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S
towarzyszenie MANKO – Głos Seniora dzia-
ła od 20 lat, a od 10 – pod patronatem i we 
współpracy m.in. z Ministerstwem Rodziny 

i  Polityki Społecznej, Ministerstwem Funduszy 
i  Polityki Regionalnej oraz Rzecznikiem Praw 
Pacjenta – zajmuje się szeroko pojętą aktywi-
zacją i  edukacją osób 60+ w  obszarze zdrowia, 
ekonomii i bezpieczeństwa. 

Realizujemy proseniorskie programy, takie 
jak GMINA PRZYJAZNA SENIOROM, w  którym 
uczestniczy już ponad 180 samorządów, i OGÓL-
NOPOLSKA KARTA SENIORA, którą posiada już 
ponad 450 000 osób i honoruje ponad 3 000 firm 
z  całej Polski. Prowadzimy z  sukcesem liczne 
ogólnopolskie projekty i  kampanie społecz-
ne: Bezpieczny Senior – Stop Manipulacji, Nie 
Daj się Oszukać, Solidarni z Seniorami – Razem 
Damy Radę, Poznaj Swojego Sąsiada – Seniora, 
Szkoła Przyjazna Seniorom, Małopolska Przy-
jazna Pszczołom, Nieznani Bohaterowie Niebios, Kupuj 
Tylko Polskie Produkty, Nie Pal przy Dziecku, Polska Bez 
Dymu i  wiele innych. Organizujemy konkursy aktywi-
zujące dla Seniorów, w tym między innymi: Stylowi Se-
niorzy, Senior Działkowiec, Zwierzak Lekiem na Samot-
ność, Patriotyczny Głos Seniora – Śladami Niepodległej, 
Rymować każdy może, Miłość po 60-tce. 

StowarzySzenie
– Głos seniora

ManKo

Jesteśmy wydawcą mediów obywatelskich – 
w tym Ogólnopolskiego Głosu Seniora, magazy-
nu o  nakładzie około 30  000 egzemplarzy. Pro-
wadzimy kilkanaście profili na Facebooku, w tym 
m.in. facebook.com/GlosSeniora, oraz stronę 
internetową www.glosseniora.pl. Współpracuje-
my z 800 organizacjami seniorskimi w kraju i za 

granicą. Roczny zasięg naszych działań 
obejmuje około miliona osób w  wieku 
powyżej 60 lat. 

Zorganizowaliśmy już ponad 600 wy-
darzeń, w  tym osiem edycji Między-
narodowych Senioraliów w  Krakowie 
– największej ogólnopolskiej imprezy 
seniorskiej, w  której w  2021 roku wzięło 
udział ponad 3 000 osób ze 100 miast. Na-
sze działania zostały docenione wieloma 
nagrodami, w  tym m.in.: Kryształy Soli, 
Złote Spinacze, Laury Magellana, Medal 
Obywatelski, Polska Nagroda Inteligent-
nego Rozwoju, Alumni Award For Excel-
lence oraz Lodołamacze 2021. 
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P
rojekt NIEZNANI BOHATEROWIE NIEBIOS powstał dzięki 
konkursowi „Patriotyczny Głos Seniora – Śladami Nie-
podległej”. W  ramach tego właśnie konkursu do redakcji 

Głosu Seniora nadeszły dwa artykuły płk. pil. Stanisława Woj-
dyły, Prezesa Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Senio-
rów Lotnictwa Wojskowego RP, o  alianckich bombowcach, 
które rozbiły się na Zabłociu w Krakowie oraz Ochotnicy Górnej 
w powiecie nowotarskim. Jak się okazuje, takich bombowców 
było o  wiele, wiele więcej. W  okresie II wojny światowej nad 
Polską zestrzelono kilkaset samolotów alianckich niosących 
wsparcie walczącej Armii Krajowej i  bombardujących strate-
giczne cele niemieckie. Zginęło w nich, zostało rannych lub 
trafiło do niewoli ponad 5 000 lotników różnych nacji – Ame-
rykanów, Brytyjczyków, Australijczyków, Kanadyjczyków, 
Nowozelandczyków, obywateli Republiki Południowej Afryki 
i oczywiście Polaków służących w Polskich Siłach Zbrojonych 
na Zachodzie. Byli to ludzie bardzo młodzi – większość z nich 
nie przekroczyła 30. lat, a  wielu – nawet 20. Stowarzyszenie 
MANKO, wydawca ogólnopolskiego magazynu Głos Seniora, 
we współpracy m.in. z Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krako-
wie, Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” 
w  Krakowie, Stowarzyszeniem Seniorów Lotnictwa Wojsko-
wego RP oraz Fundacją im.  Tadeusza Kościuszki, postanowiło 
upamiętnić lotników alianckich wykonujących ekstremalnie 
niebezpieczne loty nad okupowaną Polską projektem „Niezna-
ni Bohaterowie Niebios”.  

prezes łukasz salwarowski i tomasz kosecki – dyrektor muzeum 
lotnictwa polskiego w krakowie

Zrealizowany projekt jest pierwszym 
etapem pracy nad odnalezieniem, udoku-
mentowaniem i  należytym upamiętnie-
niem wszystkich miejsc katastrof alianc-
kich bombowców w  Polsce. Składają się na 
niego: niniejszy folder, interaktywny portal  
www.bombowce.pl, dwanaście filmów o dwu-
nastu katastrofach, konferencje i  wykłady 
oraz specjalny dział w  ogólnopolskim ma-
gazynie Głos Seniora. 

Takie działania to nie tylko obowiązek 
moralny i  patriotyczny. To także promocja 
regionu, integracja lokalnej społeczności 
wokół wydarzenia historycznego, edukacja 
międzypokoleniowa i aktywizacja Seniorów, 
którzy byli świadkami wydarzeń lub znają 
ich historię z  relacji naocznych świadków. 
We współpracy ze społecznikami i pasjona-
tami historii angażujemy do opieki nad tymi 
miejscami pamięci i  grobami Bohaterów  

 – Śladami
niePodleGłej

Patriotyczny 
Głos Seniora
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konferencja podsumowująca projekt „nieznani bohaterowie niebios”, 
centrum sztuki współczesnej solVay w krakowie, 4 grudnia 2021 r.

„Oddanie życia czy zdrowia za na-
szą rodzinę lub Ojczyznę jest pięk-
ne, szlachetne i  godne uznania. 
Jednak jeszcze piękniejsze, szlachet-
niejsze i godniejsze pamięci jest od-
danie życia za inny kraj. Nie może-
my zapomnieć o Bohaterach innych 
narodowości, którzy walczyli i ginę-
li za Polskę pod polskim niebem. Poznajmy ich historie 
i przekazujmy je dalej. Cześć i Chwała Bohaterom!”.

Łukasz salwarOwski,  
Prezes stowarzyszenia MaNkO – Głos seniora  

oraz Międzynarodowego instytutu  
rozwoju społecznego    

„Nie można mówić, że wolność 
przyszła tylko ze wschodu. wol-
ność przyszła z różnych stron. Taka 
jest prawda historyczna. Przynieśli 
ją na skrzydłach samolotów mło-
dzi ludzie, którzy czasem nawet nie 
wiedzieli, gdzie leży Polska, a  wie-
lu z  nich oddało za nią życie. Pod 
polskim niebem w czasie wojny światowej miało miejsce 
kilkaset katastrof alianckich bombowców”. 

PŁk Pil. sTaNisŁaw wOJdyŁa,  
Prezes krakowskiego Oddziału  

stowarzyszenia seniorów lotnictwa wojskowego rP

„w misjach bombowych na cele 
niemieckie na terenie Polski zginę-
ło około 4 000 ame rykańskich lot-
ników. Na cmentarzach w  Polsce 
pochowanych jest około 1 300 lot-
ników służących w raF (royal air 
Force – siły powietrzne wielkiej 
Brytanii). To są ludzie, którzy za-
płacili życiem za naszą wolność. stowarzyszenie MaN-
kO – Głos seniora podjęło absolutnie pionierską inicja-
tywę pokazanie i uczczenia tych ludzi”. 

rOBerT sPriNGwald,  
Muzeum armii krajowej im. gen. emila Fieldorfa „Nila”  

w krakowie

NIEZNANI BOHATEROWIE 

NIEBIOS

 Projekt

„krajobraz Małopolski, Śląska i Podkar-
pacia, okolic warszawy, szczecina, Po-
znania, Gdańska i  wielu jeszcze innych 
regionów naszego kraju to wielkie pole 
nieznanej bitwy – dramatycznej «lotni-
czej Bitwy Narodów» z lat drugiej wojny 
światowej. spójrzmy na dobrze nam zna-
ne okolice jak na dno powietrznego oce-
anu, na które opadały wraki setek latających maszyn, spado-
chrony Tych, którzy ocaleli, i szczątki Tych, którzy oddali swe 
młode życie dla naszej wolności. decydująca kampania skró-
cenia wojny przez zniszczenie niemieckiej wojennej produk-
cji paliw rozegrała się nad naszymi ziemiami. armia krajowa 
działała także dzięki zrzutom i  bezcennemu doświadczeniu 
«Cichociemnych». Na skrzydłach «liberatorów», «Halifaxów» 
i «latających Fortec» przybywała w najtrudniejszych czasach 
– Nadzieja. Tworzenie strefy pamięci wokół Nieznanych Bo-
haterów Niebios jest znakiem świadomego budowania fun-
damentów naszej przyszłości – w oparciu o dobrze poznaną 
i zrozumianą przeszłość. 

Tą publikacją pragniemy przywrócić świadomości historycz-
nej Polaków bohaterstwo załóg wykonujących misje zrzutowe 
dla armii krajowej oraz biorących udział w Śląskiej Bitwie  
o Paliwo. Chylimy czoła przed ofiarą tysięcy polskich i alianc-
kich lotników złożoną na ołtarzu wolności”.

dr iNż. arCH. krzyszTOF wielGus,  
historyk lotnictwa, Politechnika krakowska

lokalne szkoły i  przedszkola, uniwersytety trzeciego wieku, 
kluby seniora, domy kultury oraz międzypokoleniowe grupy 
wolontariuszy. Inspirujemy do popularyzowania wiedzy o tych 
zapomnianych okruchach wielkiej historii poprzez zapalenie 
znicza, wspólną modlitwę za poległych, konkursy dla dzieci 
i młodzieży, organizowanie wycieczek edukacyjnych, spotkanie 
patriotyczne z Seniorami, którzy pamiętają tamte czasy. Postu-
lujemy, aby nadawać placówkom kulturalnym i  oświatowym 
imię konkretnych lotników czy samolotów niosących Polsce 
pomoc i nadzieję w strasznych czasach okupacji niemieckiej. 
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eskadra 
amerykańskich 

bombowców 
b-24 biorących 

udział w wojnie 
o paliwo

boeing b-17 latająca forteca w akcji
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rmia Krajowa, czyli konspi-
racyjne siły zbrojne Polskiego 
Państwa Podziemnego, potrze-

bowała do walki broni i wyposażenia 
wojskowego. Jednym z  najważniej-
szych źródeł zaopatrzenia – oprócz 
zdobyczy z  akcji bojowych oraz 
produkcji własnej – były ZRZUTY 
ALIANCKIE. Najwięcej zrzutów wyko-
nano podczas Powstania Warszaw-
skiego, kiedy AK stanęła do jawnej 
walki zbrojnej przeciwko okupanto-
wi niemieckiemu. Do Polski zrzucono 
kilkaset ton broni, amunicji i sprzę-
tu, z czego do rąk żołnierzy AK trafi-
ła tylko część. W sierpniu i wrześniu 
1944 roku alianci wykonali prawie 
300 lotów z  pomocą dla Warszawy. 
Loty te należały do najtrudniejszych 
operacji w  historii lotnictwa. Naj-
bliższe alianckie bazy w  Brindisi we 

Włoszech dzieliła od stolicy Polski odległość około 1,5 tysięcy ki-
lometrów. Lot trwał kilkanaście godzin, odbywał się przeważnie 
nocą i  był obarczony bardzo wysokim ryzykiem zestrzelenia ze 
względu na silną artylerię przeciwlotniczą – zarówno niemiecką, 
jak i sowiecką (przypadki ostrzelania samolotów alianckich przez 
Sowietów nie należały do rzadkości) oraz ataki nocnych myśliw-
ców niemieckich.    
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Jednym z najważniejszych strategicz-
nie, a  jednocześnie stosunkowo mało 
znanych epizodów II  wojny światowej 
była ŚLĄSKA BITWA O PALIWO. Zmoto-
ryzowana armia niemiecka potrzebowała 
ciągłych dostaw ogromnych ilości benzy-
ny. Przewidując to zapotrzebowanie jesz-
cze przed wybuchem wojny, w latach 30. 
XX wieku, Niemcy rozwijali technologię 
pozyskiwania paliwa z węgla. Na należą-
cym wówczas do Rzeszy Śląsku, wzdłuż 
linii Odry, powstały wielkie fabryki ben-
zyny syntetycznej. Do roku 1944 obiekty 
te pozostawały poza zasięgiem aliantów. 

Już w  1942 roku było jasne, że wojny 
nie da się szybko zakończyć bez „zakrę-
cenia Niemcom kurka z  paliwem”. Za-
danie to wzięła na siebie 15. ARMIA SIŁ 
POWIETRZNYCH USAF (UNITED STATES 
AIR FORCES) stacjonująca w  północnych 
Włoszech. W latach 1942–43 ciężkie ame-

BOEING B-17 FLYING FORTRESS (LATAJĄCA FORTECA) – 
amerykański czterosilnikowy ciężki samolot bombowy dalekiego zasięgu, wy-
korzystywany przede wszystkim do nalotów na niemcy ze względu na dużą 
odporność konstrukcji i silne uzbrojenie obronne.  
CONSOLIDATED B-24 LIBERATOR (WYZWOLICIEL) – ame-
rykański ciężki samolot bombowy dalekiego zasięgu; w czasie ii wojny świato-
wej był głównym alianckim bombowcem strategicznym; bombowiec ten pro-
dukowany był w licznych odmianach i wersjach.
HANDLEY PAGE HALIFAX – brytyjski czterosilnikowy ciężki nocny 
samolot bombowy wykorzystywany bojowo i do specjalnych zadań trans-
portowych (w tym do zaopatrywania ruchu oporu w okupowanych krajach 
europy) od 1941 roku do końca wojny w królewskich siłach powietrznych 
(royal air force). 

W okresie II wojny światowej nad Polską latały trzy rodzaje bombowców: 

załoga liberatora wchodzi na pokład, rok 1945 

załadunek 500-funtowych bomb do handleya 
page’a halifaxa, rok 1942

eskadry ciężkich bombowców handley page ha-
lifax były obsadzane przez załogi z terenu całe-
go imperium brytyjskiego. byli to w przeważają-
cej większości bardzo młodzi ludzie

rykańskie bombowce dalekiego zasięgu B-24 Liberator dokona-
ły zmasowanych ataków z powietrza na rafinerie ropy naftowej 
w Ploeszti w Rumunii, które pokrywały aż 30% zapotrzebowa-
nia wojsk państw Osi (sojuszników III Rzeszy) na paliwo. W roku 
1944 Liberatory wzięły na cel śląskie zakłady benzyny synte-
tycznej. Amerykańscy lotnicy wykonali kilkanaście arcytrud-
nych misji, w których brało udział od 300 do 500 samolotów jed-
nocześnie. Bardzo wiele z nich zostało strąconych nad Śląskiem 
i Małopolską. Misje te nie byłyby jednak możliwe, gdyby nie wy-
wiad AK, który rozpracował, zlokalizował i przekazał Ameryka-
nom newralgiczne punkty poszczególnych niemieckich fabryk.

