasie I wojny światowej wytwarzano tu kuchnie 
polowe, menażki i inne sprzęty potrzebne dla wojska austriackiego. Po wojnie rozpo-
częto tu produkcję samolotów, w latach 1925–1931 zakład wytwarzał również karo-
serię m.in. do samochodów marki „Chrysler”. 
 

Historia 
Albert Plage był protestantem. W 1860 r. otworzył przy ulicy Bernardyńskiej warsz-
tat metalowy, w którym wytwarzał rondle, wanny miedziane, oprzyrządowanie dla 
gorzelni. Na samym początku w swoim zakładzie zatrudniał trzech czeladników, 
jednak z biegiem czasu ich liczba stale zwiększała się; w 1896 r. dawał pracę dwu-
dziestu osobom, a w 1897 – pięćdziesięciu. Wówczas warsztat funkcjonował jako 
Fabryka Wyrobów Miedzianych Alberta Plagego. W 1897 r. Albert Plage, wyco-
fując się z biznesu, sprzedał fabrykę swojemu synowi, Emilowi za 18950 rubli. Nowy 
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właściciel okazał się bardzo przedsiębiorczym człowiekiem, w 1899 r. zakład zatrud-
niał już dziewięćdziesiąt osób. 
 

Emil Plage postanowił rozbudować swoją fabrykę, 

dogodnym miejscem były grunty dawnego folwarku 
Bronowice, gdzie przebiegała linia kolejowa z Warszawy 
do Kowla oraz droga na Zamość. Na początku prze-
niósł tam swoją wytwórnię, a w 1899 r. wszedł w spółkę 
z Teofilem Laśkiewiczem na dziesięć lat, w związku z 
tym powstała nowa fabryka o nazwie „Zakłady me-
chaniczne E. Plage i T. Laśkiewicz w Lublinie”. 
Zakład w dalszym ciągu produkował oprzyrządowanie 
dla przemysłu spożywczego: gorzelni, krochmalni, bro-
warów, rektyfikacji. Miarą jakości produktów fabryki 
był złoty medal na wystawie rolniczo-przemysłowej z 
1901 r. w Lublinie. Zakład ciągle rozwijał się, w 1901 r. 
zatrudniał 154 robotników, a w 1908 – 300. W 1907 
roku rozpoczęto produkcję kotłów nisko i wysokoci-

śnieniowych na dużą skalę oraz wytwarzano elementy metalowe m.in. dla cementow-
ni. Nabywcami produktów przedsiębiorstwa były głównie firmy rosyjskie, w tym 
stocznie. W 1909 r. zmarł Emil Plage, miał 41 lat, pocho-
wano go na ewangelickiej części cmentarza przy ul. Lipo-
wej w Lublinie. Po bezpotomnej śmierci Plagego, jego 
udział w firmie przeszedł na rodziców, cztery siostry i 
brata. Firmę dalej prowadził Teofil Laśkiewicz, a interesy 
rodziny Plagego reprezentował Józef Laube. Rok później 
nastąpiła kolejna zmiana w strukturze własności zakładu, 
zmarli rodzice Emila i ich spadkobiercami stało się ro-
dzeństwo Plagego. Teofil Laśkiewicz wraz z Kazimie-
rzem Arkuszewskim, który był współzałożycielem fa-
bryki maszyn w Łodzi, zdecydowali się nabyć dawne 
udziały Plagego, Teofil 10 proc., a Arciszewski 90 proc. 
Spadkobiercy zastrzegli sobie jednak pozostawienie w 
nazwie firmy nazwiska Plage. 
  

Po 1910 r. nastąpiła zmiana profilu produkcji zakładu, w miejsce dotychczas wyra-
bianych kotłów gorzelnianych zaczęto produkować kotły okrętowe, głównie ze zle-
ceń rządowych, oprócz kotłów, zamówiono w fabryce np. kadłuby do statków mor-
skich oraz zbiorniki nafty dla Bucharskiego Towarzystwa Kolei Żelaznych, plany nie 
zostały jednak zrealizowane z powodu wybuchu I wojny światowej. Ciężkim momen-
tem dla zakładu było wycofywanie się wojsk rosyjskich z Lublina w 1915 r., kiedy 
to zrabowano miedziane elementy produkcyjne, części kotłów i innego rodzaju 
oprzyrządowanie, które mogło się przydać armii. Po zajęciu miasta przez Austriaków 
dokonano spisu, w wyniku którego zorientowano się, że fabryka, która przed wojną 
zatrudniała kilkaset osób, obecnie daje pracę ok. trzydziestu. W czasie wojny, aby w 
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jakiś sposób utrzymywać się finansowo, „Zakłady mechaniczne E. Plage i T. Laśkie-
wicz” podjęły się produkcji menażek, kuchni polowych, słowem, wszystkiego co 
mogło przydać się wojsku. 
 

