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“Elestek a dicsoseg mezejen...”
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Egy lengyel Halifax tragediaja
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Koszonto
Powitanie Gości
		

A több mint egy évezredre visszatekintő lengyel-magyar közös történelem
egy kis szeletének állítunk most emlékművet.
A történelem során a két nép időnként egymás mellé, időnként ellentétes oldalakra sodródott, de a kölcsönös tisztelet és a segítségnyújtás a legnehezebb
pillanatokban is élt.

Az emlékmű és a hozzátartozó kiadvány tisztelgés az értelmetlen háborúk áldozatai és elesettjei előtt.
Azzal, hogy nem engedjük az ismeretlenség homályába süllyedni a történelem egy szeletét,
nemcsak emlékezünk, hanem emlékeztetve tudatosítjuk azt, hogy az emberi életnek nem a
háborúk vérzivataraiban kell kettétörnie, hanem célokat megvalósítva a boldogulást kell keresni.
Évtizedekkel a háború után erre figyelmeztet az emlékmű. A háborút át nem élt generációk
számára a történelem tisztázása mindkét országban a barátságot, a megélt történelemben
kipróbált együttműködést kell, hogy erősítse.
Stawiamy dziś pomnik części wspólnej polsko-węgierskiej historii, która trwa od ponad tysiąca lat.
W historii naszych narodów staliśmy czasami obok siebie, czasami los rzucał nas w przeciwne
strony, ale mimo to wzajemny szacunek i chęć pomocy towarzyszyła nam nawet w najtrudniejszych chwilach.
Pomnik i towarzysząca mu publikacja są hołdem złożonym poległym i ofiarom bezsensownych wojen.
Nie pozwalając tym samym, by część naszej historii zapadła się we mgle zapomnienia nie
tylko pamiętamy, ale również przypominając przekazujemy, że ludzkie życie nie powinno być
łamane w krwawych zawieruchach wojennych, tylko realizując cele powinno szukać swojego
szczęścia.
Pomnik ten, dziesiątki lat po wojnie ostrzega nas o tym.
Wyjaśnienie historii pokoleniom, które ominęła wojna powinno w obydwu krajach wzmocnić
przyjaźń i współpracę wypróbowaną przez lata przeżytej historii.

Szirbik Imre
polgármester
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Az
esemenyek tortenelmi hattere
Tło historyczne wydarzeń
Ze względu na swoje położenie geopolityczne Polska od wieków była
zagrożona przez nienasycone ambicje, ekspansje terytorialne dwóch potężnych sąsiadów. Gry polityczne, wojny i w końcu osłabienie państwowości
polskiej doprowadziły do upadku Rzeczypospolitej szlacheckiej w 1795 r., Polska na 123 lata zniknęła z politycznej mapy Europy. Stan niebytu – po serii
nieudanych powstań narodowych - trwał aż do 1918 roku, kiedy to po zakończeniu I wojny światowej dzięki wysiłkowi kilku generacji patriotów polskich,
dyplomacji i korzystnej konstelacji sił w Europie Polska odzyskała suwerenność i podmiotowość
w społeczności europejskiej. Na czele państwa stanął posiadający nieocenione zasługi w jego
odrodzeniu: charyzmatyczny mąż stanu, Józef Piłsudski. Los darował państwu polskiemu zaledwie 20 lat, aby podniosło się ze zniszczeń wojennych i ponad stu latach niewoli. Czarne chmury
ponownie zbierały się nad narodem polskim. 23 sierpnia 1939 roku w Moskwie ministrowie
spraw zagranicznych Niemiec i Związku Sowieckiego, J. Ribbentrop i W. Mołotov (pod egidą
Hitlera i Stalina) zawarli pakt, do którego dołączono tajny aneks. Dwa totalitarne państwa i systemy: jedno narodowo socjalistyczne, drugie komunistyczne, postanowiły zburzyć panujący w
Europie porządek polityczny i prawny, a wszystko to przy pomocy oręża. Ich pierwszym łupem
miała paść Polska, której terytorium na kartach tajnego aneksu podzielono między obydwa imperia. Zasoby ludzkie i naturalne Rzeczypospolitej były łakomym kąskiem dla agresorów, samo
państwo polskie nie mieściło się w planach dyktatorów dotyczących „nowej Europy”. 1 września
1939 roku Niemcy napadły na Polskę, 17 września Rosja Sowiecka uczyniła to samo ze Wschodu. Sojusznicy II Rzeczypospolitej – Anglia i Francja – wbrew zawartym wcześniej traktatom o
wzajemnej pomocy pozostawiły Polskę samą sobie, bezczynnie patrzyły na samotnie walczącego sojusznika, który wobec zaciskaíących się kleszczy armii dwóch potężnych agresorów nie
posiadał zbyt wielu szans na przeżycie.
Pomimo okupacji, niesamowitego terroru Polacy nie tracili nadziei. Stanowczo i zdecydowanie
dążyli do odzyskania utraconej niepodległości: w jedyny swego rodzaju sposób zorganizowali
„podziemne państwo” wraz ze strukturami niezbędnymi do jego działania, powstało też największe w okupowanej Europie wojsko partyzanckie, Armia Krajowa. Naród polski nie pozostał
bez konstytucyjnej władzy, bowiem w Londynie działał rząd emigracyjny, funkcje sprawował
również prezydent. Emigracja wszelkimi sposobami starała się uświadomić opinii światowej sytuację panującą w Ojczyźnie, eksterminację, jakiej poddany został naród polski. Wojsko Polskie
na Zachodzie walczyło u boku Sprzymierzonych na wszystkich frontach wojny płacąc daninę
krwi w nadziei na lepsze jutro.
Historia zatoczyła koło i dotychczasowi sprzymierzeńcy, Hitler i Stalin obrócili się przeciwko sobie. Hitler zdecydował się na wojnę przeciwko Rosji Sowieckiej i w czerwcu 1941 roku
jego wojska przekroczyły linię demarkacyjną. Stalin po początkowym szoku, niedowierzeniu
przyłączył się do zachodniej koalicji, co biorąc pod uwagę potencjał ludzki i surowcowy Rosji
nie było bez znaczenia dla Zachodu. Wielką wagę przywiązywano też do utworzenia frontu
wschodniego przeciwko Niemcom.
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Wszelkie dotychczasowe nieporozumienia między demokracjami anglosaskimi i ustrojem komunistycznym odstawione zostały na bok. Politycy zachodni przyjęli do wiadomości, że Polska i
inne kraje Europy Wschodniej należeć będą do sowieckiej strefy wpływów. Podczas konferencji
w Teheranie (28 listopada – 1 grudnia 1943 r.) przywódcy USA, Wielkiej Brytanii i Rosji między
innymi uzgodnili wstępnie kształt powojennych granic Polski. Zgodnie z ustaleniami wschodnie
granice Polski opierałyby się o linie Curzona, zachodnie zaś na Odrze i Nysie. Na rozmowy nie
zaproszono przedstawicieli emigracyjnego rządu polskiego. Los Europy Wschodniej i Środkowej
przypieczętowano na konferencji Sprzymierzonych w Jałcie.
20 listopada 1943 roku dowódca Armii Krajowej Tadeusz Komorowski „Bór” zarządził rozpoczęcie akcji zbrojnej „Burza”, której celem była działalność zbrojna na tyłach okupanta i zajmowanie na wschodzie terenów po wycofujących się wojskach niemieckich. Akcja posiadała wydźwięk nie tylko wojskowy, ale głównie polityczny: zbliżających się Rosjan chciano przyjąć jako
gospodarze i praworządni właściciele ziem polskich. Z punktu widzenia wojskowego akcja skierowana przeciwko Niemcom odniosła sukces, lecz jej strona polityczna skierowana przeciwko Rosjanom i partyzantce komunistycznej zakończyła się niepowodzeniem. Sowieci bowiem
chętnie korzystali z pomocy Armii Krajowej, lecz po zajęciu wschodnich ziem polskich systematycznie likwidowano oddziały AK, aresztując bądź mordując kadrę oficerską i żołnierzy. Działania te nadzorowały jednostki NKWD. Latem 1944 roku stolica Polski była jeszcze pod okupacją
niemiecką. Rząd polski jak również dowództwo Armii Krajowej nie chcieli dopuścić, aby miasto
zostało wyzwolone przez Armię Czerwoną, dlatego zaplanowano wybuch powstania. Jednym z
celów było zwrócenie uwagi opinii światowej na politykę „faktów dokonanych” Stalina. Polacy
uważali, że jeśli uda się wypędzić z Warszawy okupanta niemieckiego zanim Rosjanie „wyzwolą”
stolicę Polski Stalin będzie miał do wyboru: albo uznać legalny emigracyjny rząd polski, albo
złamać Polaków na oczach opinii światowej. Z drugiej strony wybuch powstania był uzasadniony ze względu na plany niemieckie budowy linii obronnej wzdłuż linii Wisły, do czego chcieli
użyć około 100 tysięcy Polaków. Komorowski doskonale wiedział, jaki los czeka robotników po
zakończeniu prac: bądź natychmiastowa śmierć bądź powolna śmierć w niemieckich obozach
koncentracyjnych. Zdawał też sobie sprawę z tego, co może spotkać
stolicę Polski: kompletne zniszczenie, takie jak w przypadku Gdańska czy Wrocławia. Kiedy Armia Krajowa określiła datę wybuchu
powstania nie była świadoma postanowień dotyczących Polski podjętych na konferencji w Teheranie. Powstanie wybuchło 1 sierpnia
1944 roku o godzinie 17-ej. Stan liczebny działającej w Warszawie
Armii Krajowej sięgał 50 tysięcy członków. Nie wszyscy dysponowali doświadczeniem wojskowym, uzbrojenie było niekompletne,
szwankowało zaopatrzenie.
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Tadeusz Komorowski “Bór” – dowódca Armii Krajowej
Tadeusz Komorowski, „Bór”- a lengyel Honi Hadsereg parancsnoka