Za działalność konspiracyjną i wywiadowczą żołnierze AK ginęli 
w katowniach gestapo i obozach koncentracyjnych, zaś lotnicy 
tracili życie w płonących samolotach lub tuż po wylądowaniu – 
łapani i rozstrzeliwani przez Niemców. Alianckie loty nad oku-
powaną Polską były prawdą zakazaną i przemilczaną w czasach 
PRL-u. Pamięć o  miejscach katastrof bombowców walczących 
z Niemcami przetrwała jednak dzięki odwadze i świadomości hi-
storycznej lokalnych pasjonatów i działaczy społecznych. Teraz 
należy ją upowszechniać. I oddać hołd Bohaterom.

liberator zestrzelony 
w trakcie misji, rok 1945
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bezbronne miasto zostało zniszczone w ponad 
70%. Jednym z pierwszych celów niemieckich 
bombardowań był szpital, a jednymi z pierw-
szych ofiar  – chorzy. 

Tego samego dnia, jeszcze wczesnym ran-
kiem, zbombardowany został Kraków. Ataku 
dokonała 4. Flota Powietrzna złożona z  Dor-
nierów Do 17, Messerschmittów Bf 110 i  Jun-
kersów Ju 87 „Stuka”. Zniszczona została m.in. 
infrastruktura lotniska w  Rakowicach – bazy 
2. Pułku Lotnictwa. Na krótko przed godziną 
7.00 z  lotniska  polowego w  Balicach wystar-
towała na lot patrolowy 121. Eskadra Myśliw-
ska 2. Pułku Lotniczego. Tuż po starcie została 
zaatakowana przez niemieckie bombowce. Ze-
strzelony został prowadzący eskadrę PZL P.11c 
kpt. Mieczysława Medweckiego. Maszyna spa-
dła w rejonie Morawica-Chrosna-Brzoskwinia 
i zaczęła płonąć. Kapitan Medwecki miał prze-
strzeloną wątrobę i złamaną podstawę czaszki. 
Nie miał szans na przeżycie. 

Dwa dni później, 3 września 1939 roku 
w  Orawce i  Rabce, miała miejsce katastro-
fa dwóch lekkich bombowców PZL 23B „Ka-
raś” z 24. Eskadry Liniowej 2. Pułku Lotniczego 

wrZesień
      1939

PolsKie 
sKrZydła –

wrZesień
      1939

PolsKie 
sKrZydła –

z
anim ruszyła aliancka pomoc dla Polski, pierwsze-
go kraju napadniętego przez Adolfa Hitlera, do boju 
z  najeźdźcą ruszyły polskie skrzydła. Pierwszy polski 

lotnik oddał życie za Ojczyznę 1 września 1939 roku. Był 
nim KPT. PIL. MIECZYSŁAW MEDWECKI. Dwa dni później 
w nierównej walce z siłami niemieckimi zestrzelone zosta-
ły dwa pierwsze polskie bombowce, rozpaczliwie broniące 
polskiego nieba i ziemi. W samolocie zginęli: POR. OBS. TA-
DEUSZ PRĘDECKI (lat 25) i KPR. STRZ. RUDOLF WIDUCH 
(lat 23). Trzeci członek załogi, plut. Aleksander Rutkowski 
(lat 21), wyskoczył ze spadochronem, został ciężko ranny 
i dostał się do niewoli. 

Niemieckie bombardowania pierwszego polskie-
go miasta – Wielunia na ziemi łódzkiej – rozpoczęły się 
prawdopodobnie kilka minut przed atakiem na Wester-
platte 1  września, nad ranem. Historycy do dziś spiera-
ją się o dokładną godzinę zrzucenia pierwszych bomb na 
Wieluń, ale bezsprzecznym faktem jest, iż 15-tysięczne 

pzl p.11 – przedwojenny polski 
myśliwiec, jeden z dwóch 
najważniejszych samolotów polskiej 
wojny obronnej, produkowany 
najliczniej w wersji p.11c 
rekonstr. Karol Chajdys 

pzl p.11pzl.23 „karaś”
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UPAMIĘTNIENIE 
Brzozowy krzyż w miejscu kata-
strofy postawiony przez stefana rzewu-
skiego we wsi chrosna pod krakowem 
(nieopodal autostrady a4). w  planach 
jest budowa na tym miejscu pomnika 
poświęconego kpt. mieczysławowi me-
dweckiemu. 

GróB kpt. Mieczysława Me-
dweckieGo znajduje się na cmen-
tarzu parafialnym w  morawicy. pomnik 
nagrobny z  fragmentem śmigła z  sa-
molotu pzl p.11c ufundowało muzeum 
lotnictwa polskiego w krakowie. dzięki 

staraniom ks. władysława palmowskie-
go, proboszcza parafii pw. św. bartło-
mieja w  morawicy, oraz całego środo-
wiska krakowskich seniorów lotnictwa, 
przy grobie kpt. medweckiego stanął 
monument „polskie orły”, poświęcony 
pamięci wszystkich polskich lotników 
poległych w czasie ii wojny światowej. 

iMię kpt. Mieczysława Med-
weckieGo nosi szkoła podstawowa 
w morawicy oraz ulice w morawicy i na 
czyżynach w krakowie. 

opiekunowie – stefan rzewuski, 
muzeum lotnictwa polskiego w krako-
wie, harcerze z balic i morawicy.

naGroBek lotników z  „ka-
rasia” na cmentarzu parafialnym 
w  orawce. po latach w  grobowcu zo-
stała złożona urna z  ziemią z  mogiły 
aleksandra rudkowskiego – trzeciego 
członka, który przeżył wojnę. 

NIEZNANI BOHATEROWIE 

NIEBIOS

Mieczysław Medwecki (1904-1939)  
Kapitan pilot Mieczysław Medwecki jako 16-latek wal-
czył w 19. Pułku Ułanów Wołyńskich podczas wojny 1920 
roku. W II RP ukończył Szkołę Podchorążych Lotnictwa 
w  Dęblinie. Od roku 1930 służył w  2. Pułku Lotniczym 
w Krakowie. Zginął w wieku 35 lat jako pierwszy aliancki 
lotnik poległy podczas niemieckich nalotów na Polskę. 

Miejsce katastrofy zidentyfikowano po latach dzięki Stefanowi Rzewu-
skiemu, społecznikowi z Chrosnej.

w  Krakowie. Niewielka, licząca 
zaledwie 8 maszyn polska eska-
dra w dwóch nalotach zaata-
kowała niemiecką kolumnę 
pancerno-motorową 4. Dywizji 
Lekkiej, która w tym dniu wkra-
czała do Polski od granicy ze Sło-
wacją w Chyżnem, wspomagając 
tym samym manewry m.in. 10. 
Brygady Kawalerii, próbują-
cej powstrzymać postępy wojsk 
nieprzyjaciela. Jeden z  „Karasi” 
został trafiony nad miejscowo-
ścią Jabłonka i  spadł w  pobliżu 
drewnianego XVII-wiecznego 
kościoła pw. św. Jana Chrzciciela 
w Orawce. 

Załoga drugiego z  zestrze-
lonych „Karasi” miała więcej 
szczęścia: wszyscy trzej lotnicy 
– por. obs. Antoni Soroko,  ppor. 
pil. Ignacy Rabiega i pchor. obs. 
Stefan Pigułowski – zdołali się 
uratować, skacząc na spado-
chronach. Pusty samolot rozbił 
się na północnym stoku góry 
Bania w  Rabce, niszcząc jeden 
z domów.

pierwszy grób lotników z „karasia” 
znajdował się na miejscu katastrofy; 
później szczątki zostały ekshumowane 
i złożone w grobowców przy kościele 
św. jana chrzciciela w orawce

pzl.23 „karaś” – lekki bombowiec rozpoznawczy 
(tzw. liniowy), jeden z dwóch podstawowych 
samolotów używanych we wrześniu 1939 roku
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nej Europy ujawniła się i rozpoczęła planowaną od dawna opera-
cję militarną. Lotnictwo alianckie ruszyło na pomoc ze zrzutami 
broni i zaopatrzenia, w tym także żywności. Loty nad okupowaną 
Polską często kończyły się tragedią. Jedna z nich rozegrała się nocą 
z 4 na 5 sierpnia 1944 roku nad małą miejscowością Niecew koło 
Wojnarowej w  gminie Korzenna na Sądecczyźnie. Nocny patrol 
Messerschmittów Bf 110 zestrzelił brytyjskiego Halifaxa ze 148. 
Dywizjonu do Zadań Specjalnych RAF, który wykonywał lot za-
opatrzeniowy dla AK na zrzutowisko „Kanarek 2” koło Miechowa. 

Z siedmioosobowej załogi trzech lotników zginęło w płoną-
cej maszynie. Czterej pozostali po szczęśliwym wylądowaniu ze 
spadochronami zostali przejęci przez żołnierzy z oddziału par-
tyzanckiego Batalionów Chłopskich „Zawierucha” oraz 1.  Ba-
talionu 16. Pułku Piechoty Armii Krajowej „Barbara” i  razem 
z nimi do końca wojny uczestniczyli w działaniach partyzanc-
kich. Otrzymali też pomoc i wsparcie od okolicznych mieszkań-
ców. W kwietniu 1945 roku wrócili do Wielkiej Brytanii. Polegli 
członkowie załogi Handle Page’a  Halifaxa 162 „S” zostali zaś 
ekshumowani przez Anglików i pochowani w kwaterze lotników 
brytyjskich na Cmentarzu Wojskowym Rakowice w Krakowie. 

„Katastrofa samolotu było wspominana zarówno przez 
mieszkańców Wojnarowej, jak i  Niecwi. Historię opowiadaną 

przez przedstawicieli starsze-
go pokolenia spisał Wojciech 
Krajewski w  książce Halifax 
z  Wojnarowej, wydanej przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną 
w  Korzennej na pamiątkę i  dla 
potomnych, aby ocalić pamięć 
o ofierze i poświeceniu brytyj-
skich lotników. Z  doszczętnie 
rozbitego samolotu nie zostało 

załoga halifaxa 162 „s” z 148. dywizjo-
nu specjalnego przeznaczenia

bombowiec handley page 
halifax w muzeum lotnictwa 
w yorkshire w anglii

Niecew-Wojnarowa 
4/5 sierpnia 1944 Halifax 

jP 162 „s”
Halifax 

jP 162 „s”

POLEGLI

kpt. 
JamEs GIrvan mcCaLL 
pilot
 
sierż. 
CLIffOrd asPInaLL
strzelec pokładowy 
 
sierż. 
JOhn frEdErICk 
CaIrnEy rEa
strzelec pokładowy

OCaLELI 

por. PhILIP JamEs 
andErsOn
nawigator
 
sierż. rObErt 
OrLandO PEtErsOn
bombardier 
 
sierż. WaLtEr 
CharLEs UndErWOOd
mechanik pokładowy  
 
sierż. 
aLan JOLLy
radiooperator

1  sierpnia 1944 roku w  Warszawie wy-
bucha powstanie – zbrojne wystąpie-
nie zorganizowane przez Armię Kra-

jową w  ramach akcji „Burza” przeciwko 
niemieckiemu okupantowi. Jedna z  naj-
większych armii podziemnych okupowa-

Fot. Alan Zomerfeld/ CC BY-SA 2.5/Wikimedia Commons 

załogazałoga

10



wiele. Wrak został rozebrany przez okolicznych mieszkań-
ców. Jego elementy zostały wykorzystane do reparacji zabu-
dowań gospodarczych. Ze skrzydeł Halifaxa została zrobiona 
tama do młyna wodnego. W tamtych trudnych powojennych 
czasach brakowało dosłownie wszystkiego. 

Szczątki bombowca odnaleziono na prywatnej pose-
sji w  Niecwi przy okazji kopania fundamentu pod budowę 
domu. Właściciel posesji zachował te elementy. Część z nich 
przekazał do Muzeum Lotnictwa Polskiego w  Krakowie. 
W miejscu upadku samolotu został ustawiony głaz z tablicą 
upamiętniającą, aby mieszkańcy mieli świadomość tego, co 
tu się kiedyś wydarzyło. Prawdopodobnie w tej ziemi tkwią 
jeszcze szczątki rozbitej maszyny.  

Właściwy pomnik powstał kilometr dalej, na dziedziń-
cu zabytkowego Dworu w Lipnicy Wielkiej, aby mieszkańcy, 
a  także turyści, mieli do niego swobodny dostęp, aby mógł 
przyjść tu każdy, kto chce złożyć kwiaty czy zapalić znicz. Ten 
pomnik budzi ciekawość. Wiele ludzi dzięki niemu zwróciło 
uwagę na historię rozbitego tu Halifaxa. Wiele osób przypro-
wadza pod pomnik dzieci i opowiada im 
o lotnikach. Ludzie naprawdę chcą pa-
miętać i tę pamięć przekazywać młode-
mu pokoleniu”.

Maria Świerad, bibliotekarka, anima-
torka kultury w Korzennej

Halifax 162 „S” wykonał dziesięć uda-
nych misji z pomocą dla AK. Został ze-
strzelony po dokonaniu ostatniego – 
jedenastego udanego zrzutu nad Polską.

atak handley’a page’a halifaxa na niemieckie cele
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NIEZNANI BOHATEROWIE 

NIEBIOS
UPAMIĘTNIENIE 

Głaz z tablicą upamiętniającą w miejscu katastro-
fy halifaksa przy drodze niecew-wojnarowa w gmi-
nie korzenna (powiat nowosądecki).

oBelisk w  lipnicy wielkiej z  wkomponowa-
nym śmigłem z  wraku samolotu ufundowany 
przez mieszkańców gminy korzenna w 2018 roku. 
w uroczystości odsłonięcia pomnika brała udział 
córka sierż. johna fredericka cairney rea, jednego 
z poległych członków załogi bombowca. 

opiekunowie – maria świerad, tomasz jas-
trzębski.

angielscy lotnicy polegli na polskiej ziemi spoczywają w kwaterze żołnierzy wspólnoty 
brytyjskiej na cmentarzu wojskowym przy ul. biskupa jana prandoty w krakowie-rakowicach

sierż. john rea (z lewej) i sierż. clifford 
aspinall – obaj polegli w niecwi
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nieznani bohaterowie 
niebios – katastrofa 
lotnicza w niecwi- 

-wojnarowej  
– reportaż w głos 

seniora tV
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Kraków-Zabłocie, 
16/17 sierpnia 
1944 

w
nocy z 16 na 17 sierpnia 1944 r., przed 
godziną trzecią nad ranem, niebo 
nad krakowskimi dzielnicami Grze-

górzki i  Zabłocie rozjaśniło coś na kształt 
nadlatującego meteorytu, a  w  ciszę noc-
ną wdarł się potworny ryk silników. Chwilę 
później nastąpiła eksplozja. To były ostat-
nie chwile załogi czterosilnikowego bom-
bowca B-24 Liberator KG-933 „P” ze 178. 
Dywizjonu Bombowego RAF, zestrzelonego 
prawdopodobnie przez nocnego myśliwca 