Koniec wojny otworzył nowe perspektywy dla fabryki, głównie za sprawą inżyniera 
Arkuszewskiego, zdecydowano, że fabryka zajmie się produkcją samolotów. Zwró-
cono się do inspektora wojsk lotniczych o zezwolenie na założenie działu lotniczego 
w zakładzie, odpowiedź nadeszła 14 lutego 1920 r., w której zaakceptowano projekt i 
zamówiono trzysta sztuk samolotów Ansaldo A-1 „Balila” oraz Ansaldo A-300 na 
włoskiej licencji. W związku z tym w 1921 r. właściciele zdecydowali się na zakup 
nowych terenów i zwiększenie powierzchni fabryki do 14 ha, dla porównania w 1911 
r. zakład rozciągał się na przestrzeni dwóch mórg ziemi, czyli ok. jednego hektara.  
 

Pierwszy samolot 
w Lublinie wzbił 
się w powietrze 
19 czerwca 1921 
r., nie była to 
jednak udana 
konstrukcja. W 
1921 r. podczas 

wykonywania 
ewolucji zginął as 
światowego lot-
nictwa – pilot 
Adam Haber-

Włyński, w 1922 w wyniku oberwania skrzydeł śmierć ponieśli chorąży J. Ryba i sier-
żant W. Górski. Według raportu z 1924 r. na 110 jednostek 18 uległo wypadkom, 
tylko jedna awaria była spowodowana winą zakładu, przyczyną reszty były wadliwe 
włoskie silniki. W związku z tym lubelskie samoloty nie cieszyły się dobrą sła-
wą, zyskały miano „latających trumien”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zdjęcie: Przed 
 Ansaldo A-1 
 Balilla stoją:  
K. Arkuszewski,  
A. Haber-Włyński,  
W. Rumbowicz. 
 Bronowice,  
21 lipca 1921r. 
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W 1924 r. podpisano nową umowę na dostarczenie 150 sztuk samolotów „Potez 15” 
i „Potez 25” na francuskiej licencji. Maszyny tym razem okazały się być sprawne, 
jednak zbyt krótka produkcja spowodowała deficyt finansowy, co zmusiło właścicieli 
do szukania nowego sposobu zarobku, wybór padł na produkcję karoserii samocho-
dowych.  
 

 
 
W latach 1925–1931 specjalnie uruchomiony dział karoserii produkował nadwozia 
dla samochodów osobowych marek „Chrysler”, „Buick”, „Hotchkiss”, „Auburu” 
oraz dla autobusów „Ursus” i „Somua”, produkowano również ciężarówki „Ursus 
A”. Poza tym zakład wytwarzał kotły parowe; w Archiwum Lubelskim znajduje się 
obszerna dokumentacja przedsiębiorstw i osób, dla których je produkowano, m.in. 
PKP Wilno, Koszary w Dęblinie, Ordynacja Ołycka Janusza Radziwiłła, Huta Bi-
smarcka, Dyrekcja Zakładów Iwonicz-Zdrój, parowce Łokietek i Jagiełło, łaźnia 
gminy żydowskiej w Kraśniku. Firma posiadała swoją bocznicę i trzy lokomobile 
wąskotorowe: „Robeyr” 80 H.P., „Lanca” 65 H. P., „Lanca” 90 H.P. 

 

 
 
 
 
Nadwozia samochodowe produko-
wane w zakładach Plage i Laśkie-
wicz. 