Żyjący przez 5 lat pod okupacją Polacy walczyli tak zacięcie, że postawą swoją całkowicie
zaskoczyli Niemców. Jednakże miażdżąca przewaga wojska niemieckiego zarówno liczebna jak
i w sprzęcie szalę zwycięstwa przechyliła na stronę najeźdźcy.
Powstanie Warszawskie trwało 63 dni, straty ludzkie były olbrzymie. Poległo około 17 000 powstańców, 20 000 zostało rannych, z tego ponad 5 000 ciężko. 15 000 powstańców dostało się do
niemieckiej niewoli. Największą ofiarę poniosła jednak ludność cywilna miasta: 550 000 warszawiaków i 100 000 mieszkańców okolic Niemcy zmusili do opuszczenia miejsca zamieszkania.
Część z nich trafiła do obozów koncentracyjnych, innych deportowano do Niemiec na przymusowe roboty. Ponad 200 000 mieszkańców Warszawy poniosło śmierć podczas walk powstańczych.

Kotwica – magyarul horgony, a harcoló Lengyelország jelképe
Polska Walcząca
Kotwica – symbol Polski Walczącej

Pod koniec lipca wojsko sowieckie zatrzymało się na prawym brzegu Wisły, ale Rosjanie biernie
obserwowali wydarzenia. Stalin zduszenie Powstania zostawił Hitlerowi. Dopiero 10 września
udzielił czasowego zezwolenia na lądowanie samolotów Sił Sprzymierzonych – niosących pomoc - na terenach zajętych przez Rosjan. Dowództwo Armii Krajowej już na początku sierpnia
uzyskało zgodę Aliantów na uruchomienie akcji pomocowej dla powstańców, głównie chodziło
o zrzuty broni, lekarstw i żywności. W. Churchill uczynił to dzięki stanowczej postawie rządu
emigracyjnego w Londynie. Wykonanie zadania zlecono Mediterranean Allied Force (MAAF)
i działającej w jej ramach 1586 Eskadrze Specjalnego Przeznaczenia, która stacjonowała we
włoskim Brindisi. Zastępca dowódcy MAAF John Slessor często wstrzymywał loty nad Warszawę ze względu na wysokie straty ponoszone podczas przelotów. Loty nad powstańczą Warszawę
wykonywane były głównie przez pilotów polskich służących w RAF (Royal Air Force), ale 12
sierpnia dowództwo RAF włączyło do akcji również pilotów brytyjskich i południowo-afrykańskich. Przeloty były bardzo trudne i niebezpieczne, nie tylko ze względu na odległość (1500 km)
i porę wykonywania zadania (noc), lecz również z powodu braku możliwości międzylądowania.
Piloci musieli liczyć się z bardzo mocną obroną przeciwlotniczą rozmieszczoną na Węgrzech w
okolicach Balatonu i w Polsce, na Podkarpaciu. Podczas trwającego ponad dwa miesiące Powstania Warszawskiego samoloty Sił Sprzymierzonych ponad 280 razy wznosiły się w powietrze,
aby nieść pomoc samotnie walczącym powstańcom. W lotach nad Warszawę Eskadra straciła 16
załóg, dywizjony brytyjskie i południowo-afrykańskie 20. 200 pilotów poniosło śmierć.
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Birodalmi öntudattól duzzadó, mohón terjeszkedő, egymással is folytonosan marakodó hatalmak közé ékelődve Lengyelország idejekorán ki volt téve a politikai sakkjátszmáknak. A bábuk
ide-oda tologatása végül a lengyel nemesi köztársaság leáldozásához, s a lengyel nemzettest 123
évig tartó felszabdalásához vezetett. E bő évszázados széttagoltság 1918 novemberében ért véget,
amikor egy karizmatikus katona és államférfi, Józef Piłsudski vezetésével Lengyelország ismét
egységes, szuverén államként került fel Európa térképére. Csakhogy a történelem állandóan
mozgásban lévő kereke húsz év múlva hatalmasat lódult. Az első világháborút alig heverte ki,
de újra sötét fellegek gyülekeztek a sokat látott kontinens egén. 1939. augusztus 23-a átlagos
napként indult, az élet megszokott medrében folydogált, s a polgárok mit sem sejtettek arról,
hogy mit főznek a nagypolitika boszorkánykonyhájában. Ezen a bizonyos napon két világhatalomra törő, ámde ideológiailag egymással szöges ellentétben álló ország külügyminiszterei fogtak kezet egymással. E kézszorítással a korszak két legfenyegetőbb önkényuralmi rendszere ért
össze. A Molotov–Ribbentrop paktum néven elhíresült szerződéshez a felek csatoltak egy titkos
záradékot, amelyben területi igényeiknek megfelelően osztották fel egymás között Kelet- Európát, illetve Lengyelországot. A hitleri Németország a nemzetiszocializmus, a sztálini Szovjetunió pedig a kommunizmus zászlaját lengetve hirdetett totális háborút Európa ellen a status
quo erőszakos felrúgása, s új befolyási övezetek kialakítása érdekében. Ebbe a hatalmi struktúrába Lengyelország nem illett bele, területe, nyersanyagforrásai túlontúl értékesnek bizonyultak,
így elhatározták államiságának megszüntetését. Szeptember 1-jén – mondvacsinált ürüggyel
– nyugatról német csapatok rohanták le Lengyelországot, majd a szerződésnek megfelelően
szeptember 17-én a Szovjetunió kelet felől lendült támadásba. Lengyelország, bízva nyugati
szövetségesei korábbi ígéreteiben, számított a brit és francia beavatkozásra. A nyugat azonban
néma maradt és tétlenül nézte végig a lengyel államiság összeomlását. Azonban a lengyelek a
megszállás, az elképesztő méreteket öltő terror ellenére sem hátráltak meg, hihetetlen kitartással
és találékonysággal szervezték meg saját „földalatti államukat”, sőt Honi Hadsereg (Armia Krajowa) néven a haderőt is felélesztették. Tették mindezt úgy, hogy katonai fölényét fitogtatva két
idegen állam rendezkedett be szülőföldjükön. A lengyel nemzet nem maradt képviselet nélkül,
hiszen a Londonban székelő lengyel emigráns kormány minden rendelkezésére álló eszközzel
igyekezett felhívni a közvélemény figyelmét a lengyelországi helyzet tarthatatlanságára. Azonban a történelem kereke újra nyikordult egyet, s az egykori szövetségesek hamarosan ellenségekké lettek. Hitler 1941 nyarán úgy döntött, hogy leszereli immáron terhessé vált szövetségesét,
ezért támadást intézett a Szovjetunió ellen. Sztálin megrökönyödve vette tudomásul a kialakult
helyzetet, ám rögvest köpönyeget váltott, s csatlakozott a nyugati szövetségesekhez. Az angolszász demokráciák és a szovjet típusú berendezkedés között feszülő ellentétek ekkor elsimulni látszottak, tekintettel arra, hogy a katonailag és gazdaságilag is végkimerültség felé sodródó
szövetségeseknek szerfelett szükségük volt a Szovjetunió emberi és energetikai potenciáljára
egyaránt, nem beszélve a keleti front jelentőségéről.