POLEGLI 

kpt. WILLIam d. WrIGht 
pilot, dowódca samolotu 

kpt. JOhn P. LIvErsIdGE 
nawigator

st. sierż. JOhn d. CLarkE 
strzelec pokładowy

ZaGInIEnI 

sierż. L. J. bLUnt 
(lub Blount)
mechanik pokładowy

sierż. f. W. hELmE
strzelec  pokładowy

dwaj lotnicy nieznani 
z imienia i nazwiska 

OCaLELI 

kpt. aLLan hUntEr hammEt 
radiotelegrafista

Luftwaffe i „dobitego” przez artylerię przeciwlotniczą w rejonie 
Krakowa. Kawałki maszyny spadły w różne miejsca po obu stro-
nach Wisły: na Zabłocie w okolice Fabryki Schindlera, w pobliżu 
składu kolejowego przy ul. Dekerta, na składy węglowe dawnej 
Rzeźni Miejskiej (obecnie rejon Galerii Kazimierz), do Wisły. Ura-
tował się tylko jeden członek z ośmioosobowej brytyjsko-austra-
lijskiej załogi. Wcześniej samolot dokonał zrzutu na placówkę od-
biorczą AK „Nida 504” w okolicach Piotrkowa na ziemi łódzkiej 
– ze względu na ciężkie straty podczas lotów nad Warszawą zrzu-
ty dokonywane były poza walczącą stolicą. Liberator KG-933 „P” 
był jednym z sześciu  strąconych tej nocy samolotów alianckich, 
niosących pomoc i nadzieję powstańcom. Z relacji świadków wy-
nika, że szczątki trzech poległych lotników w katastrofie zostały 
przez Niemców godnie pogrzebane. Dziś spoczywają w kwaterze 
wojskowej na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 

australijczyk z liberatora
Z  całej załogi Liberatora z  RAF-u  przeżył tylko 
kpt. Allan Hunter Hammet, 23-letni Australij-
czyk, który wyskoczył ze spadochronem z  pło-
nącego samolotu. Szedł przez las, a  następ-
nie odważył się wejść do pierwszej napotkanej 
chałupy. Tam nakarmiono go i  skontaktowano 
z  miejscowym oddziałem AK. Partyzanci oddali 

go pod opiekę Jadwidze Wielowieyskiej, wdowie po oficerze, któ-
ra z narażeniem życia ukrywała go i pielęgnowała. Po powrocie do 
zdrowia wstąpił do 106. Dywizji AK i brał udział w wielu akcjach 
zbrojnych przeciwko Niemcom. Po wojnie powrócił do Australii 
z Jadwigą jako żoną. Zmarł w 1981 roku. Jeden z jego dwóch synów, 
Michael Hammet, powiedział: „Mój Ojciec przeżył dzięki bohater-
stwu, dobrej woli i niezłomnej nadziei patriotycznych Polaków. Za 
ten heroizm i pełną nadziei wytrwałość w stawianiu czoła złu – 
obejmującemu czas, geografię i kulturę –  ja i cała moja Rodzina 
jesteśmy wdzięczni i pozostajemy wiecznymi dłużnikami Polski”. 

liberator
KG-933 „P”

b-24 liberator
KG-933 „P”

b-24

załogazałoga
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„W  nocy z  16  na  17  sierpnia obudził mnie głośny war-
kot i  wyraźnie dochodzący szum. Zobaczyłem nisko lecą-
cy, ognisty kształt przypominający wydłużony prostokąt. 
Przesuwał się szybko z  północy na  południe, w  kierunku 
Podgórza. (…) Byłem na  miejscu katastrofy tego same-
go dnia około południa. Na ulicy Zabłocie po lewej stronie 
idąc od wiaduktu, w składzie opału znajdowała się przednia 
część kadłuba ze stanowiskiem strzelca pokładowego; obok 
szczątków leżał zabity członek załogi. Nieco dalej, po pra-
wej stronie tliły się jeszcze resztki baraku, na który spadła 
część kadłuba. Skrzydła z silnikiem leżały kilkaset metrów 
dalej po wschodniej stronie nasypu kolejowego wzdłuż ulicy 
Dekerta. Dwa silniki znajdowały się przy jednym skrzydle, 
trzeci silnik był przy drugim skrzydle a  czwarty był wbi-
ty w nasyp kolejowy. Były to silniki gwiazdowe, podwójna 
gwiazda, prawdopodobnie 14 cylindrowe”.

Fragmenty wspomnień Adama Gatniejewskiego z Poznania;  
maszynopis w posiadaniu dr. inż. arch. Krzysztofa Wielgusa 

„Mocno po północy obu-
dził nas łoskot wystrzałów 
i  blask, widoczny nawet 
w szczelinach rolet masku-
jących z  czarnego papie-
ru, zaciągniętych w  oknach 
mieszkania przy ul. Zamoj-
skiego. Z  głośnym hukiem 
nadciągał z  kierunku pół-
nocno-wschodniego, pło-
nący jak pochodnia, wielki 
samolot. Biła do niego arty-
leria przeciwlotnicza, także 
z  Krzemionek; różnoko-
lorowe koraliki pocisków, 
nanizanych jakby na  nie-
widzialne nitki, pozornie 

wolno, podążały do nadlatującego celu. Po chwili maszyna 
znikła nam z  oczu, za  krawędzią oficyny, ograniczającej 
widok. Rankiem po Podgórzu rozeszła się wieść, że na Za-
błociu spadł angielski samolot. Gdy  poszedłem na  miejsce 
katastrofy, otaczali je Niemcy, a za ich kordonem, na nasypie 
kolejowym stała spora grupa ciekawych. Zwłok już nie było, 
tylko stosy pokrwawionych bandaży i opatrunków. (…) Jedno 
srebrne, długie skrzydło leżało odwró-
cone na dachu lub obok uszkodzonego 
baraku... Przy przedniej części rozbite-
go kadłuba stała grupa lotników nie-
mieckich, w tym jeden, niebywale pod-
niecony, coś tłumaczył i  fotografował 
się na tle wraku”.

Fragmenty wspomnień  
dr. inż. Wiesława Wielgusa (w posiadaniu 

dr. inż. arch. Krzysztofa Wielgusa)

UPAMIĘTNIENIE 
taBlica paMiątkowa przy ul. lipowej 4 po-
święcona pamięci bohaterskich lotników niosących 
pomoc walczącej stolicy na budynku dawnej fabryki 
schindlera.

Bulwar lotników alianckich – taką 
nazwę w 2014 roku otrzymał bulwar wiślany po stro-
nie zabłocia. 

paMiątkowy Głaz przy bulwarze lotników 
alianckich; widnieje na nim  tablica z  nazwiskami 
poległych członków załogi liberatora kg-933 „p”. 

Mural na ścianie apartamentowca zabłocie con-
cept house ii przy ul. zabłocie 27 przedstawiający 
liberatora na tle zabłocia jako dawnej industrialnej 
dzielnicy krakowa.

    

Mural przedstawiający zestrzelonego libera-
tora z zabłocia namalowany na ścianie budynku 
przy ul. dąbrowskiego 14

opiekunowie – stowarzyszenie seniorów 
lotnictwa wojskowego rp – oddział krakowski, 
krakowski klub seniorów lotnictwa.

NIEZNANI BOHATEROWIE 

NIEBIOS

stela kpt. william d. wright na 
cmentarzu rakowickim w krakowie 

nieznani bohaterowie 
niebios – katastrofa 
lotnicza w krakowie- 
-zabłociu – reportaż  

w głos seniora tV
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Olszyny, 
16/17 sierpnia 1944

kpt. 
ZyGmUnt PLUta 
pilot 

sierż. 
brUnOn maLEJka 
drugi pilot

por. 
tadEUsZ JEnCka
nawigator

kpr. 
JóZEf dUdZIak 
radiotelegrafista 

plut. 
bErnard WIChrOWskI 
bombardier

plut. 
Jan marECkI 
mechanik 

plut. 
Jan fLOrkOWskI
strzelec

n
oc z  16 na 17 sierpnia 1944 roku. W  Warszawie od ponad 
dwóch tygodni trwa powstanie. Z  bazy w  Brindisi w  połu-
dniowo-wschodnich Włoszech z  pomocą dla powstańców 

(broń, amunicja, mundury, leki) startuje Liberator B-24 EW 275 
„R” z  Polskiej Eskadry 1586. Specjalnego Przeznaczenia PAF 
(Polish Air Force). Siedmioosobową załogę tworzą polscy lot-
nicy. W  okolicach Grybowa wracający znad stolicy Polski bom-
bowiec aliancki został dostrzeżony przez niemiecki myśliwiec 
i zestrzelony pociskami zapalającymi. Liberator spadł na ziemię 
w Olszynach koło Tuchowa (powiat tarnowski). Zginęła cała za-
łoga. Zmasakrowane ciała lotników zostały zebrane i 19 sierpnia 
pochowane na miejscowym cmentarzu z  czasów I  wojny świa-
towej, obok cmentarza parafialnego w  Olszynach. W  roku 1948 
Brytyjczycy dokonali ekshumacji i przenieśli szczątki do kwate-
ry lotników brytyjskich na Cmentarzu Wojskowym w  Krakowie
-Rakowicach.   

 „Załoga, która zginęła w  Olszynach, przybyła do Brindisi 
w czerwcu 1944 roku. Do 17 sierpnia zdążyli wykonać już sporo 
lotów. Szkolenie na ciężkich samolotach typu Halifax i Liberator 
przeszli w Palestynie. Najpierw latali na placówki Armii Krajowej 
położone na południu Polski, potem także do Jugosławii i Bułga-
rii ze zrzutami dla partyzantów. Niemieckie myśliwce patrolują-
ce rejony zrzutów dla AK rozwijały prędkość 600 km/h, zaś cięż-
kie bombowce – 200 km/h i mogły się bronić tylko z pozycji na 
grzbiecie i  na ogonie samolotu. Myśliwce atakowały od spodu, 
ponieważ podłogi ówczesnych Liberatorów nie miały broni  

samoloty consolidated b-24 nazywane 
liberatorami – takimi maszynami dokonywano 
zrzutów m.in. dla powstańczej warszawy

załogazałoga

liberator
ew 275 „r”

b-24 liberator
ew 275 „r”

b-24
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maszynowej. I tak było w przypadku tego konkretnego sa-
molotu. Do walki powietrznej doszło między Tarnowem 
a  Gorlicami. Liberator został zaatakowany przez nocny 
myśliwiec i  zaczął płonąć. Dowódca, kpt. Zygmunt Pluta, 
wydał rozkaz skoku ze spadochronem. Pierwszy skoczył 
bombardier plut. Bernard Wichrowski. Spadochron się 
nie otworzył. Wysokość samolotu była już zbyt mała. Wi-
chrowski zginął na miejscu. Podobnie jak następni. Spa-
dająca maszyna wraz z  pilotem Plutą i  prawdopodobnie 
rannym mechanikiem, plut.  Janem Mareckim, wbiła się 
w ziemię i eksplodowała. Płonące odłamki zostały rozrzu-
cone w promieniu kilkuset metrów. Jeden z nich spadł na 
kryty strzechą budynek. Dom stanął w  płomieniach. Na 
miejsce przybył oddział AK 16. Pułku Piechoty „Barbara”, 
aby ratować ze zrzutu to, co się dało. Partyzanci polecili 
miejscowym pochować zwłoki poległych”. 

Aleksander Gucwa, nauczyciel historii, regionalista

„Odłamków samolotu było bardzo dużo. Okoliczni 
mieszkańcy zbierali je na pamiątkę lub wykorzystywa-
li materiał do zabudowań gospodarskich. Z  białej tkani-
ny spadochronów kobiety szyły bluzki i chustki na głowę. 
Wiadomo, po wojnie była bieda…”.  

Alfreda Mężyk, mieszkanka Olszyny

1586. Polska eskadra sPecjalNeGo Przez -
NA CZENIA wchodziła w skład 334. Skrzydła Specjalnego 
Przeznaczenia, działającego w basenie Morza Śródziemne-
go. Jej zadaniem była współpraca z ruchem oporu w krajach 
okupowanych przez Niemców przez dokonywanie zrzutów 
pomocowych z zaopatrzeniem potrzebnym do walki zbroj-
nej oraz  zrzutów skoczków z Polskich Sił Zbrojnych, wy-
szkolonych w Anglii i we Włoszech, tzw. „cichociemnych”, 
stanowiących cenne wsparcie dla Armii Krajowej. Eskadra 
1586 posiadała około dziesięciu załóg i dysponowała trze-
ma Halifaxami i  trzema Liberatorami. Wykonała kilka-
dziesiąt lotów do Polski,  ponosząc dotkliwe straty. Załogi 
latały z pomocą walczącej Warszawie praktycznie bez od-
poczynku, bez względu na warunki atmosferyczne, nara-
żone nieustannie na zmasowane ataki niemieckiej obrony 
przeciwlotniczej. Groby lotników z  1586. Polskiej Eskadry 
Specjalnej rozsiane są na terenie Polski, Czech, byłej Jugo-
sławii, Węgier i Włoch.  

UPAMIĘTNIENIE 
poMnik – powstał w  1969 roku w  ogrodzie 
edwarda mężyka, dokładnie w  miejscu, gdzie 
znaleziono ciało plut. bernarda wichrowskiego. 
w roku 2010 pomnik został odnowiony i poświę-
cony. w uroczystości wzięły udział rodziny pole-
głych lotników. pomnik znajduje się we wsi olszy-
ny w gminie rzepiennik. dojazd z tarnowa przez 
tuchów w kierunku biecza. 

opiekunowie – rodzina mężyków, aleksander 
gucwa, uczniowie i nauczyciele szkoły podstawowej 
im. św. jana pawła ii w olszynach.

NIEZNANI BOHATEROWIE 

NIEBIOS

przy grobie syna-bohatera – matka bernarda 
wichrowskiego i jego młodszy brat zygmunt, 
cmentarz rakowicki w krakowie, listopad 1970 r.

elementy liberatora ew 275 „r” znalezione w olszynach

nieznani bohaterowie 
niebios – katastrofa 

lotnicza w olszynach – 
reportaż w głos  

seniora tV

liberatorliberator
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Banica-Krzywa 
koło Sękowej, 
28 sierpnia 1944 

27 sierpnia 1944 ro ku 
z  Campo Casale 
we Włoszech 

wystartował samolot 
Handley Page Hali-
fax „P” JP 295 z 1586. Eskadry Specjalne-
go Przeznaczenia RAF. Była to piąta misja 
pomocowa dla walczącej Warszawy, któ-
rej podjęła się załoga kpt. naw. Franciszka 
Omylaka oraz ppor. pil. Kazimierza Widac-
kiego. Po udanym zrzucie (10 pojemników 

Halifax
„P” jP 295

HPHalifax
„P” jP 295

HP

i 10 paczek z bronią, amunicją, żyw-
nością i lekami) samolot 28 sierpnia 

wracał do bazy. O  godzinie 2.33 w  nocy 
maszyna została trafiona między miejscowościami Banica 

i Krzywa w Beskidzie Niskim przez niemiecki myśliwiec. Zginę-
ła cała załoga. Niemcy zabronili pochówku poległych pilotów na 
miejscowym cmentarzu, więc pochowano ich na miejscu kata-
strofy. W marcu 1945 roku ich szczątki przeniesiono na cmen-
tarz parafialny we wsi Krzywa, a w roku 1980 dokonano ekshu-
macji i przeniesienia prochów do Kwatery żołnierzy Wspólnoty 
Brytyjskiej na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.      

„Z  końcem 1943 roku 1586. Eskadra Specjalnego Przezna-
czenia została przebazowana do Afryki Północnej, skąd Niemcy 
zostali już wyparci. Polska eskadra stacjonowała na lotnisku Sidi 
Amor koło Tunisu. W miarę posuwania się frontu alianckiego, 
wyzwolone zostały wyspy na Morzu Śródziemnym oraz więk-
szość Półwyspu Apenińskiego. Alianci zatrzymali się dopiero na 
Monte Cassino. Nową bazą 1586. Eskadry Specjalnego Przezna-
czenia zostało lotnisko w  Brindisi położone w  południowych 
Włoszech. Stąd polscy lotnicy na angielskich lub amerykańskich 
maszynach latali do Ojczyzny i  innych krajów okupowanych. 
Loty ze względu na bezpieczeństwo odbywały się nocą, bez ob-
stawy myśliwców. Samolotu bronili jedynie strzelcy pokładowi. 