 

 
 

 
 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Lublin_autobus_linii_A.jpg
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W 1925 r. zmarł Teofil Laśkiewicz, którego udziały 
odziedziczył syn, Roman. W 1927 r. stanowisko 
głównego konstruktora w fabryce objął absolwent 
wyższej szkoły lotniczej w Paryżu, inż. Jerzy Rudlic-
ki, rozpoczął on produkcję serii samolotów Lublin 
R. W połowie 1927 r. powstał prototyp samolotu Lu-
blin R-VIII, który rok później został zakupiony przez 
armię. W tym samym roku powstał kolejny prototyp, 
Lublin R-X. Była to bardzo udana konstrukcja, odbyto 
na niej lot z Poznania do Barcelony,w 1932 r. pilot T. 
Karpiński obleciał dookoła Europę, pokonując 6450 
kilometrów, odbył na niej również w 1933 r. rajd do-
okoła Afryki i Azji. Oprócz tego, w latach 1929–1930 
zakłady wyprodukowały na licencji Fokkera jedenaście 

samolotów pasażerskich Fokker F-VIIB/3m. W roku 1933 obowiązki dyrektora ob-
jął, narzucony przez departament lotnictwa, płk J. Zajączkowski.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdjęcie: Montaż 
samolotów R. 

 
W 1933 r. wyprodukowano kolejny prototyp Lublin R-XXIII. W 1935 r. wykonano 
przelot na trasie Warszawa–Stambuł–Bagdad–Karaczi–Kalkuta–Bangkok–
Preczubab, w którym podczas lądowania uszkodzono samolot. Na skutek dążenia 
szefa Departamentu Aeronautyki Ministerstwa Spraw Wojskowych, gen. Rayskiego, 
do skupienia całości polskiego przemysłu lotniczego w rękach państwowych mini-
sterstwo wykorzystało awarię w Preczubabie, wykrywając również inne, drobne 
usterki i pod koniec 1935 r. cofnęło zamówienie na pozostałe samoloty, przez co 
„Zakłady mechaniczne A. Plage i T. Laśkiewicz” zostały doprowadzone do upadło-
ści. 
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Samoloty: R-
VIII hydro i 
Lublin R.XIII  

 
W 1936 r. zakład został 
upaństwowiony i przyjął 
nazwę Lubelska Wytwórnia 
Samolotów (LWS). Ukoń-
czono produkcję samolotów 
R-XIIIF, którą rozpoczęto 
przed bankructwem zakła-
du. W szczytowym momen-
cie przedsiębiorstwo zatrud-
niało 1600 pracowników. W 
latach 1936–1939 wyprodu-
kowano 15 egzemplarzy 
samolotów bombowych 

LWS-4 „Żubr” i uruchomiono produkcję licencyjną samolotów RWD-14 „Czapla”. 
Siódmego listopada 1936 r. w Michałowicach pod Warszawą rozbił się prototyp sa-
molotu LWS-4 „Żubr”, prezentowanego władzom Rumunii, które planowały zakup 
24 jednostek tego typu, po tym wydarzeniu zrezygnowano z transakcji. W 1938 r. 
powstał prototyp samolotu rozpoznawczego LWS-3 „Mewa”, konstrukcji inż. inż. 
Jerzego Teisseyre i Władysława Fiszdona, według wstępnego projektu inż. Zbysława 
Ciołkosza, produkcję rozpoczęto w 1939 r., jednak przerwał ją wybuch II wojny 
światowej. 
 

LWS przygotowywała się do wybuchu wojny, złożyła zamówienia na dwa działa 
przeciwlotnicze, otrzymała jednak tylko makietę do szkolenia, według planów sztabu 
fabryki miała bronić artyleria znajdująca się po drugiej stronie miasta. Wytwórnia 
została zbombardowana już 2 września z samego rana ok. 7:25. Fabryki broniło tylko 
siedem karabinów maszynowych, w które zaopatrzyła zakład dyrekcja. W wyniku 
bombardowania zginęło 38 osób, robotników, jak i inżynierów. Budynki LWS nie 
uległy zniszczeniu, oprócz jednego hangaru z samolotem „Żubr” oraz jedna „Mewa” 
stojąca na lotnisku. Tego samego dnia ewakuowano osiem  „Mew” do lasów krępiec-
kich, planowano przeniesienie produkcji do Kołomyi, aby montować angielskie i 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Lublin_Rxiii.jpg
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francuskie samoloty. Pracownicy fabryki załadowali na samoloty niektóre sprzęty, 
części silników, natomiast „Mewy” i resztę ekwipunku z lasów krępieckich spalo-
no. W czasie wojny wykorzystano bocznicę zakładową jako rampę do wyładunku 
Żydów trafiających do obozu na Majdanku. 
    