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A nyugat politikusai cserébe szemet hunytak, s ezzel Kelet-Európa, illetőleg Lengyelország kimondva, kimondatlan szovjet befolyási övezetnek minősült. Az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és a Szovjetunió vezetői az 1943. november 28. és december 1. között Teheránban
megtartott konferencián előzetesen megállapodtak a háború utáni Lengyelország keleti és
nyugati határait illetően. Ennek értelmében Lengyelország keleti határa a Curzon-vonal, nyugati határává pedig az Odera–Neisse képezte természetes vonal vált. A döntés az emigráns
kormány bevonása nélkül, zárt ajtók mögött született. A Honi Hadsereg főparancsnoka, Tadeusz Komorowski – fedőnevén „Bór” – 1943. november 20-án elrendelte a „Burza”, azaz Vihar
hadművelet megindítását. Ennek során a lengyel alakulatok a korábban németek megszállta
területeket foglalták vissza. Taktikai manő-vereiket lehetőség szerint össze kellett hangolniuk a
Vörös Hadsereg csapatmozgásaival.
Ugyanakkor a Honi Hadsereg vezetését politikai szándékok is vezérelték, hiszen arra törekedtek, hogy egyértelműen a szovjetek tudomására hozzák, hogy a lengyel nemzettől idegen a kommunista irányvonal. A „Vihar” akció katonailag a németek, politikailag a Szovjetunió és a velük
tartó lengyel kommunisták ellen irányult. Ha a támadás kettős célját szem előtt tartva készítünk
mérleget, akkor megállapíthatjuk, hogy katonailag győzelemként, politikai értelemben viszont
kudarcként értékelhető. A szovjetek a harcok során szívesen vették a lengyel segítséget, azonban a front átvonulása után az NKVD a lengyel alakulatok katonáit lefegyverezte, a tiszteket
letartóztatta. A lengyel főváros, Varsó 1944 nyarán még német megszállás alatt volt. A Honi
Hadsereg parancsnoksága el akarta kerülni, hogy a szovjetek szabadítsák fel, ezért felkelés
kirobbantását tervezték. Az volt a céljuk, hogy felhívják a világ közvéleményének figyelmét a
sztálini „kész tények” politikájára. Tadeusz Komorowski „Bór” úgy vélte, hogy amennyiben az
oroszok előtt sikerül kiűzni a németeket Varsóból, úgy Sztálin előtt két út marad: vagy kelletlenül bár, de elismeri a lengyel emigráns kormány létét s legitim voltát, vagy a nyugati sajtó
figyelmétől kísérve töri meg a lengyeleket. Ugyanakkor a fegyveres ellenállás megszervezését
indokolta az is, hogy a németek védelmi vonal építésébe kezdtek a Visztula partján. Ez a várható
szovjet támadás elhárítása érdekében készült, amelyhez mintegy 100 000 lengyel keze munkájára lett volna szükség. Komorowski tisztában volt azzal, hogy a védmű felépülése után az ott
dolgozó lengyelek sorsa vagy az azonnali halál, vagy a lassú elmúlás valamely német koncentrációs táborban, s azzal is, hogy a város végül Gdańsk, illetve Wrocław sorsára jut, azaz földig
rombolják. Amikor a Honi Hadsereg elhatározta a felkelés kirobbantását és kitűzték annak
időpontját, még nem ismerték a teheráni konferencián hozott és Lengyelország sorsát érintő
határozatokat. A felkelés 1944. augusztus 1-jén, 17 órakor tört ki. A Varsóban működő lengyel
Honi Hadsereg létszáma megközelítőleg 50 000 főt tett ki. Voltak közöttük nők és férfiak egyaránt, de nem rendelkeztek mindannyian harci tapasztalattal. Fegyverzetük hiányos volt, s
utánpótlásuk is akadozott. A hosszú ideje elnyomásban élő lengyelek oly elszántan küzdöttek,
hogy még a németeket is meglepték. Azonban maroknyian voltak a német hadigépezethez
képest, s végül a fizikai győzelem utóbbiak javára dőlt el.
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A Varsói Felkelés 63 napig tartott, s óriási volt a lengyel emberveszteség. Közel 17 000 katona
veszítette életét, 20 000 sebesültről tudunk, ebből ötezren súlyosan sérültek. Mintegy 15 000
katona esett német fogságba. Azonban a legnagyobb áldozatot Varsó polgári lakossága hozta,
megközelítőleg 550 000 városi és 100 000 vidéki lakost kényszerítettek arra a németek, hogy elhagyják lakhelyüket. Egy részük koncentrációs táborokba került, másokat kényszermunkára a
Német Birodalomba deportáltak. A felkelésben résztvevő civilek közül 200 ezren lelték halálukat. Július végén a szovjet hadsereg megállapodott a Visztula jobb partján, de nem avatkozott
be. Sztálin hagyta, hogy a németek végezzék el a tisztogatást. Csak szeptember 10-én adott
engedélyt arra, hogy szövetséges segélyszállító repülőgépek szállhassanak le a szovjetek által
ellenőrzött reptereken. A Honi Hadsereg irányítása már augusztus elején kérte a szövetséges hatalmaktól, hogy légi úton támogassák a felkelést, elsősorban fegyverekkel, gyógyszerrel
és élelmiszerrel. Az emigráns kormány közbenjárására Winston Churchill lehetővé tette ezt.
A feladat végrehajtásával a Mediterranean Allied Air Force (MAAF) parancsnokságát, ezen
belül az 1586. Különleges Műveleti Századot bízta meg, amely Brindisiben állomásozott. A
MAAF főparancsnok helyettese, John Slessor a Varsói Felkelés idején gyakran szüneteltette a
berepüléseket, elsősorban a tragikusan nagy veszteségek miatt. A segélyezési akciókat főképp
a Royal Air Force (RAF) kötelékében szolgáló lengyel pilóták vállalták, de augusztus 12-én a
parancsnokság bevonta a brit és dél-afrikai pilótákat is. A repüléseket egyfelől a távolság (1500
km), másfelől az éjszakai repülés nehezítette, de tovább bonyolította a helyzetet, hogy nem volt
lehetőség köztes leszállásra. Ugyanakkor számolniuk kellett a német légvédelemmel Magyarországon, a Balaton környékén, valamint lengyelországi Kárpátalján.
A több mint két hónapig tartó Varsói Felkelés alatt a szövetséges repülőgépek 280 alkalommal
emelkedtek a levegőbe, hogy biztosítsák az elkeseredetten, s a többszörös túlerővel szemben
hősiesen harcoló lengyel felkelők számára az utánpótlást. A látszólag szórványban, elszigetelten
tevékenykedő lengyel ellenállás megteremtette azokat a csatornákat, amelyek révén egységes
hálózatot épített ki. S bár a felkelés a hatalmas hadászati és létszámbeli fölény okán elbukott,
mégis a morális diadal azoké a lengyel katonáké és polgároké, akik fáradhatatlanul, dacolva
félelemmel és fájdalommal, egyéni érdekeiket egy magasabb célnak alárendelve küzdöttek
hazájukért, nemzetükért.