26 sierpnia polska załoga wystartowała po raz piąty z  bazy 
Campo Casale w  Brindisi, ale okazało się, że jeden z  silników 
samolotu jest uszkodzony i muszą z powrotem lądować. Pola-
cy wypożyczyli Halifaxa od stacjonującego obok 148. Dywizjonu 
Specjalnego Przeznaczenia RAF, przeładowali do niego ładunek 
zrzutowy i  ruszyli z  pomocą do Warszawy. Wystartowali na-
stępnego dnia około godziny 20.00. Nad walczącą stolicę Polski  

w 1994 roku 
w banicy 

znaleziono kilka 
części rozbitego 
samolotu, w tym 

m.in. tabliczkę 
znamionową 

samolotu 
z napisem halifax

załogazałoga

kpt.  
franCIsZEk OmyLak  
nawigator  

ppor.  
kaZImIErZ WIdaCkI  
pilot

ppor. kOnstanty 
dUnIn-hOrkaWICZ  
bombardier 

ppor.  
tadEUsZ mrOCZkO 
strzelec pokładowy 

sierż.  
WILhELm baLCarEk  
mechanik pokładowy 

sierż. 
Jan OZGa 
radiooperator 

sierż. 
JóZEf skOrCZyk 
strzelec pokładowy
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dolecieli po północy i  dokonali zrzutu na Puszczę Kampi-
noską. Byli już w drodze powrotnej, kiedy w okolicach Tar-
nowa zostali zauważeni przez niemiecki myśliwiec nocny. 
Została stoczona walka powietrzna. Halifax zawrócił tuż 
nad granicą słowacką, bo chciał wylądować na terenie Pol-
ski. Dramat rozegrał się na granicy Banicy i Krzywej. Jako 
pierwszy wyskoczył nawigator Franciszek Omylak. Nieste-
ty, ze względu na małą wysokość spadochron nie otworzył 
się i  lotnik zginął na miejscu, z  roztrzaskanym kręgosłu-
pem, miednicą i kończynami. Samolot szybko tracił wyso-
kość i spadł 300 metrów dalej, gdzie nastąpiła potężna eks-
plozja. Przypomnę, że była to maszyna czterosilnikowa, do 
Brindisi było ponad 1 000 km, więc w zbiornikach było jesz-
cze bardzo dużo paliwa. Wybuch zabił pozostałych sześciu 
członków załogi. Była godzina 2.33”. 

Aleksander Gucwa, historyk, nauczyciel, regionalista        

„Józef Skorczyk, drugi strzelec pokładowy, był zawodo-
wym, przedwojennym lotnikiem. W  dniu wybuchu wojny 
stacjonował na lotnisku polowym Werynia koło Kolbuszo-
wej. Wraz z dwoma kolegami dostał rozkaz lotu w kierun-
ku Rabki. Trzyosobowa załoga PZL.23 „Karaś” natknęła się 
na 23. Armię Niemiecką, która po przekroczeniu granicy 
słowackiej maszerowała na Kraków. W  okolicach Nowego 
Targu „Karaś” zrzucił na Niemców wszystkie bomby, jakie 
miał, powodując duże straty w ludziach i sprzęcie. Podczas 
lotu powrotnego do Weryni awarii uległ jeden z  silników 
samolotu. Dowódca wydał rozkaz: Skaczemy! Maszyna roz-
biła się, ale wszyscy trzej członkowie załogi szczęśliwie wy-
lądowali na spadochronach około 20–30 km w linii prostej 
od Banicy, między Grybowem a Bobową. To było 3 września 
1939 roku. Niespełna 5 lat później Józef Skorczyk zginął tu, 
w gminie Sękowa, śmiercią lotnika”. 

    Aleksander Gucwa, historyk, nauczyciel, regionalista        

„Miejsce to żyje dzięki wielkiemu zaangażowaniu wie-
lu ludzi, w tym m.in. miłośników historii, którzy docieka-
ją prawdy historycznej i  dbają o  jej upamiętnienie. Należy 
tu wymienić przede wszystkim sękowianina Aleksandra 
Gucwę, który przez kilkadziesiąt lat analizował materiały 
źródłowe i dzięki swemu zaangażowaniu przybliżył lokal-
nej społeczności historię rozbitego tu Halifaxa i  sylwetki 
lotników, którzy tu zginęli. Dzisiaj ich pomnik jest często 
i  licznie odwiedzany, zarówno przez 
młodzież szkolną, jak i  Seniorów. To 
miejsce na stałe wpisało się w  mapy 
turystyczne i  historyczne naszego 
regionu. W  wielu domach w  Krzywej 
przez pokolenia do dziś przechowy-
wane są z  pietyzmem cząstki z  tego 
samolotu”. 

Małgorzata Małuch,  
Wójt Gminy Sękowa 

UPAMIĘTNIENIE 
poMnik upaMiętniający Bohaterów – 
pierwszy pomnik w banicy-krzywej w gminie sęko-
wa powstał w 1969 roku, w roku 2009 zastąpiono go 
nowym  monumentem.

wydarzenia – co roku, w  rocznicę katastrofy, 
przy pomniku odbywają się uroczystości historycz-
no-patriotyczne z  udziałem przedstawicieli władz 
państwowych, wojska polskiego, policji, straży 
granicznej, państwowej straży pożarnej,  władz 
województwa małopolskiego, powiatu gorlickie-
go, nadleśnictwa gorlice, lokalnych samorządów, 
duchowieństwa, kombatantów, weteranów, stowa-
rzyszeń i organizacji lotniczych oraz patriotycznych, 
harcerzy, grup rekonstrukcji historycznej, dzieci 
i  młodzieży z  zespołu szkolno-przedszkolnego 
w  sękowej i  okolicznych placówek oświatowych, 
mieszkańców powiatu i gminy oraz rodzin poległych 
lotników; przy pomniku odbywają się również ple-
nerowe lekcje historii.  

opiekunowie – aleksander gucwa, historyk – re-
gionalista, władze gminy sękowa, miejscowi miło-
śnicy historii oraz dzieci i młodzież szkolna.

NIEZNANI BOHATEROWIE 

NIEBIOS

nieznani bohaterowie 
niebios – katastrofa 
lotnicza w banicy- 

-krzywej – reportaż  
w głos seniora tV
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Jeleśnia, 
13 września 

1944

B
ombowiec B-24J nr 42-51409 o nazwie własnej „Dinah Might” 
należący do 761. Dywizjonu Bombowego 15. Armii Sił Powietrz-
nych USAF z dziesięcioosobową załogą pod dowództwem ppor. 

Johna J. Wegnera wystartował z południowych Włoch z misją bom-
bardowania Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu-Dworach, pro-
dukujących benzynę syntetyczną dla Niemców. To był dziewiąty lot 
bojowy tej załogi. Już nad samym celem, jeszcze przed zrzuceniem 
bomb, Liberator został trafiony przez niemiecką obronę prze-
ciwlotniczą. Uszkodzony samolot zawrócił na południe. Nad Sopo-
tnią Wielką dowódca wydał rozkaz ewakuacji części załogi. Kilkoro 
lotników wyskoczyło na spadochronach, a pozostali podjęli próbę 
lądowania w okolicach Jeleśni na Żywiecczyźnie. Niestety podczas 
obniżania lotu maszyna przełamała się na pół. Zginął nawigator Leo 
Dietz oraz pilot Lester Porter. Ośmiu członków załogi trafiło do nie-
woli (dwaj z lotników, Howard L. Luzier oraz James R. McCormick, 
po wylądowaniu ze spadochronem, niezależnie od siebie, dostali się 
najpierw do oddziału partyzanckiego, a później zostali ujęci przez 
Niemców i osadzeni w obozie jenieckim na Słowacji). 

Polegli piloci zostali pochowani na cmentarzu w  Żywcu. Dwa 
lata po wojnie ich ciała ekshumowano i przewieziono do USA. We-
dług jednego ze źródeł, ciężko rannemu dowódcy, ppor. Johno-
wi J. Wegnerowi, uratował życie polski lekarz, u którego Niemcy 
zostawili Amerykanina, ponieważ nie sądzili, że przeżyje. Części 
samolotu przechowali w  swoich domach niektórzy świadkowie 
tego wydarzenia. Z fragmentów bomby zrzuconej awaryjnie przez 
Liberatora wykonano w 1947 roku istniejący do dziś dzwon do ka-
plicy w Przyborowie Jabłonowie. 

POLEGLI

LEO dIEtZ
pilot nawigator 

LEstEr POrtEr
pilot 

trafILI dO nIEWOLI 

JOhn J. WEGnEr
dowódca 

CharLEs h. kEUtman
bombardier 

LEUthEr daCIs
inżynier pokładowy 

dICk sILLvan
radiooperator 

fLOyd GOssEtt 
strzelec dolny 

JamEs CrEamEr
strzelec 

JamEs mCCOrmICk
strzelec tylni

hOWard LUZIEr
inżynier pokładowy

samoloty 
consolidated 
b-24 nazywane 
liberatorami – 
takimi maszynami 
dokonywano zrzutów 
m.in. dla powstańczej 
warszawy

b-24j liberator 42 51409

„dinaH miGHt”
b-24j liberator 42 51409

„dinaH miGHt”
załogazałoga
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„Szliśmy do szkoły, z zeszytami pod pachą. Miałem wtedy 
około 10 lat. Widzieliśmy krążący samolot. Przy drugim okrą-
żeniu maszyna wylądowała w odległości niecałego kilometra 
od nas. Podbiegliśmy tam. Przybyło też kilka osób, które pra-
cowały w polu. Prawe skrzydło samolotu zaryło w ziemię. Po 
jakimś czasie pojawili się Niemcy i zabrali lotników. W samo-
locie były cztery żywe osoby. Jeden z lotników zginął prawdo-
podobnie w czasie lądowania, zmiażdżony w kabinie strzelca 
pokładowego, jeden został wyrzucony przy ostatnim okrąże-
niu. Widocznie załoga liczyła, że ludzie się nim zaopiekują. On 
już był nieprzytomny. Inni wyskoczyli nad lasami w Sopotni 
Wielkiej. Samolot rozebrali i wywieźli Niemcy”.       

Jan Suchoń, świadek awaryjnego lądowania  
„Dinah Might”, fundator pomnika poświęconego  

załodze amerykańskiego bombowca

„13 września 1944 roku miałem 3,5 roku. Była piękna 
pogoda, błękitne niebo i naglę słyszę hałas, który można 
nazwać dudnieniem. Zaskoczony podniosłem głowę i wi-
dzę wiele srebrnych samolotów uformowanych w  szyku 
i  lecących na dużej wysokości w  kierunku Oświęcimia. 
Około godziny później – jak się potem dowiedziałem – 
jeden z  samolotów został trafiony, zostawał w  tyle, tra-
cił wysokość i  szukał miejsca do lądowania. Kotlina Je-
leśniańska dobrze nadawała się do tego. Pamiętam, jak 
w  miarę zbliżania się do ziemi mały samolot gdzieś tam 
w górze okazał się olbrzymią maszyną. Wydawało się, że 
leciał prawie nad kalenicami domów”.

Józef Suchoń, świadek awaryjnego  
lądowania „Dinah Might”

NIEZNANI BOHATEROWIE 

NIEBIOS
ChARLES h. KEuTMAN
Bombardier Charles H. Keutman podczas 
ostatniego lotu „Dinah Might” miał 19 lat. 
Szczęśliwie ewakuował się z  zestrzelonego 
bombowca, skacząc ze spadochronem. Wraz 
z członkami załogi, którzy przeżyli katastro-
fę, został pojmany przez Niemców i osadzony 
w  jednym z  obozów jenieckich w  północnych 
Niemczach. W  niewoli spędził dziewięć mie-
sięcy. Po wyzwoleniu wrócił do USA. W  roku 
2014 przybył do Jeleśni na obchody 70. rocz-
nicy awaryjnego lądowania amerykańskie-
go bombowca. Towarzyszyli mu żona, córka 
i wnuk. Uroczystości odbyły się przy pomniku 
upamiętniających lotników z  Liberatora „Di-
nah Might”. Odwiedził też miejsce upadku 
samolotu. Z  ogromnym wzruszeniem powie-
dział, że wtedy tutaj mógł stracić życie. Zmarł 
w roku 2016 w wieku 91 lat.  

UPAMIĘTNIENIE 
poMnik poświęcony lotnikom usytuowany jest 
w niedalekiej odległości od urzędu gminy w jele-
śni; przy drodze nr 945 z jabłonki w kierunku żywca.

wydarzenia – coroczne uroczystości upamięt-
niające awaryjne lądowanie amerykańskiego bom-
bowca 13 września 1944 roku w jeleśni.

opiekunowie – jan i józef suchoniowie, władze 
gminy jeleśnia.lampki z boeinga b-24 „dinah might” 

rozbitego w jeleśni

charles h. kautman jako  młody lotnik 
przy kadłubie b-24 nazwanym przez 
załogę „dinah might”

charles h. kautman 70 lat później, 
podczas wizyty w jeleśni 

Pomnik 
w jeleśni au-

torstwa krzysztofa 
rojka i arkadiusza sordyla 

ufundowany przez jana suchonia, naocznego 
świadka katastrofy, jest uważany za jeden 
z najpiękniejszych monumentów w europie 

poświęconych alianckim lotnikom. przedsta-
wia eskadrę lecących bombowców oraz jeden 

większy – ten zestrzelony, który musiał za-
wrócić, aby awaryjnie wylądować. 

nieznani bohaterowie 
niebios – katastrofa 
lotnicza w jeleśni – 

reportaż w głos  
seniora tV
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Koniówka k/Czarnego Dunajca 
13 września 1944

K
olejny amerykański bombowiec, który 13 września został 
trafiony dosłownie nad celem przez niemiecką artylerię 
przeciwlotniczą, to Boeing B-17 nr 46 412 „Latająca For-

teca” z  483. Grupy Bombowej 15. AF (Air Force) dowodzony 
przez por. Everetta J. Robsona. Samolot ten brał udział w bom-
bardowaniu fabryki paliwa syntetycznego w  Blechhammer 
(obecnie Blachownia Śląska). Maszyna z uszkodzonymi dwo-
ma silnikami opuściła eskadrę, by wrócić do włoskiej bazy, 
jednak w okolicach Babiej Góry (Beskid Żywiecki) pojawiły się 
niemieckie Messerschmitty. Latająca Forteca zmieniła kieru-
nek lotu – z Chyżnego na Jabłonkę, Piekielnik, Podczerwone 
i Koniówkę, gdzie ostatecznie spadła w okolicach nasypu ko-
lejowego.  

Członkowie załogi zdążyli wyskoczyć na spadochronach. 
Po wylądowaniu dowódca i czterech lotników trafili do obo-
zu jenieckiego, gdzie doczekali wyzwolenia. Wcześniej jed-
nak przeszli przez tortury w osławionym „Pałacyku” – ka-
towni gestapo w  Zakopanem. Pięciu pozostałych członków 
załogi uzyskało pomoc i opiekę od żołnierzy AK z Orawskiej 
Placówki „Limba” oraz miejscowych górali. Zostali przejęci 
przez oddział 1. Pułk Strzelców Podhalańskich AK mjr. An-
drzeja Stobrawego ps. „Borowy”, stacjonujący na Starych 
Wierchach i wraz z partyzantami doczekali końca wojny. Po 
ujawnieniu się Sowietom w  lutym 1945 roku, przez Lwów, 
Kijów, Odessę, Egipt i Włochy szczęśliwie wrócili do Stanów 
Zjednoczonych. Pozostali lotnicy z Latającej Fortecy rozbitej 
w Koniówce, którzy trafili do niemieckich obozów jenieckich 
na Pomorzu, zostali wyzwoleni przez aliantów i  również 
wrócili do USA. 