Po wojnie nie przywracano produkcji samolotów, w miejsce fabryki powstały Lubel-
skie Zakłady Naprawy Samochodów, kadrę instruktorską wykorzystano do stwo-
rzenia niemal od podstaw Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku.  W 
2008 r. rozebrano biurowiec LZNS, część budynków LWS została wykorzystana 
przez prywatne przedsiębiorstwa. 
 
Kalendarium 
1860 – założenie warsztatu przez Alberta Plagego; 
1897 – przejęcie zakładu przez Emila Plagego; 
1899 – wejście w spółkę Plagego i Laśkiewicza i powstanie „Zakładów mechanicz-

nych E. Plage i T. Laśkiewicz” w Lublinie; 
1901 – złoty medal na wystawie rolniczo-przemysłowej w Lublinie; 
1907 – początek produkcji kotłów na dużą skalę; 
1909 – śmierć Emila Plagego; 
1910 – wykupienie akcji Emila Plagego należących do jego rodziny przez Laśkiewicza 

i Arciszewskiego; 
1920 – początek budowy pierwszych samolotów; 
1921 – rozbudowa zakładów; 
19 czerwca 1921 – wzbicie w powietrze pierwszego samolotu wyprodukowanego w 

fabryce; 
1925–1931 – produkcja karoserii samochodowych; 
1925 – śmierć Teofila Laśkiewicza; 
1927 – inż. Jerzy Rudlicki głównym konstruktorem; 
1935 – upadłość fabryki; 
1936 – upaństwowienie i zmiana nazwy zakładu na Lubelska Fabryka Samolotów; 
2 września 1939 – bombardowanie fabryki przez lotnictwo niemieckie; 
po 1945 – umieszczenie w części dawnych budynków fabrycznych Lubelskich Zakła-

dów Naprawy Samochodów; 
2008 – wyburzenie dawnych warsztatów fabryki. 
 

Opis 
Budynki, które zachowały się do naszych czasów znajdują się przy Drodze Męczen-
ników Majdanka i ulicy Wrońskiej. Są to: budynek administracyjny, budynek miesz-
kalny, magazyny oraz kilka hangarów. Wszystkie budynki wykonane są z cegieł 
(oprócz jednego). Budynek administracyjny nakryto dwuspadowym dachem; jest za-
razem najwyższy z całego kompleksu, hangary posiadają oryginalne drzwi. Większość 
budynków jest w małym stopniu przebudowana, np. ma zamurowane okna lub 
wstawione nowe, mniejsze. 
 

Wnętrze 
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Wszystkie wnętrza budynków zostały zaadoptowane do nowych funkcji, które obec-
nie sprawują. Nie zachował się dawny wystrój oraz wyposażenie magazynów. Najle-
piej zachował się układ pomieszczeń dawnej administracji zakładów. 
 

Stan zachowania rok 2011 
Budynki, które zachowały się do naszych czasów są w bardzo dobrym stanie, otyn-
kowane, pokryte farbą, niedawno musiały przejść remont. Nie ma śladu po warszta-
tach, które wyburzono wraz z Lubelskim Zakładem Naprawy Samochodów w 2008; 
teren po nich jest ogrodzony i rośnie tam trawa. Hangary również w dobrym stanie, 
znajduje się w nich tania odzież, reszta budynków zaadoptowana jest dla hurtowni i 
biur. 
  
Opracował Piotr Celiński 
Redakcja: Monika Śliwińska 
Internet: Google: Teatr NN Lublin 
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Kierownictwo zakładu przed wyprodukowanym samolotem Ansaldo (1921-1922). 
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Na zdjęciu: wodnosamolot Lublin R.VIIIbis/hydro nr 801  

(przebudowany drugi prototyp R.VIII/2) w Pucku, ok. 1934 r. 
 

 
Ostatnie zdjęcie samolotu Lublin R.VIIIter/hydro nr 803,  

wykonane przez Niemców po kapitulacji Helu w październiku 1939 r. 
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Groby rodzinne Plage i Laśkiewiczów na cm. przy ul. Lipowej w Lublinie. 
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Dzisiejszy wygląd dawnych Zakładów Plage i Laśkiewicz. 
 

  