Karol Biernacki
A Lengyel Köztársaság
Tiszteletbeli Konzulja
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Szentes, 1944. augusztus 2., 01 óra 30 perc
			

Szentes város a II. világháború utolsó évében

			
				

1944 nyár közepére a szovjet csapatok elérték a Kárpátok
előterét, a magyar Alföld keleti régióját pedig már közvetlen veszély fenyegette, ezért a kormányzó a Bodrog és a Tisza folyó vonalától keletre eső országrész élére hadműveleti
kormánybiztost állított, és a régiót az 1500/1944.sz. kormányrendelettel hadműveleti területté nyilvánította. Tekintettel arra, hogy hazánk nehéz- és
hadiipara döntően Budapest és környéke, valamint a Dunántúl jelentősebb iparterületei köré
összpontosult, az ország légterét védelmező repülőalakulatokat is itt vonták össze. A Dunától
keletre elterülő országrész szinte teljesen légvédelem nélkül maradt, így Szentes közelében
az egyetlen védett objektumnál, a csongrádi vasúti hídnál például csak két darab légvédelmi
gépágyú volt elhelyezve. Szentes korabeli kiemelkedő jelentőségét fejlett mezőgazdaságának,
a Tiszán átívelő vasúti-, és közforgalmi hídnak, valamint közigazgatási központ mivoltának
köszönhette. A tárgyalt korszakban ugyanis Szentes városa volt Csongrád megye székhelye.
Nyilvánvaló volt, hogy a hazánk felett átrepülő angol, amerikai bombázók, a kevésbé veszélyeztetett terület fölött, a vadászrepülő bázisoktól távol keresték repülő útjukat, ráadásul az alföldi
folyók kiváló navigációs segédletként működtek számukra.
A Honi Hadsereg légi úton történő ellátásának tervei
1944 tavaszának végén az emigráns lengyelek már minden idegszálukkal a Varsóban kirobbantandó felkelés megtervezésére koncentráltak. Úgy tervezték, hogy a megszállt Lengyelországban tevékenykedő Honi Hadsereg (AK-Armija Krajowa) felszerelését és folyamatos ellátását
többek között légi úton biztosítják. Ezt, azaz a „visszavágó terv” (Plan Odwet) kidolgozását a
Lengyelországból frissen érkezett Stanislaw Tatar tábornok személyesen felügyelte, a tervezés
során azonban nem vették figyelembe Jan Jazwinski őrnagy véleményét, pedig ő már több mint
három éve irányította a lengyel ellenállók légi utánpótlásának műveleteit, valamint mellőzték a hasonló műveletekben bázisul szolgáló fő olaszországi repülőteret. 1944 júniusában a honi lengyeleket 12 titkos üzenetben tájékoztatták a hadművelet részleteiről (bevetések napja, útvonala,
jelzések, rakomány, stb.), a lengyelországi főparancsnokság pedig számos javítást eszközölt az eredeti tervekben, ezen kívül mind a lengyelországi, mind a londoni főparancsnokság elfogadta, hogy a front helyzetének változásaihoz igazodva, folyamatosan egyeztetni fogják a részleteket.
A terv gyakorlati megvalósítása nagymértékben függött a hadműveletben résztvevő repülőgépek és személyzetük állapotától.
generał Tatar
Tatar tábornok
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Amikor Bór Komorowski tábornok, az AK lengyelországi főparancsnoka értesítette Londont
arról a döntéséről, hogy megindítja a harcot Varsó felszabadításáért, az egyetlen folyamatos légi
segítségnyújtásra alkalmas lengyel egység a No. 1586 Polish Special Duties Flight (1586. Különleges Rendeltetésű Alakulat, parancsnoka Eugeniusz Arciuszkiewicz, századjele a „GR”) volt,
amely ekkoriban a brit vezénylés alatt lévő egységek közül az egyik leggyengébb teljesítményi
mutatóval bírt. A brindisi repülőtéren állomásozó, lengyel parancsnokság alatt működő alakulat repülő személyzetének állománya annyira lecsökkent 1944 nyarára, hogy már a felszámolása
és más egységbe történő beolvasztása is felmerült. A brit Royal Air Force (RAF) alatt szolgáló
Polish Air Force (PAF), amely gyakorlatilag a háború előtti Lengyel Légierő jogutódja lett volna, erős nyomást gyakorolt a britekre, hogy az 1586-osokat egy tipikus RAF század szintjére
töltsék fel, azonban mind a személyzet, mind a gépállomány tekintetében súlyos utánpótlási nehézségek mutatkoztak. Jazwinski őrnagy már április óta folyamatosan kérte Tatar tábornokot, hogy próbálja elérni a briteknél a létszám növelését, és szerezzenek be a meglévő gépállománynál alkalmasabb B-24 Liberator típusú repülőgépeket. A helyzetet tovább nehezítette az,
hogy Tatar tábornok nem értette meg és nem fogadta el a brit pihentetési és felváltási rendszert, amelynek az lett az eredménye, hogy a
brit repülősöktől eltérően a lengyelek gyakorlatilag a végkimerülésig,
pihenőidő nélkül repültek egész nyáron, amely mind a személyi állományt, mind a gépeket kifacsarta. Az emigráns Sosnkowski tábornok
1944. május 10-i kérése az volt, hogy az egyik legtapasztaltabb lengyel egységet, a 300. bombázó repülő századot irányítsák át DélOlaszországba. A RAF Bombázó Parancsnokságának ellenvetése
miatt ez nem teljesült, azonban annyit sikerült kiharcolni, hogy a legtapasztaltabb pilótáit mégis az 1586-osokhoz helyezték át.
generał Sosnkowski
Sosnkowski tábornok

A varsói felkelés előszele, a szentesi gép tragédiája
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A varsói események kapcsán hamar világossá vált, hogy a felkelők, a lengyel Honi Hadsereg harcosai komoly utánpótlási nehézségekkel küszködnek.Mind a Honi Hadsereg felszerelése, mind a felkelés ellátása komoly problémát okozott, s ez már a felkelés kirobbanása előtt jelentkezett. A varsói felkelés (Bursa, azaz Vihar hadművelet), melyet már több
mint egy éve terveztek, végül 1944. augusztus 1-jén robbant ki. A felkelés híre csak napokkal később jutott el hazánkba, főként a Moszkvai és a
Londoni Rádió, illetve az Amerika Hangja magyar nyelvű adásai révén.
Wnętrze samolotu typu halifax
Egy Halifax típusú bombázó belső tere