„Miałam wtedy 9 lat. To był straszny huk. Wydawało się, 
że samolot spada na chałupy. Jako dzieci bardzo się baliśmy. 
Leciał coraz niżej, a potem się zapalił. Leciał sam, bez pilotów. 

Koniówka k/Czarnego Dunajca 
13 września 1944

„latająca
46 412forteca”

b-17„latająca
46 412forteca”

b-17

załogazałoga

ppor. 
EvErEttE JamEs 
rObsOn
pilot dowódca 
 
ppor. 
harOLd rIChard stOCk
pilot 
 
ppor. 
rIChard L. hansLEr
nawigator 
 
ppor. 
GUs JOhn krOsChEWsky
bombardier 
 
sierż. 
PhILIP mELvIn nanCE
radiooperator 
i strzelec 
 
sierż. 
harOLd E. bEam
strzelec pokładowy
 
sierż. 
GOrdOn W. stErnbECk
strzelec pokładowy

  
sierż. 
WILLIam nOrrIs barry
strzelec pokładowy
(brak fotografii)

 
sierż. 
aLbErt WILLIam  
van OOstrOm
technik pokładowy 
 
plut. 
aLOys C. sUhLInG
strzelec pokładowy

OCaLELI
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Oni wyskoczyli wcześniej. Ludzie mówili, że to Amerykanie. 
W Piekielniku kopali wtedy ziemniaki i jednego z nich ktoś 
przykrył płachtą, żeby go Niemcy nie znaleźli. Innym też 
miejscowi pomagali się ukrywać. Ludzie o tym wszystkim 
długo pamiętali, ale nie chcieli mówić, bo każdy się bał”. 

Zofia Zięba, świadek awaryjnego lądowania B-17 w Koniówce 

„Spadający samolot 
jednym skrzydłem za-
rył w  ziemi, zahaczył 
o  nasyp, wyrwał tory, 
przerzuciło go na drugą 
stronę i  tam się zapa-
lił i  rozpadł na części. 
Miejscowi trochę z tego 
zabrali. Chłopcy zna-
leźli tam karabin ma-
szynowy, który wzięli 
ze sobą. Inni dostali 
od lotników czekoladę. 
Ktoś znalazł żołnier-
skie skórzane buty 
i  czapkę pilota. Jesz-
cze inni konserwy… 
W  tamtych czasach 
wszystko było cenne. 
Ludzie brali, co popa-
dło. Potem przyjecha-
li Niemcy i  załadowali 
wszystko na wagony. 
Naboje i odłamki jesz-

cze długo znajdowano w polu podczas orania. Z fragmen-
tów blachy z  samolotu ludzie próbowali robić narzędzia 
rolnicze, ale blacha samolotu była zbyt szorstka i nie nada-
wała się do pracy w ziemi”. 

Józef Zięba, komendant OSP Koniówka, opiekun Izby Pamięci 

UPAMIĘTNIENIE 

NIEZNANI BOHATEROWIE 

NIEBIOS

izBa paMięci – w  budynku remizy osp w  ko-
niówce (gmina czarny dunajec, powiat nowotar-
ski) z  inicjatywy bogusława zięby, autora książki 
Blechhammer, opisującej ostatni lot rozbitego na 
podhalu b-17, powstała izba pamięci poświęcona 
bohaterskim lotnikom amerykańskim. zgromadzo-
no tam dokumenty, mapy, zdjęcia, modele latającej 
fortecy i messerschmitta oraz części z wraku samo-
lotu, w  tym m.in. duży fragment prawdopodobnie 
strzelnicy bocznej. 

opiekun – józef zięba, komendant osp w  ko-
niówce.

fotografia wykonana przy wraku b-17 
rozbitego w koniówce. na ogonie widać 
numery identyfikacyjne samolotu

„latająca„latająca

podporucznik eVerette 
james robson za sterami 
bombowca

nieznani bohaterowie 
niebios – katastrofa 

lotnicza w koniówce – 
reportaż w głos  

seniora tV
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Zygodowice k. Wadowic, 
13 września 1944 

POLEGLI

kpt. WILLIam C. LaWrEnCE 
pilot  

por. matthEW W. haLL
drugi pilot  

st. sierż. 
EvErEtt L. maCdOnaLd 
strzelec boczny 

st. sierż. 
WILLIam t. EGGErs 
radiooperator 

sierż. LEWIs L. kaPLan
strzelec boczny  

sierż. arthUr E. nItsChE 
strzelec tylny 

OCaLELI 

por. GEOrGE v. WIntEr 
nawigator

por. IrvInG r. CanIn 
nawigator

por. danIEL n. bLOdGEtt 
młodszy nawigator

por. frank J. Pratt 
bombardier 

sierż. 
vErnOn O. ChrIstEnsEn 
strzelec górny

l
iberator B-24H nr 42-51139 o nazwie własnej „Hell’s Angel” 
z  485. Grupy Bombowej to kolejna amerykańska maszyna 
stracona w feralnym dniu 13 września 1944 roku pod polskim 

niebem. Samolot wykonywał swój ostatni, pięćdziesiąty lot, po 
którym jedenastoosobowa załoga miała powrócić do USA już jako 
cywile. Najstarszy członek załogi miał 27 lat. Podczas bombardo-
wania niemieckich obiektów przemysłowych w okolicach Oświę-
cimia i Trzebini Liberator został poważnie uszkodzony tuż nad 
celem podczas trwającego 7–8  minut ostrzału i dobity po dro-
dze. W okolicach Wadowic okazało się, że bombowiec nie jest już 
w stanie dalej lecieć. Pięciu członków jedenastoosobowej załogi 
wyskoczyło na spadochronach. Zdołali się uratować, ale trafili 
do niewoli. Pozostali nie zdążyli wyskoczyć, ponieważ samolot 
wpadł w korkociąg i już w powietrzu zaczął się rozpadać. Jeszcze 
długo na niebie ciągnęła się za nim smuga dymu. Eksplozja na-
stąpiła tuż nad ziemią. Do ofiar dołączyła też przypadkowa osoba 
cywilna – mieszkanka Zygodowic Maria Cichoń, poparzona spa-
dającym z nieba płonącym paliwem. Po kilkudniowej walce o ży-
cie zmarła wraz z dzieckiem, które nosiła pod sercem. 

Ciała poległych lotników zostały 
pochowane w zbiorowej mogile przez 
okolicznych mieszkańców. Na grobie 
ustawiono brzozowy krzyż, a  teren 
wokół miejsca pochówku ogrodzono. 
W  roku 1947 Amerykanie ekshumo-
wali szczątki i przenieśli je na cmen-
tarze wojskowe w Belgii i USA. W Pol-
sce Ludowej tragedie z  udziałem 
alianckich bohaterów były skazane na 
zapomnienie. Przetrwały w  znacznej 
mierze dzięki zaangażowaniu osób 
prywatnych.  

b-24H liberator  42 51139

„Hell’s anGel”
b-24H liberator  42 51139

„Hell’s anGel”
załogazałoga
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„Jestem członkiem warszawskiego Klubu Seniorów 
Lotnictwa. W  1985 roku byłem na spotkaniu z  wyższymi 
oficerami amerykańskiego lotnictwa w Chicago. Zapytałem 
wtedy, dlaczego nie mówi się ani nie pokazuje polskich lot-
ników, którzy latali w amerykańskich siłach powietrznych 
w  czasie II wojny światowej albo podczas działań wojen-
nych w Korei czy Wietnamie. A wtedy jeden z nich powie-
dział do mnie: wy robicie dokładnie to samo – nie poka-
zujecie amerykańskich chłopców, którzy ginęli nad Polską 
w 1944 roku, nie znając tego kraju. A przecież to byli ochot-
nicy. Postanowiłem wtedy, że jak wrócę, to się tym zajmę. 

W 1987 roku dowiedziałem się o dwóch samolotach ze-
strzelonych w pobliżu miejsca, w którym mieszkam – je-
den w  Barwałdzie, drugi w  Zygodowicach. Nie udało się 
wiele dowiedzieć o  tragedii w  Barwałdzie, bo świadkowie 
już dawno nie żyli. Ale katastrofę w Zygodowicach udało się 
odkryć. Mniej więcej od 1990 roku można było już głośno 
mówić o misjach aliantów nad Polską. W ustaleniu nazwy 
samolotu i nazwisk lotników pomógł mi m.in. Andrzej Gło-
wacz – sekretarz konsulatu amerykańskiego. Moim pierw-
szym eksponatem był celownik z tego bombowca, a drugim 
– skrzydło, które było w jednym z gospodarstw. Odzyska-
łem je i oczyściłem. Później to skrzydło zostało wkompo-
nowane w  pomnik. Są też zegarki lotników. Jeden z  nich 
chodzi do tej pory. Resztę eksponatów zbierałem „po lu-
dziach”, część odkupiłem. Od p. Suchonia otrzymałem pół 
zbiornika z  samolotu rozbitego w  Jeleśni. Są też karabiny 
maszynowe (ukrywane przez lata w  zabudowaniach go-
spodarskich), skrzynka po amunicji, iskrownik, menażki, 
hełmy, drabina, po której załoga wchodziła do samolotu. 
Rzeczy osobiste otrzymałem od pilotów, kiedy pojecha-
łem do Stanów Zjednoczonych. Odszukałem tych lotników. 
Rozmawiałem z nimi.  

Spotkałem się z jednym z ocalonych – sierż. Christense-
nem. Żartował, czemu w Wadowicach nie ma McDonald’sa 
– ponieważ jeden z  poległych należał do rodziny założy-
cieli tej sieci restauracji. Opowiadał – już na poważnie – że 
podczas ewakuacji mieli problem z otwarciem kabiny, po-
nieważ był uszkodzony zamek. Pamięta, że koledzy urato-
wali mu życie, pomagając założyć spadochron i wypychając 
go na siłę przez luk bombowy. Spadł w Kleczy za kościołem. 
Inni spadli nad rzeką Skawą. Odwiedziliśmy później ra-
zem te miejsca. Dowiedziałem się, że 
Niemcy przetrzymywali ich w klasz-
torze karmelitów bosych „na Górce” 
w  Wadowicach. Sierżant Christensen 
już nie żyje. Jego prochy – zgodnie 
z  jego życzeniem – zostały rozsiane 
obok miejsca pierwszego pochówku 
jego kolegów z „Hell’s Angel”, w po-
bliżu miejsca katastrofy”.

Zygmunt Kraus, właściciel Muzeum 
„Hell’s Angel”, pasjonat historii 

UPAMIĘTNIENIE 
poMnik w tomicach, w miejscu pierwszego po-
chówku sześciu członków załogi „hell’s angel”, po-
stawiony w  roku 1991 dzięki staraniom zygmunta 
krausa oraz towarzystwa miłośników ziemi wado-
wickiej i władz gminy tomice; co roku odbywają się 
tutaj uroczystości upamiętniające ostatni lot amery-
kańskiego liberatora.  

prywatne polsko-aMerykańskie Mu-
ze uM utworzone  przez zygmunta krausa w wado-
wicach przy ul. konstytucji 3 maja 23.

opiekun – zygmunt kraus.

NIEZNANI BOHATEROWIE 

NIEBIOS

We wrześniu 2016 roku Pry-
watne Polsko-Amerykańskie 
Muzeum „Hell’s Angel” od-
wiedzili Glen Alfredson i jego 
syn Peter – członkowie rodzi-
ny sierż. Arthura Nitsche’a, 
tylnego strzelca z  Liberatora 
rozbitego w  Zygodowicach. 
Przekazali właścicielowi muzeum, Zygmun-
towi Krausowi, kolejne pamiątki po amery-
kańskim lotniku i  serdecznie dziękowali mu 
za osobisty trud i wierną pamięć o bohaterach, 
którzy ryzykowali i oddali życie za wolność in-
nego narodu. 

nieznani bohaterowie 
niebios – katastrofa 

lotnicza  
w zygodowicach  

k/wadowic – reportaż  
w głos seniora tV
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Wólka Zręczycka k/Gdowa, 
 13 września 1944

kpt. brUCE d. knObLOCk
I pilot 

kpt. GLEnn E. tIttEby
II pilot

kpt. WILLIam r. hILL
bombardier 

kpt. LEOn J. CEErInG
nawigator

sierż. WaLtEr G. brand
mechanik pokładowy

sierż. vErdUn d. smIth
radiooperator

sierż. WILLIam n. hEss 
strzelec

sierż. CharLEs W. COLIEr
strzelec 

sierż. ROy J. mcfaddE
strzelec 

sierż. OtIs E. hEnLEy 
strzelec 

sierż. davIs s. mOrGan
dodatkowy członek
załogi zajmujący się 
nasłuchem niemieckich 
radiostacji

w
czesnym świtem 
13 września 1944 
roku fabrycznie 

nowy B-17G o numerze 
taktycznym 
44-8166 i imieniu wła-
snym „Flak Happy Baby” (co można opisowo przetłumaczyć: 
„szczęśliwe dziecko artylerii przeciwlotniczej”) wystartował 
z  Włoch w  swój pierwszy lot bojowy nad niemieckie rafinerie 
benzyny syntetycznej na Śląsku. Bombowiec należał do 97. gru-
py 340. skrzydła bombowego 15. Armii Powietrznej Stanów   
Zjednoczonych i leciał jako drugi w formacji. Tuż po wykonaniu 
zadania został trafiony w dwa silniki. Na dwóch pracujących sil-
nikach samolot skierował się na wschód i zdołał dolecieć do Ma-
łopolski w okolice Gdowa. Nad miejscowością Wólka Zręczycka 
członkowie jedenastoosobowej załogi rozpoczęli ewakuację.   

Po opuszczeniu samolotu przez załogę, B-17 leciał jeszcze 
przez jakiś czas sterowany przez celownik Nordena i wylądował 
samodzielnie na polach nad rzeką Rabą. Losy załogi ustalono 
stosunkowo niedawno dzięki do-
ciekliwości znawców i pasjonatów 
historii lotnictwa – dr. Krzyszto-
fa Wielgusa, Szymona Serwatki, 
Wojciecha Krajewskiego, Michała 
Muchy oraz Tomasza Jastrzęb-
skiego. Udało się dotrzeć do ży-
jących świadków, którzy widzieli 
obniżający swój lot wielki srebrny 
samolot z  palącymi się silnikami 

 „flaKb-17G  44 8166  

HaPPy baby”
 „flaKb-17G  44 8166  

HaPPy baby”

dowódca „flak happy baby” 
bruce knoblock z żoną

załogazałoga
OCaLELI
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oraz pojawiające się pod nim jedna po drugiej białe czasze 
spadochronów. Po przeszukaniu wskazanego miejsca zna-
leziono sporo elementów, które zostały zidentyfikowane 
jako części „Latającej Fortecy”. Okazało się, że cała załoga 
szczęśliwie opadła na spadochronach, następnie – oprócz 
Davisa S. Morgana, którego ukryła miejscowa ludność – 
dostała się do niemieckiej niewoli. Jednemu z  lotników 
udało się zbiec i dołączyć do oddziału AK „Murawa” w Wi-
śniowej. Po wojnie wszyscy wrócili do USA. 

Z „Flak Happy Baby” jest jednak związana pewna tragicz-
na historia. Otóż po lądowaniu wokół amerykańskiego bom-
bowca szybko zgromadzili się ludzie. Jeden z nich wiedziony 
ciekawością wszedł do środka. W międzyczasie nadjechał pa-
trol niemiecki. Ludzie momentalnie się rozpierzchli. Mężczy-
zna przebywający we wnętrzu maszyny za późno zorientował 
się w sytuacji. Zaczął uciekać i w panice nie zareagował na we-
zwanie do zatrzymania się. Wtedy jeden z Niemców otworzył 
do niego ogień z  karabinu maszynowego. To zdarzenie po-
mogło ustalić datę katastrofy „Flak Happy Baby”. Mężczyzna, 
który został zabity, nazywał się Rudolf Dziubek. W księgach 
parafii w Gdowie zachował się zapis daty 13 września 1944 r. – 
oraz okoliczności jego śmierci: „zastrzelony przy samolocie”.   