A felkelés első napjának éjszakáján a lengyel repülősök szokványos bevetést teljesítettek hat Halifax típusú bombázógéppel. A GR-G, JP 283 lajstromjelű Halifax a “San” 215 kódjelű területen
(51o48’30”É/20o26’30”K), légvonalban a Varsótól 61 km-re és Skierniewice-tól 27 km-re lévő
Zurawka mellett található ledobási övezetben teljesítette a bevetést, azaz kilenc tartályt és 12
csomagot dobott le, a visszafelé tartó úton azonban egy német Me 110 típusú éjszakai vadászgép
lelőtte. A vadászpilóta, Ofw. Josef Federle (8./NJG 6) részére egy Wellington típusú gép lelövését
igazoltak, mely szerint a légi győzelem a 24 Ost/KA-2 (Csongrádtól délre) hálórácsban, 2.300
méterről, 02.46h-kor történt (Anerk Nr. 12). Egyes adatok alapján azonban a Tisza folyó hídjánál felállított magyar légvédelmi tüzér üteg is lőtt a bombázógépre. Ennek ellentmond több
szemtanú visszaemlékezése, akik azt állították, hogy tüzérség ekkor nem volt a híd körül, csak
később. Egy ugyanezen terület fölött bevetést teljesítő brit személyzet Campo Casale-ban landolva jelentette, hogy kb. 02.30 h-kor Nagyvárad-Debrecen körzetben, magyar terület fölött láttak
egy négymotoros gépet égve lezuhanni. A magyar források, valószínűleg egymás adatait következetesen átvéve, a lezuhanás időpontját 02.45 h-ra teszik, Szentes Alsórét nevű külterületére.
A fogságba esett rádiós, Chmaruk visszaemlékezése szerint 19.59 h-kor indultak el a bevetésre,
majd 6 óra 30 perccel később zuhantak le.
A személyzet 1944. július 14. óta együtt repült, összesen 13 bevetésen. 1944. július 23-án 21 órakor kényszerleszállást hajtottak végre a JP 236 jelű géppel, ettől kezdve Szetnowski és Duzowski helyett Szejnowski és Lewandowski repült a legénységgel, pont azok, akik Szentes mellett
életüket vesztették. Ezután két bevetést a JP 281, négyet a JP 283 jelű géppel repültek, az utolsót
azon a végzetes éjszakán.
A GR-A (JD 319) jelű Halifax II., mögötte letakarva a GR-U (BZ 860)
jelű B-24 Liberator típusú bombázók Campo Casale repülőterén, 1944.
márciusában. A Szentes mellett lezuhant repülőgép ugyanilyen Halifax
II. típusú volt. A Halifax orrán nagíszerűen látszik a PAF piros-fehér sakk
tábla felségjelzése, a mellette lévő jelek a teljesí-tett bevetéseket jelképezik.
Bombowce Halifax II GR-A (JD 319) i przykryty Liberator B-24 na
lotnisku Campo Casale w marcu 1944 roku. Zestrzelony nad Szentes
Halifax był właśnie takiego typu. Na bombowcu Halifax widoczna jest biało-czerwona polska szachownica oraz oznakowanie symbolizujące liczbę wykonanych lotów.

A lezuhant repülőgép személyzete a következőkből állt:
Rangja		Beosztása		Neve				Sorsa
W/O 		pilóta			Kazimierz, Wolski		Fogság
F/S 		pilóta			Witold, Raflewski			Fogság
P/O 		navigátor		Ludwik, Domanski		Fogság
F/S 		rádiós			Bazyli, Chmaruk			Fogság
W/O 		bombázótiszt		Jan, Lewandowski		Elesett
Sgt 		műszerész		Pawel, Szejnowski		Elesett
F/S		lövész			Adam, Proszek			Fogság
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Chmaruk szerint a jobb szárny az első sorozat becsapódását követően elkezdett égni, a póttartályok pedig felrobbantak, annak ellenére, hogy már üresek voltak. A gép belső tere is azonnal kigyulladt, így a lángokon keresztülrohanva ugrott ki belőle ejtőernyőjével. A földet érést
követően dél felé menekült kb. tíz kilométernyit, majd egy tanyánál véresen és megpörkölődve
elaludt. Aznap délután fél három körül azonban a magyar csendőrök alvás közben elfogták,
és lovas kocsin, majd oldalkocsis motorkerékpáron Szentesre szállították. Az egyik őrtől, - aki
szlovákiai magyar volt -, tudta meg azt, hogy a személyzet két tagját holtan találták. Az őrök
beleegyeztek, hogy megnézhesse a holttesteket és a gépet. Bár a testek megégtek, a ruházatukról
azonosítani tudta a műszerészt és a bombázótisztet. Miután pár napig a városi rendőrségen
fogva tartották, védőőrizetben Budapestre vitték, majd a Citadellában átadták őt a németeknek.
Ludwik Domanski, a navigátor
nawigator Ludwik Domański

radiotelegrafista B. H. Chmaruk
B. H. Chmaruk, a repülőgép rádiósa

Ennek a beszámolónak némileg ellentmond Szentes város halotti anyakönyve, amelyben a halál
okaként koponyaalapi törés, belső elvérzés szerepel, ám összeégett holttesteknek nincs nyoma.
A hiteles halotti anyakönyvi bejegyzést támasztja alá Gulyás Ferenc, aki a MÁV akkor 16 éves
pályafentartójaként így emlékezett vissza az eseményekre:
„Az esemény másnapján (valójában augusztus 2-án), reggel pályakocsival mentünk a csongrádi
Tiszahídhoz a hidat javítani, mivel előző hetekben bombatalálat érte. A szentesi oldalon az ártér
felett egy bomba átszakította a hidat. A Tiszahíd abban az időben közös vasúti és közúti híd volt.
A Kurca hidját elhagyva meglepetten láttuk, hogy a kukoricásban sok csendőr, rendőr és katona
mászkál. lehetett úgy 8-10 fő. Az előmunkásunk megkérdezte az egyiket, hogy mit keresnek?
Mondták, hogy az éjjel lezuhant egy amerikai bombázó és a kiugráló személyzetet keresik. Reggel nyolc és kilenc óra között egyszer csak láttuk, hogy néhány csendőr, vagy rendőr a Tisza híd
szentesi hídfőjénél lévő őrházhoz, ahol telefon is volt, felkisér három, vagy négy -pontosan nem
emlékszem rá- (valójában valószínűleg három) általunk akkor még nem ismert, barna színű
katona ruhába öltözött személyt. Azt hallottuk, hogy az éjjel lezuhant repülő pilótái. A foglyok
mindegyike meg volt pörkölődve és elég szerencsétlenül álldogáltak.
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Ott mindjárt magyar katonatisztek megmotozták őket, elvették személyes holmijukat. Elvettek
tőlük többek között 2-2 kisméretű dobozkát is, sárgát és fehéret, ami víztablettákat és élelmet tartalmazott. Ezeket nagyon szerették volna visszakapni a lengyelek. Volt már tolmács is akkor már,
ezért hallottuk, hogy ezek angol ruhába öltözött lengyel pilóták voltak. Később, úgy 30-45 perc
múlva Csongrád felől jött egy német teherautó, német katonákkal. Felparancsolták a foglyokat a
platóra és elvitték őket Csongrád felé.
A munkánk befejezése, azaz délután négy óra után többen gyalog elmentünk a lezuhant
repülőhöz. Azt akkor már körben felállított őrség vigyázta, így túlságosan közel nem tudtunk
odamenni. A gép mellett láttam két hullát letakarva. Ott álldogálva hallottam hogy a két halott,
a pilóta és másodpilóta volt, akik későn ugrottak ki és már nem nyílt ki az ejtőernyőjük. Azt
mondták, hogy nem ott zuhantak le, csak odavitték őket a roncshoz. A ruházatuk nem volt
túlságosan összeégve, szemmel láthatóan épségben ki tudtak ugrani. A testeket valami pokróc,
vagy viharkabátfélével takarták le. Később jött egy magyar katonai teherautó, hozott két fakoporsót, abba rakták bele, majd elvitték öket. Az egyikőjük koporsóba helyezése nagyon megrázott engem, mivel a ruhája alól kilógott a gerincoszlopa.
A repülőgép orral előre beleállt a földbe, a motorjai, ha jól emlékszem talán négy darab, leszakadt
a szárnyról és belefúródott mélyen a talajba. A repülőgép közelében minden össze volt égve, a
gép pedig teljesen össze volt törve. Lövésnyomokra nem emlékszem, hogy lettek volna rajta, de arra igen, hogy a hátsó szárnya (a függőleges vezérsíkja) előre nyilazott alakú volt és nem egyenes.
Az egész egyszerűen borzalmas látvány volt…”
Z lewej: L. Domański, H. Kwiatkowski I S. Kleybor
przed bombowcem Halifax.
Wiosna 1944., Campo Casale
Balról jobbra: L. Domański, H. Kwiatkowski és
S. Kleybor egy Halifax bombázó előtt.
Campo Casale, 1944. nyara

Pap László így emlékezett vissza ugyanerre az eseményre: „A lezuhanást a társaimmal a hangár
előtt állva láttam, ugyanis reptáborban voltunk. A rádió 22 órakor légiriadót mondott be, az
épületet el kellett hagyni. (…) Angol felségjelű Halifax bombázó volt (…) A szentesi vashíd
irányából kezdett meredeken zuhanni, a hosszú lángcsóvát húzó gép és becsapódott. (…) Hét
órakor - a csendőrök a segítségünket kérték - elindultunk a gép személyzetének felkutatására.
(…) Nem találtunk senkit. A roncsot megnéztük és visszamentünk a reptérre. Még délelőtt láttuk a reptér szélén vezető úton, hogy két csendőr kísér egy pilótaruhás embert. Mi az út szélén
felsorakozva tisztelegtünk, fejünk felett az egyik bajtársunk alacsonyan vezetve Bückerét, szárnybillegetéssel köszöntötte a lengyel pilótatársunkat, aki karjának felemelésével köszönte meg
gesztusunkat, szavaiból csak annyit értettünk meg, hogy „polszki”.”
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Varga Károly is szemtanúja volt az eseményeknek: „Alig múltam 6 éves, ebéd után sétáltam a
városban az Erzsébet tér környékén és láttam egy hadifogoly pilótát szállító oldalkocsis motorkerékpárt. A vezető mögött ült egy csendőr, aki az oldalkocsiban lévő pilóta vállára támaszkodott. (…) Ezután valahogy kijutottam a még mindig égő és ropogó roncshoz. (…) Jól emlékszem a gép sötét, matt fekete festésére, az óriási osztott, dupla függőleges farokfelületeire.
(…) A mély gödörben lévő egyik motor körül szinte fortyogott a föld az égő benzin, olaj miatt.
Eltettem néhány apró darabot a gépből, melyeket ma is őrzök.”

Lato 1944 r., L. Domański
Domański 1944. nyarán

A Szentes határában szerencsétlenül járt repülőgépről a napilapok rendszeresen úgy cikkeztek,
hogy egy angol gép angol pilótái zuhantak le, valamint a rendőrségi közleményre hivatkozva
arról számoltak be, hogy az angol bombázót a hidat védő légvédelmi tüzérek lőtték le. A tények
tehát inkább arra utalnak, hogy a Halifax már korábban sérült volt, Szentes légterében már
olyan alacsonyra került, hogy kényszerleszállást akart megkísérelni. Talán e manőver közben
érhette a súlyosan sérült gépet a tüzérségi találat. Néhány pillanattal korábban ugrott ki az égő
gépből Witold Raflewski, a gép egyik pilótája, aki szerencsésen földet ért. A kormányozhatatlanná vált, égő gép nem messze a Tisza-hídtól a folyó és a huszár laktanya közé, az ún. Alsórétre
zuhant. Lewandowszki és Szejnowszki kivételével a személyzet többi tagja végül fogságba esett.

Zeznanie złożone po wojnie (Archiwum w Szentes) Wpis do księgi metrykalnej miasta Szentes
Szentes város halotti anyakönyvének bejegyzései
Lakos vallomása a háború után (Szentesi levéltár)

Szemtanúi voltak annak, amint a repülőgép észak felől áthúzott a teleptől kissé keletre kb. 200300 méter magasan, megkerülve a szivattyútelepet visszafordult a Tisza felé, majd újra visszafordult ezúttal már Szentes felé.
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A gép belső tere égett, füstölt és nagyon gyorsan vesztett a magasságából. A második forduló
után már annyira alcsonyan repült, hogy a ház melletti nyárfasor lombozatát összeborzolta a
légcsavar szele. Végül a teleptől délre, az ún. Oltyán dűlő közelében nagy robajjal becsapódott és
felrobbant. A nagy repülőgépet követte egy kisebb, amely egy nagy fordulót repült alacsonyan
a roncs fölött, majd elhúzott észak felé. Aznap reggel 07.00 h körül az édesanyja őt és az akkor 3 éves öccsét kerékpáron a becsapódási helyszín felé tolta, azonban akkor már egy csendőr
messzebb a roncstól feltartóztatta a családot és vissazfordította hazafelé. Nyolc óra körül az ún.
strandfeljárótól kissé északra látták, amint a lövölde (vagy bikaakol), azaz kelet felől érkező úton,
tőlük kb. 50 méterre egy lovas csendőr kísér, vagy
inkább húz egy magas, vékony testalkatú, zöldesszürke overállba öltözött foglyot. A járőr a lövölde felőli útról rátért a fogollyal a csongrádi főútra
és elvonult Szentes felé. A két elesett repülőst a
solymári brit katonai temetőben helyezték örök
nyugalomra.

A repülőgép lezuhanási helyének azonosítása

Groby poległych lotników na cmentarzu w Solymár
A két elesett repülős síremléke a solymári temetőben

A repülőgép lezuhanásának körülményeire és helyszínére vonatkozóan a Csongrád Megyei Levéltár és a
Magyar Országos Levéltár őriz iratokat. A lezuhanás helyszínét a Magyar Roncskutató Egyesület (MRE)
tagjai azonosították. Az egyesület 2006-ban alakult azzal a céllal, hogy összefogja a hazai amatőr és hivatásos történészeket, kutatókat, akik a jelenkori magyar hadtörténelem (kiemelten az 1939-¬45 közötti
időszakot) tárgyi emlékeivel, eseményeivel foglalkoznak. Ennek keretében zajlik a kutatás, feltárás, dokumentálás, gyűjtés, restaurálás, rekonstruálás, kiállítás, oktatás, publikálás, archiválás. Az egyesület együttműködik a hazai szakmúzeumokkal (Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Szolnoki Repülő Múzeum), a kutatások során érintett más múzeumokkal, veterán egyesületekkel, valamint oktatási intézményekkel. Az
egyesület kiemelt feladata a feltárt területek környezetvédelmi mentesítése (mivel a leletek nagymértékben
szenynyezik a talajt: fém, olaj, benzin stb.), valamint a kutatások és feltárások során a tűzszerész szolgálat
munkájának támogatása. Jelenleg is folyamatban van egy olyan kutatási program kidolgozása, amellyel
lehetőség nyílik az illetékes múzeumok, szervezetek és az egyesület összehangolt munkájára, valamint olyan kutatási eljárások, módszerek bevezetésére, mint archeometalurgia és a közvetett bizonyítékok alapján történő személyazonosítás. Az MRE gyűjteménye a Szolnoki Repüléstörténeti Kiállítóhely állandó
kiállításán tekinthető meg, az egyesület 2011-től a British Aviation Archaeological Council tagja.
Az MRE adatai: E-mail: roncskutatas@gmail.com
Bankszámlaszám: 10918001-00000056-99580002 UniCredit Bank Adószám: 18260209-1-43

A cikket írták:
Web:

PUSZTAI JÁNOS
www.legihaboru.hu

és

OLÁH ANDRÁS PÁL
www.airwarhungary.com
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Forrasok
M. kir. Honvédelmi Miniszter.
123.817 szám
eln.35.-1944.
1944. VIII. ½.-én éjjel végzett
ellenséges légitevékenység.
M. kir. Belügyminiszter Urnak.
Budapest, 1944 évi augusztus hó 2.-án.

Budapest.

Az 1944 évi augusztus hó 1.-áról 2.-ra virradó éjszaka végzett ellenséges légitevékenységről az
alábbi tájékoztatást adom:
Egyes ellenséges gépek 22h08I-től 22h56I-ig Szeged és Mezőtelegd közötti területen D.ről beléptek légterünkbe és Szolnok – Karcag – Miskolc – Debrecen utvonalon haladva
23h02I-tól 23h50I-ig Losonc és Ungvár között hagyták el az ország légterét.
A berepült gépek száma kb. 15-re tehető. Valószínűleg ugyanezen gépek 01h39I-től
03h27I-ig Balassagyarmat és Ung-vár között ismét beléptek, majd D. irányban haladva
02h20I-től 04h02I-ig Nagyvárad és Eszék között végleg elhagyták a magyar légteret.
		
Légvédelmi tüzérségünk Szolnokon müködésbe lépett.
		
Német részről 2 vadászt vetettek be.
		
Csongrádról 1 ellenséges gép lelövését jelentették.
		