Największe niebezpieczeństwo groziło bombowcom tuż 
nad celem, kiedy kontrolę nad maszyną przejmował bom-
bardier, który miał za zadanie zrzucić ładunek jak najbli-
żej celu, m.in. po to, aby maksymalnie ograniczyć straty 
cywilne. Aby tego dokonać, samolot musiał lecieć na stałej 
wysokości i ze stałą prędkością. Pilot nie mógł wykonywać 
żadnych manewrów. Na te kilka minut bombowiec stawał 
się łatwym celem artylerii przeciwlotniczej nieprzyjaciela. 
Wokół rozpętywało się piekło wybuchów. 

Tak też było w  przypadku „Flak Happy Baby”. Tuż po 
uwolnieniu bomb, kiedy wydawało się, że najgorsze minęło, 
samolot prowadzący klucz został trafiony i runął w płomie-
niach na ziemię. Chwilę później straszliwy wybuch wstrzą-
snął drugim samolotem, który dostał odłamkiem z samolotu 
z własnej eskadry. Piloci rozpaczliwie próbowali zapanować 
nad uszkodzonymi sterami. Z trudem udało im się dolecieć 
w  okolice Krakowa. Tu dowódca wydał rozkaz opuszczenia 
samolotu. Wyskoczyli w  trójkącie Puszcza Niepołomicka – 

UPAMIĘTNIENIE 
taBlica inforMacyjna na miejscu katastro-
fy stanowiąca element szlaku „lotnicze ślady w kar-
patach” (gps 49.899736, 20.24277).

planowane jest utworzenie izBy paMięci w dwo-
rze w pobliskim gdowie.

opiekunowie – tomasz jastrzębski, leszek 
mań kowski.

NIEZNANI BOHATEROWIE 

NIEBIOS

wrak „flak happy baby” w dolinie raby; rozbity samolot został 
całkowicie rozebrany przez miejscową ludność, jego elementy można 
spotkać do dziś w okolicznych zabudowaniach gospodarskich

Gdów – Zręczyce. Niestety, były tam oddziały 
niemieckie, które strzelały do skoczków. W wy-
niku tego został ranny nawigator Leon Ceering. 

Po wylądowaniu lotnicy zostali aresztowani 
i przewiezieni do Krakowa. Pod budynek, gdzie 
byli przetrzymywani, przychodzili Polacy i  po-
zdrawiali ich z daleka. Później Amerykanie zostali 
przewiezieni na przesłuchania do centralnego 
ośrodka wywiadu Luftwaffe – Oberursel koło 
Frankfurtu nad Menem. Następnie zesłano ich 
do obozu jenieckiego w Tychowie koło Koszalina. 
Podczas ewakuacji obozu musieli przejść w nie-
zwykle trudnych warunkach 600 km w „marszu 
śmierci”. Zostali wyzwo-
leni przez Brytyjczyków 
i  wrócili szczęśliwie do 
domów.

Tomasz Jastrzębski, 
regionalista, pasjonat 

historii lotnictwa, członek 
Polskiego Towarzystwa 

Historycznego Oddział 
Nowy Targ  

(na podstawie wspomnień 
Williama Hessa)

nieznani bohaterowie 
niebios – katastrofa 

lotnicza w wólce 
zręczyckiej k/gdowa – 

reportaż w głos  
seniora tV
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Ochotnica Górna,
 18 grudnia 1944

18 grudnia 1944 roku o godzinie 8.00 z bazy Cerignola koło 
Foggi we Włoszech wystartował amerykański Libera-
tor o numerze 42 51714 i  imieniu własnym „California 

Rocket”, należący do 757. Dywizjonu 459. Grupy Bombowej 304. 
Skrzydła 15. Armii Powietrznej Stanów Zjednoczonych, z  misją 
numer 166, której celem było zbombardowanie niemieckich za-
kładów benzyny w Dworach koło Oświęcimia. Przed dotarciem do 
celu, nad Węgrami, samolot został poważnie uszkodzony przez 
nieprzyjacielską artylerię przeciwlotniczą. Przestały pracować 
trzy silniki. W tej sytuacji bombowiec zrzucił ładunek (20 bomb 
po 500 kg każda) na niezaludnione miejsce w rejonie Pszczyny 
i skierował się w stronę linii sowieckich, ponieważ powrót do baz 
włoskich na jednym silniku nie był możliwy. 

Na prośbę nawigatora, por. Thaddeusa Dejewskiego, z  po-
chodzenia Polaka, zmieniono kurs samolotu, tak aby ominąć 
większe skupiska ludności (Kraków, Wadowice) i  w  razie ka-
tastrofy zminimalizować liczbę ofiar i strat. Liberator zatoczył 
od południa ogromny łuk. W okolicach Limanowej natknął się 
na trzy niemieckie Messerschmitty Bf-109. Wykonał zwrot 
w  kierunku nadlatujących myśliwców, decydując się na pod-
jęcie beznadziejnej walki. Niemcy jednak uznali, że nie warto 
tracić amunicji na konfrontację ze zdesperowaną załogą, skoro 
uszkodzony bombowiec i tak spadnie. Tak też się stało. Niedłu-
go potem nad pasmem Gorców ostatni silnik zaczął tracić moc. 
Dowódca wydał rozkaz opuszczenia pokładu. 

Ewakuacja odbyła się nad gorczańskim pasmem Lubania, 
Runka i Kiczory. Przebiegała spokojnie i bezpiecznie dzięki temu, 
że za sterami do ostatniej chwili siedział pierwszy pilot – William 

„california rocket” 
rekonstr. Karol Chajdys

zginął

WILLIam J. bEImbrInk
pierwszy pilot, 
dowódca 

OCaLELI 
sPEnCEr P. fELt
drugi pilot  

thaddEUs a. dEJEWskI
nawigator 

rObErt t. nELsOn
bombardier 

EdWard J. sICh
mechanik  

WaLtEr b. vanabLE
radiooperator  

JaCk f. bLEhar
strzelec dolny 

CLarEnCE a. daLLas
strzelec przedni

WILIam J. mCCUtIE
strzelec tylny

bErnard C. raCInE
strzelec boczny 

część załogi „california rocket”;  
od lewej stoją: t. dejewski, s. felt,  
w. beimbrink; klęczą (drugi z lewej):  
w. mccuttie, e. sich (trzeci z lewej),   
j. blehar (czwarty z lewej). 

załogazałoga

b-24 liberator 42 51714

„california 
rocKet”

b-24 liberator 42 51714

„california 
rocKet”
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J. Beimbrink, dowódca. Skoczkowie osiedli na polanach po-
wyżej Lubańskiego Potoku, Kudowskiego Potoku, Zielenicy, 
Studzionek i na stokach Kiczory. O godzinie 12.45 „California 
Rocket” uderzył o ziemię w dolinie potoku Jaszcze, pod Prze-
łęczą o nazwie Pańska Przehybka i roztrzaskał się na kawałki.

Katastrofa alianckiego samolotu nie uszła uwadze 
Niemców, którzy w  takich sytuacjach zawsze przeczesy-
wali teren w  poszukiwaniu lotników. Jednak jako pierwsi 
do powietrznych rozbitków dotarli mieszkańcy Ochotnicy, 
a za nimi – partyzanci z 4. Batalionu „Nowy Targ” 1.  Pułku 
Strzelców Podhalańskich AK, którym dowodził kpt. Julian 
Zapała ps. „Lampart”. Ta sprawna i szybka akcja ratunkowa 
została jednak okupiona jedną ofiarą – z  rąk patrolu nie-
mieckiego zginął jeden ochotniczanin Józef Franasowicz. 

Uratowani lotnicy spędzili około miesiąc – w tym Wigilię 
i święta Bożego Narodzenia – w leśnych kwaterach polskich 
partyzantów. Pod koniec stycznia 1945 roku oddali się w ręce 
nadchodzących wojsk sowieckich i  po wielu perypetiach 
wrócili statkiem przez Odessę i Włochy do Stanów Zjedno-
czonych. Los dowódcy „California Rocket” przez długi czas 
pozostawał nieznany. Dopiero w  roku 2008 amerykańscy 
wojskowi dotarli do mieszkanki Łopusznej, która przypad-
kowo w lesie znalazła zaplątane w spadochron ciało lotnika. 
Porucznik Beimbrink skoczył jako ostatni, już ze zbyt małej 
wysokości, aby się uratować. Został pochowany nieopodal  
miejsca, w którym zginął, w nieoznakowanej mogile. Kobie-
ta przekazała Amerykanom mapę, którą miał przy sobie.

„Zawsze lecieliśmy z nadzieją na szczęśliwy 
powrót. Zawsze pod ostrzałem wierzyliśmy, 
że to… tego obok – a nie nas. I tak lataliśmy, 
dopóki samych nas to nie spotkało. Nigdy 
nie wiedziało się, czy się wróci, czy nie. Tak 
naprawdę, baliśmy się bardzo. (…) Mieliśmy 
obowiązek do spełnienia. Nie wiem, czy spe-
cjalnie zasłużyliśmy się w tej wojnie. (…) Nie 

czuję się bohaterem, jak żaden z nas. Nie czujemy się bohate-
rami, takimi, za jakich się nas teraz uważa…”.

S.P. Felt, T.A. Dejewski i E.J. Sich – fragment wypowiedzi  
z wywiadu udzielonego OTV Kraków 18 grudnia 1994 roku

UPAMIĘTNIENIE 
poMnik – pusta kabina i  fragment kadłuba 
z wmontowanymi oryginalnymi elementami „califor-
nia rocket” – na uroczysku pamięci w miejscu kata-
strofy bombowca pod pańską przehybką na terenie 
gorczańskiego parku narodowego, odsłonięty w 1994 
roku, w 50. rocznicę rozbicia się liberatora w gorcach. 
miejsce katastrofy ustalono m.in. na podstawie nad-
paleń i złamań drzew – „świadków” tego wydarzenia. 

 

wydarzenia – odsłonięcia pomnika dokona-
li spencer felt, thaddeus dejewski i edward sich 
w obecności licznych przedstawicieli władz polski 
i  usa, środowisk kombatanckich oraz mieszkań-
ców gminy ochotnica dolna. trzej członkowie za-
łogi odwiedzili polskę jeszcze parokrotnie. w roku 
2001 spencer p. felt przyjechał do ochotnicy wraz 
z  całą rodziną. chciał pokazać swoim dzieciom 
i wnukom miejsce, gdzie – jak powiedział – „dzięki 
polakom narodził się po raz drugi”. 

„krzyż zapoMnianej MoGiły” w  pobliżu 
domniemanego (nieodnalezionego) miejsca po-
chówku por. williama beimbrinka na polanie młacne.

ekspozycja muzealna „lotnicze ślady 
w  Gorcach” w  wiejskim ośrodku kultury 
w  ochotnicy górnej, na której można obejrzeć 
m.in. fragmenty liberatora „california rocket” 
i innych maszyn zestrzelonych na podhalu i w be-
skidach (w  tym „latającej fortecy” z  koniówki) 
oraz modele i fotogramy samolotów bojowych. 

opiekunowie – dr inż. krzysztof wielgus, 
dr janusz tomasiewicz,  zdzisław błachut, tadeusz 
królczyk, krzysztof dobrzyński, janusz tomasie-
wicz – dyrektor gorczańskiego parku narodowego.

NIEZNANI BOHATEROWIE 

NIEBIOSmaPa 
terenów 
objętych 

misjami  
15. armii 

powietrznej 
usaaF 

drukowana  
na jedwabiu 

należąca 
do por. pil. 

williama  
j. beimbrinka

por. pil. spencer  
p. felt, rok 1944

nieznani bohaterowie  
niebios – katastrofa  
lotnicza w ochotnicy  

górnej – reportaż  
w głos seniora tV

27



P
rzedpola Fortu 52 „Borek”, stanowiącego część XIX-wiecz- 
  nej Twierdzy Kraków, obecnie osiedle Kliny-Zacisze. 
26  grudnia 1944 roku wylądował tu awaryjnie samolot 

B17G nr 44 6337 o imieniu własnym „Candie” (Cukiereczek) 
należący do 15. Armii Sił Powietrznych USAF. Bombowiec brał 
udział w nalocie na niemieckie zakłady benzyny syntetycznej 
w  Blechhammer (dzisiejsza Blachownia na Śląsku). Maszy-
na została ostrzelana i  uszkodzona podczas lotu nad celem. 
Powrót do bazy we Włoszech był niemożliwy. Amerykanie 

Kraków-Kliny-Zacisze,
  26 grudnia 1944

b-17G 44 6337„candie”b-17G 44 6337„candie”
por. harry fILEr
dowódca
 
por. aLfrEd CryEr
pilot

 
por. 
GILbErt nEsh 
nawigator
 
sierż.
WILLIam nassIf 
bombardier

 
sierż. EarLE COChranE
radio-operator
 
sierż. Ernst antICOLa
mechanik
 
sierż. EdWard COdO
dolny strzelec 
 
sierż. PhILLIP shLOm
boczny strzelec
 
sierż. frankLIn ELmEn
boczny strzelec
 
sierż. PatrICk hICk
tylny strzelec 

„latająca forteca” b-17, g-44-6337 o imieniu 
własnym „candie” z 352. dywizjonu bombowego 
301 grupy bombowej 15. skrzydła bombowego 5 

armii powietrznej usa podczas misji nad śląskiem 
i małopolską, wrzesień 1944

rekonstr. Arkadiusz Soryl

„candie” około godziny po przymusowym lądowaniu w pobliżu dawnego 
austro-węgierskiego fortu 52 „borek” na południe od centrum 
krakowa – unikalny fotoreportaż wykonany przez fotografika 
krzysztofa trzebnickiego i młodą łączniczkę ak irenę marcinkowską-
halicką (niezależnie od siebie) w konspiracyjnych warunkach (za próbę 
udokumentowania tego rodzaju zdarzeń groziła śmierć).

załogazałoga
OCaLELI
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UPAMIĘTNIENIE 
poMnik – w miejscu lądowania „candie” powstała roz-
mieszczona między drzewami makieta samolotu w skali 
1:1 w formie konstrukcji ze stalowych drutów, która nie-
bawem porośnie bluszczem i powojem. 

wydarzenia – co roku na początku stycznia w ko-
ściele św. rafała kalinowskiego na os. kliny zacisze od-
prawiana jest msza św. w intencji załogi „candy”; w klubie 
kultury kliny odbywają się wykłady, wystawy, wernisaże 
i koncerty upamiętniające lotników alianckich, którzy la-
tali pod polskim niebem.

opiekunowie –  robert springwald, szymon serwat-
ka, ks. jan jarco – proboszcz parafii św. rafała kalinow-
skiego w krakowie.

NIEZNANI BOHATEROWIE 

NIEBIOS
postanowili lecieć na wschód, do najbliższego so-
wieckiego lotniska. Podczas przelotu nad Krakowem 
maszyna została zauważona przez Niemców, którzy 
otworzyli ogień z tzw. Flakzugu, czyli kolejowej plat-
formy przeciwlotniczej. Jedynym wyjściem było awa-
ryjne lądowanie. Kapitan Harry Filer, znakomity, do-
świadczony pilot, zdecydował się lądować na łąkach 
między Skotnikami a Kobierzynem. Mimo ogromne-
go zagrożenia i trudnych warunków maszyna osiadła 
szczęśliwie, zatrzymując się na skraju siedmiometro-
wej fosy dawnego fortu. 