Bombázásról, károkról jelentés nem érkezett.
A miniszter rendeletéből:
Olvashatatlan aláírás
Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár – Országos Levéltár
A m. kir. rendőrség szentesi kapitánysága
Szám: 2795/1944.			
Tárgy: Ellenséges repülőgép lelövése.
M. kir. Belügyminisztérium VII. Közbiztonsági Osztályának,
Budapest.
Tisztelettel jelentem, hogy a mai napon éjjel 2 óra 45 perc tájban a Szentes m. város határában fekvő
u.n. Alsóréten égő állapotban lezuhant egy repülőgép. A repülőgép egyik motorja zuhanás közben a
föld közelében felrobbant és a szertefröccsenő benzines, égő gépalkatrész darabok 5-6 búza keresztet
meggyujtottak s ezek nyomban hamuvá égtek. Maga a gép egy kisebb kráterszerű mélyedésbe esett s
a benne felhalmozott benzin és olaj még 7-8 órán át tovább égett. A gép lezuhanásával egyébként sem
életben, sem vagyonban részünkről károsodás nem történt.
A szemtanuk előadása szerint a repülőgépet egy éjszakai vadász repülőgép üldözte és valószínű, hogy
a vadász repülőgép lövéseinek eredményekép zuhant le. Ezt bizonyítja, hogy a lezuhant ellenséges
repülőgépen ikergéppuska lövéseinek nyoma látható.
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A lelőtt ellenséges repülőgép „Halifax” mintáju, valószínű leg 3 motoros távolfelderítő gép. Személyzete a megállapítás szerint 7 főből állott, akik közül 5 ejtőernyővel földetérve megmenekült, 2 pedig
a repülőgépből kiugorva az ejtőernyő ki nem nyilása következtében halálra zuzta magát. Az életbenmaradt 5 főnyi személyzetből 2-t a kapitányság személyzete, hármat pedig a felkutatásukra kivonult
csendőri és katonai karhatalom a leventék és a polgári lakosság bevonásával megejtett keresés eredményekép elfogott. Ugy az elfogott pilótákat, mint a hatóságom által megtalált 2 drb ejtőernyőt a
további eljárás céljából a katonai hatóságnak adtam át.
Szentes, 1944. augusztus 2.
A rendőrkapitányság vezetője:
Olvashatatlan aláírás
m. kir. rendőrtanácsos
Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár – Országos Levéltár

10607/1945. M.E.
Másolat a 161.522/1945.I/3. sz. iktatmányról a 161.501/1945.1/3. sz. iktatmányhoz.
„Csongrád vármegye Főispánjától.---1289/főisp.1945. szám.---Tárgy: Szövetséges Ellenőrző Bizottság átirata az amerikai hadsereg Magyarországon elesett katonáinak ügyében.---Rendelet száma:
5788/1945.---Magyar Belügyminiszter Úr!---Rendeletére jelentem, hogy a vármegye törvényhatósága
területén belül csupán Szentes város területén belül zuhant le egy amerikai repülőgép. A gép személyzetéből 2 angol szolgálatban lévő lengyel katona halt itt meg, 1944. augusztus hó 2. napján.---Szentes,
1945. évi október hó 17-én.---Karácsonyi főispán s.k. P.H.”
A másolat hiteléül:
Novák ( s.k.)
irodavezető
Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár – Országos Levéltár

Załoga lotników polskich i biało-czerwona szachownica
Lengyel repülős alakulat a lengyel légierő felségjelével
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Tragedia
Halifaxa
Szentes, 2 sierpnia 1944 r., godz. 01.30
Szentes w ostatnim roku II wojny światowej
W połowie lata 1944 r. wojska sowieckie osiągnęły przedpola Karpat i tym samym zagrażały
już bezpośrednio wschodniej części Niziny Węgierskiej. Dlatego Regent Horthy zarządził, aby
tereny na wschód od linii rzek Bodrog i Cisy ogłosić strefą wojenną, na czele której postawił
komisarza rządu. W związku z tym, że przemysł ciężki i zbrojeniowy Węgier w głównej mierze
rozlokowany był w okolicach Budapesztu i zachodniej części kraju właśnie w tych regionach
skoncentrowano jednostki ochrony powietrznej i myśliwce. Obszar leżący na wschód od
Dunaju pozostał właściwie bez obrony powietrznej, dlatego też w okolicach miasta Szentes,
przy moście kolejowym Csongrád usytuowane zostały tylko dwa działka przeciwlotnicze.
W omawianym okresie Szentes był stolicą komitatu Csongrád, oczywiste było, że angielskie,
amerykańskie samoloty bombowe, transportowe przelatujące nad Węgrami szukały takich
korytarzy powietrznych, które były słabo zaopatrzone w obronę przeciwlotniczą, dodatkowo,
nizinne rzeki węgierskie stanowiły doskonałe punkty orientacyjne.
Plany zaopatrzenia Armii Krajowej drogą powietrzną
Pod koniec wiosny 1944 roku dowództwo AK oraz rząd emigracyjny koncentrowali się wokół
planów wybuchu powstania w okupowanej Warszawie. Dostarczenie broni i innego niezbędnego zaopatrznia planowano przeprowadzić między innymi drogą powietrzną. Opracowanie i
realizację „Planu Odwet” osobiście nadzorował świeżo przybyły z Polski generał Stanisław Tatar. Podczas prac nie wzięto pod uwagę opinii majora Jana Jaźwińskiego, który od trzech lat kierował zaopatrzeniem partyzantki polskiej drogą powietrzną, nie brano pod uwagę wykorzystania do takich akcji włoskich baz lotniczych. W czerwcu 1944 roku w 12 tajnych depeszach
poinformowano dowództwo w Polsce o szczegółach akcji (terminach zrzutów, miejscach, sygnałach informacyjnych, itd.), które naniosło liczne zmiany na oryginalnych planach. Zarówno
dowództwo w Anglii jak i w Polsce przyjęły, że systematycznie będą uzgadniać szczegóły w
miarę zmiany sytuacji na froncie.
Realizacja planu w dużej mierze zależała od stanu samolotów biorących udział w akcji oraz
załóg. Kiedy dowódca AK generał Bór Komorowski zawiadomił Londyn o podjętej decyzji w
sprawie wybuchu powstania w Warszawie, jedyną jednostką zdolną do zapewnienia stałych
dostaw drogą lotniczą dla walczących powstańców była 1586 Eskadra do Zadań Specjalnych
(1586 Polish Special Duties Flight) stacjonująca we włoskim Brindisi (dowódca: Eugeniusz
Arciszkiewicz). Stan liczebny Eskadry latem 1944 roku zbliżał się do stanu krytycznego, dlatego dowództwo angielskie brało nawet pod uwagę jej rozwiązanie bądź wcielenie do innych
struktur. Dowództwo Polskich Sił Lotniczych (Polish Air Force), które w zasadzie było kontynuatorem przedwojennych sił lotniczych wywarło mocny nacisk na dowództwo RAF-u, aby
1586 Eskadrę uzupełnić zarówno pod względem ludzkim jak i sprzętu do poziomu przeciętnej
jednostki brytyjskiej tego typu.
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Niestety w zakresie rezerw ludzkich i wyposażenia Anglicy borykali się z trudnościami. Jaźwiński już od wiosny zwracał się do generała Tatara, aby osiągnął u Brytyjczyków zwiększenie stanu liczebnego załóg oraz wymianę samolotów na Liberatory B-24, bardziej odpowiednich do
realizacji zadań, przed jakimi stała Eskadra. Sytuację komplikowało jeszcze nizrozumienie i
nieprzyjęcie do wiadomości przez Tatara angielskiego systemu urlopowania i zmian lotników.
Skutkiem tego było to, że w przeciwności do Brytyjczyków piloci polscy latali bez odpoczynku
przez całe lato, ich sprzęt również uległ znacznemu zużyciu.
10 maja 1944 roku generał Sosnkowski zwrócił się z prośbą, aby jedną z najbardziej doświadczonych polskich jednostek, 300 Eskadrę Bombową przenieść do Południowych Włoch. Dowództwo RAF-u nie zgodziło się, jednak udało się osiągnąć przeniesienie wielu doświadczonych pilotów i wcielić ich do 1586 Eskadry.
Przeddzień Powstania Warszawskiego, tragedia Halifaxa nad Szentes
Po wybuchu Powstania (Operacja Burza) bardzo szybko okazało się, że powstańcy mają problemy z zapewnieniem rezerw. Przeszkody te pojawiły się również przed wybuchem walk. Samo
powstanie rozpoczęło się 1 sierpnia o godzinie 17-ej (Godzina W). Wieści o walkach w Warszawie dotarły na Węgry z małym opóźnieniem, głównie za sprawą Radia Londyn, Radia Moskwa
oraz Głosu Ameryki. W noc pierwszego dnia Powstania polscy piloci odbywali zwyczajową
służbę na sześciu samolotach bombowych typu Halifax. Jednostka oznakowana GR-G, JP 283
Halifax nad terenem o koordynatach „San” 215, (51 48’30’’É/20 26’30”K) 61 km od Warszawy
i 27 km od Skierniewic nad Żurawką dokonała zrzutu: 9 pojemnikaów i 12 pakunków, lecz
w drodze powrotnej niemiecki myśliwiec zestrzelił maszynę. Pilotowi myśliwca Ofw. Josefowi
Federle (8/NJG 6) zaliczono zestrzelenie samolotu typu Wellington, które miało miejsce na 2300
m, na południe od miasta Csongrád, o godzinie 02.46 (Anerk nr 12). Według innych danych
węgierskie działko przeciwlotnicze ustawione przy moście na Cisie również otworzyło ogień
do przelatującego bombowca. Załoga przelatującego nad tym samym obszarem brytyjskiego
samolotu po wylądowaniu w Campo Casale (Brindisi) zdała relację, że w kwadracie Debrecen
– Nagyvárad nad terenami węgierskimi ok. godziny 2.30 byli świadkami zestrzelenia czterosilnikowej maszyny, która płonąc uderzyła o ziemię. Źródła węgierskie czas uderzenia o ziemię
maszyny ustaliły na godzinę 2.45 w miejscu o nazwie Szentes Alsórét.
Stopień 		
W/O 		
F/S 		
P/O 		
F/S 		
W/O 		
Sgt 		
F/S 		