Z dziesięciu członków załogi tylko dwóch było ran-
nych. Wszyscy wyszli z  samolotu o  własnych siłach. 
Następnie zniszczyli dokumenty i mapy oraz celownik 
Nordena – prototyp komputera pokładowego używany 
po raz pierwszy właśnie w  amerykańskich bombow-
cach B-17. Na miejsce zdarzenia przybiegły dzieci, któ-
re Amerykanie obdarowali czekoladą i pomarańczami. 
Potem zaczęli schodzić się dorośli z okolicy. Lotnicy nie 
zamierzali się ukrywać. Byli szczęśliwi, że udało im się 
bezpiecznie wylądować. W  ciągu godziny pojawił się 
patrol niemiecki, który potraktował lotników bardzo 
arogancko. Amerykanie powiedzieli jednak, że odda-
dzą się tylko w ręce Luftwaffe. Tak też się stało. Zostali 
aresztowani. Armia Krajowa zaplanowała w  Sylwestra 
akcję ich odbicia, jednak tuż przed końcem roku wszy-
scy zostali wywiezieni do obozu jenieckiego w Oberur-
sel pod Frankfurtem, gdzie wycieńczeni i w złym stanie 
doczekali końca wojny. „Candie” został przewieziony 
w  częściach na lotnisko Rakowice-Czyżyny. Podczas 
przejazdu przez miasto statecznik bombowca uszkodził 
trakcję tramwajową. Pozostaje jedną z zagadek historii, 
co stało się potem z uszkodzoną „Latającą Fortecą”. 

„Jeden z  lotników,  Phillip Shlom, był Żydem 
i Niemcy chcieli go od razu rozstrzelać. Ze stanowczo-
ścią i odwagą wstawili się za nim dowódca i cała załoga. 
Drugi pilot, William Nassif, był kolegą Ronalda Reaga-
na z  planów filmowych (jak wiadomo, Reagan, zanim 
został prezydentem Stanów Zjednoczonych, był ak-
torem). Życiem tych młodych chłopców była muzyka. 
Wtedy królował swing, dlatego co roku w Klubie Kultury 
Kliny organizowane są koncerty 
swingowe upamiętniające chłop-
ców z  «Candie». W  2021 roku 
na osiedlu Kliny powstała nowa 
szkoła podstawowa. Postulujemy, 
aby placówka ta otrzymała imię 
15. Armii Sił Powietrznych Stanów 
Zjednoczonych”.  

Robert Springwald, historyk, 
Muzeum AK im. gen. Emila  Fieldorfa 

„Nila” w Krakowie

instalacja parkowa w kształcie b-17 „candie” w miejs-
cu awaryjnego lądowania samolotu w parku przy 
forcie borek 52

moment otoczenia samolotu i pojmania załogi przez 
żandarmerię niemiecką

nieznani bohaterowie 
niebios – katastrofa 
lotnicza w krakowie-

klinach-zaciszu – 
reportaż w głos  

seniora tV
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Polanki nad Szczawą, 
28/29 grudnia 1944

w
latach 1943–1944 w  rejonie Szczawy (województwo mało-
polskie, powiat limanowski, gmina Kamienica) powstało 
kilka zrzutowisk dla Armii Krajowej. Przez jesień 1944 roku 

czuwała placówka „Wilga” na gorczańskich Polankach w Szczawie. 
Ogółem podjęto tam zrzuty z dziewięciu bombowców (Liberatorów 
i Halifaxów) – dwunastu „cichociemnych”, czyli żołnierzy Polskich 
Sił Zbrojnych przeszkolonych w  Wielkiej Brytanii i  we Włoszech, 
którzy jako ochotnicy zgłaszali się do konspiracyjnej służby w  AK 
w okupowanej Polsce, oraz prawie 12 ton uzbrojenia, sprzętu woj-
skowego i około 1,2 mln dolarów amerykańskich na potrzeby kon-
spiracyjnej walki z  Niemcami. 28/29 grudnia 1944 roku dokonano 
tu ostatniego zrzutu dla polskiego podziemia. Misję tę wypełnił 
ówczesny sierż. pchor. Antoni Tomiczek – pilot 1585. Eskadry Spe-
cjalnego Przeznaczenia stacjonującej w Brindisi. 

Zrzutowiska na terenie okupowanej Polski miały „ptasie” kryp-
tonimy i  były sytuowane w  rejonie Gorców i  Beskidu Wyspowego. 
Pierwszą, niestety nieudaną, operację zrzutową przeprowadzono 
3/4 lipca 1944 r. na zrzutowisko „Sójka 401” w rejonie Mogielnicy 
w Gminie Słopnice. Tej nocy z bazy w Brindisi wyleciały trzy brytyj-
skie Halifaxy. Pierwszy z nich nie zdołał odnaleźć pola zrzutowego. 
Druga maszyna musiała zawrócić do bazy z powodu awarii silnika. 
Trzeci bombowiec został zestrzelony nad Jugosławią. Zginęła w nim 
cała załoga chor. J. Fairweathera –  młodzi ludzie w wieku 20–24 lat. 
Pierwszy i  jedyny udany zrzut na „Sójkę” miał miejsce 9/10 lipca, 
kilka minut po północy. Zrzucono wtedy 12 paczek, 12 metalowych 
zasobników z uzbrojeniem, umundurowaniem, namiotami sanitar-
nymi, opatrunkami, żywnością. Partyzanci oznaczyli pole zrzuto-
we lampami zasilanymi akumulatorem. Ta akcja bardzo podniosła 
morale lokalnych partyzantów, którzy potrzebowali namacalnego 
dowodu wsparcia aliantów w  swojej trudnej konspiracyjnej walce. 

ostatni  
zrzutu halifaxa  
na „wilgę”
rekonstr. Karol Chajdys

sierżant podchorąży antoni 
tomiczek za sterami halifaxa

legitymacja 2. pułku lotniczego  
w krakowie

legitymacja raf-u

ll 118 „c”
Halifax 

ostatni ZrZut dla aK

ll 118 „c”
Halifax 

ostatni ZrZut dla aK
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Kolejne operacje zrzutowe dokonywano już za przełęczą, 
po przeciwległej stronie doliny potoku Kamienica – na 
zrzutowisku „wilga” koło wsi Szczawa. 

„Misje zrzutowe do dalekiego, okupowanego przez wro-
ga kraju były bardzo trudne i niebezpiecznie. Piloci podej-
mowali je dobrowolnie. Każdy udany zrzut był wielkim suk-
cesem. Na placówce «Wilga» nastąpiło to kilkanaście razy. 
Ostatnie czuwanie na «Wildze» odbyło się 28/29 grudnia 
1944 roku. Po latach mjr pil. Antoni Tomiczek ze wzrusze-
niem opisywał reakcje partyzantów odbierających zrzut – 
z radości podrzucali w górę swoje furażerki. Odbiór ciężkich 
paczek i  zasobników w  trudnym, górzystym terenie był 
skomplikowaną operacją logistyczną. Potrzebne były fur-
manki i pomoc. A w warunkach konspiracji nie było to ła-
twe. Zdarzały się też zaginione zrzuty na dziko. A już w roku 
1945 Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa w  Limanowej za-
interesował się sprawą zaopatrzenia wojskowego i amery-
kańskich dolarów zrzuconych na «Sójkę» i «Wilgę»”. 

Przemysław Bukowiec, historyk, regionalista, nauczyciel

„Misje zrzutowe do dalekiego okupowanego przez wro-
ga kraju były trudne i  niebezpieczne. Piloci podejmowali je 
dobrowolnie.  Każdy udany zrzut był dużym sukcesem. Dla 
lotników alianckich w  lotach nad Polską ważnym punktem 
orientacyjnym były Tatry. Major Antoni Tomiczek przelaty-
wał nad nimi sześć razy. Mówił, że za każdym razem podczas 
przelotu wykonywał znak krzyża i modlił się, aby szczęśliwie 
wrócić do włoskiej bazy.  Dla polskich pilotów Tatry były zna-
kiem, że już są nad Ojczyzną. Wielu płakało ze wzruszenia. 
Stąd lecieli bombardować niemieckie fabryki na Śląsku i z po-
mocą dla walczącej Warszawy oraz leśnych oddziałów AK”.

Robert Springwald, historyk, Muzeum AK  
im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie

MAJOR PILOT ANTONI TOMICZEK przed rokiem 1939 
służył w 2. Pułku Lotniczym w Krakowie. Brał udział w woj-
nie obronnej, a następnie dostał się do niewoli sowieckiej, 
skąd zwolniony wraz z innymi jeńcami na mocy układu Si-
korski–Majski przez Szkocję dostał się do Wielkiej Bryta-
nii, gdzie ukończył kursy pilotażu bombowców. W elitarnej 
1586. Eskadrze Specjalnego Przeznaczenia odbył ponad 20 
skrajnie niebezpiecznych lotów nad Polską, Włochami, Ju-
gosławią, Czechosłowacją i  Grecją. Ostatni lot specjalny do 
Polski odbył ze zrzutem dla 1. Pułku Strzelców Podhalańskich 
AK na placówkę „Wilga” w Gorcach. W 1947 roku wrócił do 
kraju i do emerytury pracował w Zakładzie Ubezpieczeń Spo-

łecznych w  Rybniku 
jako starszy inspek-
tor. Zmarł w roku 2013 
w wieku 98 lat.

UPAMIĘTNIENIE 
taBlice inforMacyjno-upaMiętnia-
jące przy dawnych zrzutowiskach „sójka” i „wilga”.

oBeliski na polankach w szczawie oraz na wzgó-
rzu dzielec upamiętniające bohaterskich pilotów 
alianckich niosących pomoc walczącej polsce.  

wydarzenia – co roku w  rocznice udanego 
zrzutu na „sójkę” oraz ostatniego zrzutu na „wilgę” 
odbywają się ich historyczne rekonstrukcje połą-
czone z  pokazami lotniczymi, zrzutami cukierków 
dla dzieci i żołnierskim poczęstunkiem, organizowa-
ne m.in. przez stowarzyszenie seniorów lotnictwa 
wojskowego rp oddział krakowski, krakowski klub 
seniorów lotnictwa, stowarzyszenie rekonstrukcji 
historycznej 1. pułku strzelców podhalańskich ak, 
muzeum lotnictwa polskiego w  krakowie, władze 
gmin kamienica i słopnice oraz lokalne organizacje 
pasjonatów historii i lotnictwa; w 2008 roku w uro-
czystościach upamiętniających wziął udział mjr pil. 
antoni tomiczek, który spotkał się z kombatantami 
i góralami pamiętającymi jego ostatni lot nad oku-
powaną ojczyzną.  

NIEZNANI BOHATEROWIE 

NIEBIOS

major antoni tomiczek 
jako emerytowany lotnik 
na tle dawnego pola 
zrzutowego „wilga”

nieznani bohaterowie  
niebios – ostatni zrzut  

dla ak w polankach  
nad szczawą – reportaż  

w głos seniora tV
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Zdzieszowice – Kędzierzyn – Blachownia, 1944

trafiony pociskiem liberator z 783. dywizjonu 465. grupy bombowej pilotowany przez 
ppłk. clarensa j. lokkera rozpada się w powietrzu nad blachownią; 20 listopada 1944 roku

Formacja samolotóW B-24 
BomBarduje raFInerIę 
W czechoWIcach–dzIedzIcach

trójKątŚląsKi 

Paliwowy
trójKątŚląsKi 

Paliwowy

i  Słowacji stacjonowały pułki my-
śliwców wyspecjalizowane w zwal-
czaniu bombowców. Zadanie zo-
stało wykonane, jednak podczas 
powrotu do baz nad Polską zostało 
zestrzelonych aż 12 samolotów.        

Do roku 1944 na linii Odry 
i Górnym Śląsku, terenach należą-
cych wówczas do III Rzeszy, pra-
cowały ogromne fabryki benzyny 
syntetycznej. Wytwarzano w  nich 
nawet do 125  000 baryłek pali-
wa syntetycznego na dobę. Trzy 
główne zakłady karbochemiczne 
Schaffgotsch Benzin Werke GmbH 
Odertal (Zdzieszowice), IG Farben-
industrie AG Werk Heydebreck 
(Kędzierzyn-Koźle) i  Oberschlesi-
sche Hydrierwerke AG Blechham-
mer (Blachownia) tworzyły tzw. 
Śląski Trójkąt Paliwowy. Ponad-
to w  Czechowicach-Dziedzicach 
i Trzebini znajdowały się rafinerie 
ropy. Wydawało się, że ta lokali-
zacja jest poza zasięgiem aliantów. 
W  połowie 1944 roku wyzwania 
zniszczenia produkcji zasilającej 
niemiecką machinę wojenną pod-
jęły się amerykańska 15. Armia Sił 
Powietrznych oraz polski wywiad 
AK, który przeprowadził szalenie 
niebezpieczną akcję „SYNTEZA”, 
dzięki której Amerykanie otrzymali 
wszystkie informacje potrzebne do 

13 września 1944 roku przeszedł do historii jako „CZARNA 
Środa” amerykańskiego lotnictwa. Tego dnia z  Włoch wy-
startowało 400 bombowców – B-24 i B-17 – osłanianych przez 

tyle samo myśliwców z misją zniszczenia Blechhammer – największej 
niemieckiej fabryki benzyny syntetycznej – oraz zakładów w Kędzie-
rzynie-Koźlu i Oświęcimiu. Alianckie samoloty przeleciały całą Europę 
Środkową, która była „najeżona” doskonale zorganizowaną niemiecką 
obroną przeciwlotniczą sprzężoną z radarami. Dodatkowo na Węgrzech 
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skutecznych nalotów. Startujące z misją formacje każdora-
zowo liczyły kilkaset samolotów, które bombardowały po-
szczególne cele. Pod koniec roku 1945 Niemcy dysponowali 
już tylko kończącymi się zapasami paliwa. Gdyby nie Bitwa 
o Śląskie Paliwo, wojna na pewno trwałaby dłużej, pochła-
niając każdego dnia kolejne ludzkie istnienia. 

Sukces aliantów okupiony był jednak ogromnymi ofia-
rami. Amerykanie stracili według różnych źródeł od 200 do 
300 maszyn (zdarzały się też zestrzelenia alianckich maszyn 
przez Sowietów). Nad samym Śląskim Trójkątem Paliwowym 
od lipca do grudnia 1944 roku zestrzelono 29 maszyn, w któ-
rych zginęło 135 lotników. Szczątki co najmniej kilkunastu 
z nich do tej pory nie zostały odnalezione. Same dalekosiężne 
loty były nie tylko ŚMIERTELNIE NIEBEZPIECZNE, ale od-
bywały się w  skrajnie trudnych, niewygodnych warunkach. 
W  środku samolotu panowały bardzo niskie temperatury 
i potwornie wiało. Po kilkugodzinnym męczącym locie naj-
gorsze dopiero się zaczynało. Nad samym celem maszyna 
wchodziła w piekło ostrzału artyleryjskiego. Podmuchy wy-
buchów i  odłamki pocisków szarpały maszyną na wszyst-
kie strony. Według relacji ocalałych, przerażenie ściskało za 
gardło, a zimny pot spływał po plecach. A za sterami siedzieli 
przeważnie dwudziestoletni chłopcy. Bombowiec w  jednej 
chwili mógł zamienić się w  kulę ognia lub spadający złom. 
Jeżeli szczęście dopisało i załoga przeżyła, czekał ją kilkugo-
dzinny, równie niebezpieczny, powrót do bazy. 

„W  Kędzierzynie-Koźlu, nad rzeką Bierawką, na tere-
nie dawnych niemieckich zakładów IG Farbenindustrie AG 
Werk Heydebreck, do dziś można znaleźć drobne elementy 
rozbitego Liberatora por. Arthura E. Lindella. Zestrzelony 
samolot spadł na słup linii wysokiego napięcia, wyrywając 
w ziemi ogromny lej. Porucznik Lindell i jego załoga lecieli 
w ostatnim, szesnastym nalocie, który odbył się 26 grud-
nia 1944 roku. Został trafiony bezpośrednio nad celem. Sa-
molot w powietrzu rozpadł się na dwie części. To był tylko 
jeden z  zestrzelonych w  tym dniu amerykańskich bom-
bowców. Załoga por. Lindella do dziś nie została odnale-
ziona. Stowarzyszenie Blechhammer 1944 we współpracy 
z komisjami amerykańskimi prowadzi żmudne, detektywi-
styczne poszukiwania śladów”.

Waldemar Ociepski,  
Stowarzyszenie Blechhammer 1944 

„Niemcy bardzo dobrze chronili swoje strategiczne za-
kłady. Nie tylko poprzez silną artylerię przeciwlotniczą, ale 
także zasłony dymne. Zrzucając bomby z niskich pułapów, 
Amerykanie ponosili ogromne straty. Natomiast celując 
z  większej wysokości – nie trafiali precyzyjnie. Dlatego 
w nalotach brało udział nawet do 500 maszyn – aby bom-
bardować skutecznie z różnych wysokości. Każdy z samo-
lotów każdorazowo zrzucał nawet do trzech ton bomb”. 

Piotr Hrycak, Stowarzyszenie Blechhammer 1944

UPAMIĘTNIENIE 
MuzeuM stowarzyszenia BlechhaM-
Mer 1944 – muzeum śląskiej bitwy o  paliwo, 
ul. wyz wolenia 7, 47-225 kędzierzyn–koźle.

NIEZNANI BOHATEROWIE 

NIEBIOS

w muzeum utworzonym przez stowarzyszenie 
blechhammer 1944 znajdują się elementy zestrze-
lonych bombowców i inne artefakty związane 
z historią bitwy o śląskie paliwo, wyposażenie 
lotnicze, w tym hełmy oraz oryginalny mundur 
por. lindella wraz z insygniami, a także jego 
odznaczenia przekazane przez rodzinę

nieznani bohaterowie niebios 
– śląski trójkąt paliwowy – 

zdzieszowice – kędzierzyn – 
blachownia – reportaż  

w głos seniora tV
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CZĘSTOCHOWA

bytom

Jeleśnia – 13 września 
B-24J Liberator 42 51409 
„Dinah Might”

Zdzieszowice – 
– Kędzierzyn – Blachownia 
– lipiec-grudzień

12 ważnycH 
miejsc na maPie 
małoPolsKi  
i ŚląsKa

Zygodowice – 13 września 
B-24H Liberator 42 51139 
„Hell’s Angel”

Katastrofy  
bombowców 
oraZ ZrZuty 
dla aK 
w 1944 roKu

Katastrofy  
bombowców 
oraZ ZrZuty 
dla aK 
w 1944 roKu

BIELSKO-BIAŁA

żywiec

RYBNIK

KATOWICE

OPOLE

DĄBROWA GÓRNICZA

OLKUSZ

JASTRZĘBIE ZDRÓJ
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KIELCE

Kraków-Zabłocie 
16/17 sierpnia 
B-24 Liberator  
KG 933 „P”

Kraków- 
-Kliny-Zacisze 
26 grudnia 
B-17„G” Latająca  
Forteca 44 6337 
„Candie” 

Wólka Zręczycka  
13 września 
B-17 „G” 44 8166  
„Flak Happy Baby”

Polanki nad Szczawą 
28/29 grudnia
HP Halifax LL 118 „C” 

Niecew-Wojnarowa 
4/5 sierpnia
 HP Halifax JP 162 „S”

Koniówka  
13 września
B-17 Latająca  
Forteca 46 412

Ochotnica Górna  
18 grudnia
B-24 Liberator  
„California Rocket”

Banica-Krzywa 
28 sierpnia
HP Halifax  
„P” JP 295

Olszyny 
16/17 sierpnia
B-24 Liberator 
EW 275 „R” 

KRAKÓW TARNÓW

NOWY SĄCZ

NOWY TARG



n
iebo Śląska i Małopolski w cza-
sie II wojny światowej było 
areną dramatów powietrz-

nych, a  śląska i  małopolska ziemia 
kryje groby Bohaterów Niebios oraz 
szczątki ich maszyn. Misje nad Pol-
ską należały do najbardziej niebez-
piecznych, dlatego nie można było 
wydać rozkazu lotu ze zrzutami 
pomocowymi dla AK. Lotnicy po-
dejmowali tę misję dobrowol-
NIE. Pamięć o nich jest więc naszym 
obowiązkiem. 

Realizując projekt „Nieznani 
Bohaterowie Niebios”, Stowarzy-
szenie MANKO – Głos Seniora pod-

uPamiętnienie 
– ZaPalmy 

ZnicZ dla boHaterów

jęło szereg działań przybliżających 
historię alianckich lotów nad oku-
powaną Polską i upamiętniających 
lotników, którzy w  tych strasz-
nych czasach nieśli Polakom po-
moc i nadzieję. Jednym z nich było 
utworzenie międzypokoleniowych 
lokalnych zesPołÓw woloNta-
RIACKICh, opiekujących się miej-
scami pamięci oraz upowszech-
niających historie Nieznanych 
Bohaterach Niebios w  swoim śro-
dowisku. 

Pragniemy jak najszerzej upo-
wszechniać wiedzę o  katastrofach 
alianckich bombowców nad Pol-
ską oraz straceńczej odwadze i po-
święceniu ich międzynarodowych 
załóg. Zachęcamy każdego, do 
kogo udało nam się dotrzeć z  tym 
przekazem, do  uczczeNia bo-
HaterÓw, dzięki którym tragedia 
II wojny światowej szybciej dobie-
gła końca. 

grupa wolontariacka przy pomniku w ochotnicy górnej

nagrywanie rozmowy  
ze świadkiem katastrofy 
„latającej fortecy”  
w koniówce
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ZAPRASZAMY do międzypokoleniowej współpracy placówki oświatowe, organizacje senioralne, jak również 
indywidualnych społeczników i miłośników historii. Może właśnie w Waszej miejscowości jest miejsce katastro-
fy bądź awaryjnego lądowania zestrzelonego przez Niemców samolotu alianckiego – upamiętnione lub zapo-
mniane? Czekamy na Wasze informacje i zgłoszenia pod adresem: konkurs@manko.pl

poczet honorowy przy pomniku w niecwi-wojnarowej międzypokoleniowe spotkanie patriotyczne przy pomniku 
w zygodowicach

seniorzy i juniorzy przy pomniku załogi 
liberatora ew 275 „r” w olszynach

warta honorowa w kwaterze żołnierzy 
wspólnoty brytyjskiej na cmentarzu  
w krakowie-rakowicach

blachownia – nagrywanie filmu  
o śląskim trójkącie paliwowym

nagrywanie filmu o katastrofie liberatora 
kg-933 „p” na zabłociu w krakowie 

wyrazy pamięci dla ofiar katastrofy bombowca 
w banicy-krzywej

upamiętnienie zrzutu dla ak na zrzutowisko „sójka”

hołd dla bohaterów z liberatora 
„california rocket” w ochotnicy górnej

dzieci i młodzież w hołdzie załodze hp 59 
halifaxa fs-p
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M
uzeum znajduje się na terenach dawnego lotniska 
Rakowice-Czyżyny. Można tu obejrzeć ponad dwie-
ście różnych typów oryginalnych i kompletnych stat-

ków powietrznych z Polski, Niemiec i innych krajów, jedną 
z największych na świecie kolekcji silników samolotowych 
oraz tysiące elementów i akcesoriów, dzięki którym kon-
strukcja ze skrzydłami mogła wzbić się do lotu. Historia 
lotnictwa to także historia lotników i  o  niej opowiadają 
mundury, odznaczenia, fotografie, dokumenty i  inne pa-
miątki po dawnych asach przestworzy. Klimat poszczegól-
nych epok i  miejsc oddają plakaty, prasa, cenne wydaw-
nictwa historyczne oraz odgłosy startujących samolotów, 
warkot silników, świst i wybuchy spadających bomb. Po-
nadto placówka jest organizatorem oraz uczestnikiem wy-
darzeń i  imprez o  charakterze edukacyjnym (lekcje mu-
zealne, warsztaty modelarskie), wykładów i  konferencji 
poświęconych historii lotnictwa, spotkań z lotnikami oraz 
corocznych Małopolskich Pikników Lotniczych. 

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie łączy pracę 
naukowo-badawczą (w tym także archeologiczną) z sze-
roko pojętą działalnością edukacyjno-dydaktyczną z wy-
korzystaniem nowoczesnych technik audiowizualnych 
i  multimedialnych, prowadzi działalność wydawniczą 
oraz proponuje atrakcyjne możliwości spędzania wolnego 
czasu w połączeniu z bogatą ofertą kulturalną. 

PolsKieGo  w KraKowie

muzeum lotnIctWa PolskIego mieści się przy  
al. jana pawła ii 39 w krakowie. 

godziny otwarcia: wtorek: 9.00 – 17.00 wstęp wolny  
środa – niedziela: 9.00 – 17.00; poniedziałek: nieczynne.

muzeum honoruje ogólnopolską kartę seniora,  
oferując seniorom weekendowe bilety  
po preferencyjnej cenie – 10 zł. 

główny gmach muzeum z lotu ptaka przypomina wirujące 
śmigło. ekspozycje samolotów z różnych okresów 
historii urządzone są w autentycznych hangarach. 
wokół obiektu powstaje  lotniczy park krajobrazowy

dawne rakowickie błonia to jedno z  najstarszych lotnisk w  eu-
ropie. powstało w roku 1912 dla potrzeb lotnictwa austro-węgier 
i  na przestrzeni lat było wielokrotnie rozbudowywane. w  roku 
1918 przeszło pod komendę polskich władz wojskowych, stając 
się tym samym pierwszym lotniskiem niepodległej polski. tu za-
częto organizować pierwszą na ziemiach polskich jednostkę lotni-
czą –  1. eskadrę bojową, a w 1921 roku powołano 2. pułk lotniczy. 
w czasie ii rp było to drugie co do wielkości lotnisko w polsce. po 
wybuchu wojny stacjonowała tu luftwaffe. 
lotnisko rakowice-czyżyny funkcjonowało do 1963 roku. powsta-
nie muzeum jest związane z wielką wystawą lotniczą zorganizowa-
ną tu przez aeroklub krakowski w 1964 roku. zgromadzono na niej 
zwiezione z całego kraju eksponaty i pamiątki lotnicze. w oparciu 
o  te zbiory powstał ośrodek ekspozycji sprzętu lotniczego przy 
aeroklubie krakowskim, który przez kolejne lata powiększał swój 
stan posiadania. na początku lat 70. xx wieku placówka została 
objęta patronatem i  opieką ministerstwa komunikacji i  stała się 
pełnoprawną instytucją muzealną.

Ligia Jaszczewska, Jarosław Dobrzyński www.muzeumlotnictwa.pl

MuzeuM lotnictwa

Tu honorujemy:

O
g

ó
l n

o p o l s k ą  K a r t ę  S
e

n
i o

ra
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teofil Bąk – Sołtys wsi Olszyny 

zdzisław Błachut – Wiejski Ośrodek Kultury 
w Ochotnicy Górnej 

Michał diduch – Sekretarz Gminy Sękowa

krzysztof dobrzyński – Prezes Związku Podhalan 
Oddział w Ochotnicy Górnej

aleksander Gucwa – historyk, regionalista, admi-
nistrator portalu sekowa.info

aneta homel – Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy 
Tomice 

piotr hrycak – Stowarzyszenia Blechhammer 1944

tomasz jastrzębski – Członek Polskiego Towarzy-
stwa Historycznego Oddział Nowy Targ 

tomasz kosecki – Dyrektor Muzeum Lotnictwa 
Polskiego 

zygmunt kraus – Założyciel Prywatnego Polsko
-Amerykańskiego Muzeum „Hell’s Angel”

Marek lasota – Dyrektor Muzeum Armii Krajowej 

jan loch – Gorczański Park Narodowy

Małgorzata Małuch – Wójt Gminy Sękowa 

leszek Mańkowski – Prezes Krakowskiego Klubu 
Seniorów Lotnictwa

Magdalena Mendrygał – Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Sękowej 

waldemar ociepski – Prezes Stowarzyszenia 
Blechhammer 1944

tomasz otrębski – Prezes Fundacji im. Tadeusza 
Kościuszki 

jan suchoń – świadek awaryjnego lądowania bom-
bowca „Dinah Might” i  fundator pomnika 
amerykańskich lotników w Jeleśni 

józef suchoń – opiekun miejsca pamięci i pomnika 
w Jeleśni

Małgorzata tomasiak – Dyrektor Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Korzennej 

janusz tomasiewicz – Dyrektor Gorczańskiego 
Parku Narodowego 

krzysztof wielgus – Członek Rady Muzeum Lotnic-
twa Polskiego, Członek Rady Programowej Sto-
warzyszenia MANKO – Głos Seniora

stanisław wojdyła – Prezes Oddziału Krakowskie-
go Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Woj-
skowego RP

Bogusław zięba – autor książki „Blechhammer”

nauczyciele i uczniowie ze szkoły podstawowej 
im. naszej przyrody w woźnikach

instytucjom i osobom prywatnym, które wsparły nasze działania i swoim zaan-
gażowaniem przyczyniły się do upamiętnienia Nieznanych Bohaterów Niebios 
w nakręconych przez nas filmach oraz w tej publikacji. Są to między innymi: 

Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora składa 

PodZięKowania

Folder powstał na podstawie materiałów zebranych i opracowanych przez Roberta Springwalda.

Koordynacja projektu: Łukasz Salwarowski, Ewa Hołota

Redakcja: Katarzyna Curyło

Korekta: Małgorzata Libera

Skład i opracowanie graficzne: Sławomir Wolsza

W publikacji wykorzystano zdjęcia archiwalne z domeny publicznej oraz z zasobów Krzyszto-
fa Wielgusa, Tomasza Jastrzębskiego, Roberta Springwalda, Aleksandra Gucwy oraz archiwum 
portalu sekowa.info, Urzędu Gminy Jeleśnia i Redakcji Głosu Seniora
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Wólka ZręcZycka, 13.09.1944

ZdZiesZoWice-kędZierZyn-BlachoWnia, 1944

ZygodoWice koło WadoWic, 13.09.1944

konióWka, 13.09.1944 nieceW-WojnaroWa, 4/5.08.1944 Banica-krZyWa, 28.08.1944

olsZyny, 16/17.08.1944krakóW-kliny, 26.12.1944

krakóW-ZaBłocie, 16/17.08.1944 Polanki nad sZcZaWą, 28/29.12.1944

jeleśnia, 13.09.1944 ochotnica, 18.12.1944

telewiZja internetowa Głosu seniora
Filmy o katastrofach bombowców alianckich nad Polską  
– zapraszamy na www.youtube.com/GlosSenioraTV

e-mail: gps@manko.pl  |  redakcja@manko.pl

tel. 12 429 37 28

adres: Osiedle Urocze 12, 31-953 Kraków

www.glosseniora.pl  |  www.bombowce.pl

www.facebook.com/GlosSeniora

www.facebook.com/gminaprzyjaznaseniorom

www.facebook.com/OgolnopolskaKartaSeniora

www.facebook.com/NieznaniBohaterowieNiebios
Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych  

w ramach programu wieloletniego na rzecz  
Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

Ś l a d a m i   N i e p o d l e g ł e j