Funkcja 		
pilot 		
pilot 		
nawigator
radiotelegr
bombardier
mechanik
strzelec 		

Nazwisko 		
Kazimierz, Wolski 		
Witold, Raflewski 		
Ludwik, Domański 		
Bazyli, Chmaruk 		
Jan, Lewandowski 		
Paweł, Szejnowski 		
Adam, Proszek 		

Los
w niewoli
w niewoli
w niewoli
w niewoli
poległ
poległ
w niewoli

19

Tragedia
Halifaxa
Szentes, 2 sierpnia 1944 r., godz. 01.30
Wzięty do niewoli radiotelegrafista Bazyli Chmaruk we wspomnieniach opisywał, że po pierwszej serii prawe skrzydło zaczęło się palić a zapasowe zbiorniki paliwa pomimo tego, że były
puste, wybuchły. Wnętrze samolotu również natychmiast ogarnął ogień, po przebiegnięciu do
wyjścia wyskoczył ze spadachronem. Po wylądowaniu na ziemi poparzony i krwawiąc uciekał
w kierunku południowym, mniej więcej 10 kilometrów, po czym zatrzymał się przy jednym z
gospodarstw rolnych i zasnął. W tym samym dniu po południu podczas snu znaleźli go węgierscy żandarmi i pojmali. Najpierw furmanką a później motocyklem z doczepą przewieźli go do
Szentes. Od jednego ze strażników, który był Węgrem z Górnych Węgier (Słowacja) dowiedział
się, że dwóch członków załogi znaleziono martwych. Strażnicy
zezwolili mu na obejrzenie ciał i wraku maszyny. Chociaż ciała były spalone nie do poznania,
na podstawie umundurowania udało mu się zidentyfikować mechanika pokładowego i bimbardiera. Kilka dni przetrzymywano go w areszcie, następnie pod asystą straży przewieziono do
budapesztańskiej Cytadeli i przekazano Niemcom. Od relacji B. Chmaruka różni się wpis do
ksiąg metrykalnych miasta Szentes, w których przyczyna śmierci podana jest jako uraz podstawy czaszki i wewnętrzny krwotok. O zwęglonych ciałach nie ma wpisu.
O tragedii samolotu nad Szentes prasa pisała, że zestrzelono samolot angielski z angielską załogą,
a powołując się na źródła policyjne napisano, źe angielski bombowiec zestrzelony został przez
działo przeciwlotnicze ustawione w celu obrony mostu na Cisie. Fakty więc wskazują na to, że
Halifax już wcześniej był niesprawny i w strefie powietrznej nad Szentes był już w takim stanie i
tak nisko, że próbował lądować awaryjnie.
Możliwe, że w czasie wykonywania tego manewru dosięgły go pociski działka przeciwlotniczego.
Kilka chwil wcześniej wyskoczył ze spadachronem drugi pilot, Witold Raflewski, który szczęśliwie wylądował. Płonąca, niezdolna do manewrowania maszyna uderzyła w ziemię niedaleko
mostu na Cisie, między rzekę a koszary wojskowe, na pola zwane Alsórét. Lewandowski i Szejnowski prawdopodobnie już wcześniej odnieśli tak ciężkie obrażenia jeszcze przed ostrzałem
działka przeciwlotniczego, że ponieśli śmierć zanim maszyna uderzyła o ziemię. Inni członkowie załogi dostali się do niewoli. Pojmanego Raflewskiego dwóch żandarmów prowadziło przez
miasto, kiedy to przechodnie rzucili się na „dokonującego bombami zniszczeń „angielskiego”
pilota”.
Według złożonych po wojnie zeznań jednego ze śledczych, Lakosa, żandarmi biernie przyglądali
się ludziom chcącym zlinczować niezdolnego do obrony pilota. Józefowi Lakos i Istvánowi Süle
udało się wyrwać z rąk tłumu polskiego pilota, aby traktować go następnie zgodnie z normami
dotyczącymi jeńców wojennych. Dwóch poległych pilotów pochowano na brytyjskim cmentarzu wojskowym w Solymár k/Budapesztu.
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Identyfikacja miejsca rozbicia się samolotu
Dokumentacja związana z okolicznościami upadku samolotu przechowywana jest w Archiwum
Narodowym Woj. Csongrád oraz w Węgierskim Archiwum Narodowym. Miejsce uderzenia
w ziemię Halifaxa zidentyfikowane zostało przez Węgierskie Stowarzyszenie Badania Wraków
(MRE). Stowarzyszenie powstało w 2006 roku w celu koordynacji prac zawodowych i amatorskich historyków, badaczy, którzy zajmują się najnowszą historią Węgier, głównie okresem II
wojny światowej. Członkowie Stowarzyszenia wykonują prace badawcze, odkrywcze, dokumentacyjne, restauracyjne, rekonstrukcyjne, organizują wystawy, wykłady, publikują artykuły
o najnowszym stanie ich prac. Współpracują między innymi z Instytutem Historii Wojska i
Muzeum oraz z Muzeum Lotnictwa w Szolnok, placówkami oświatowymi, muzeami, związkami
weteranów. Do jednego z głównych zadań Stowarzyszenia należy przygotowanie odkrytych eksponatów do okazania ich szerszej publiczności, utylizacja zanieczyszczeń środowiska (benzyna,
olej, inne skażenia) oraz ewentualne wsparcie prac saperów. Obecnie Stowarzyszenie przygotowuje program współpracy placówek o podobnym profilu działania, dzięki któremu stanie się
możliwe zharmonizowanie i koordynacja prac prowadzonych przez te instytucje. Systematycznie wdrażane są metody badawcze, takie jak archeometalurgia czy procesy identyfikacji osób na
podstawie dowodów pośrednich.
Zbiory Stowarzyszenia dostępne są w formie wystawy stałej w Muzeum Lotnictwa w Szolnok.
Od 2011 roku Stowarzyszenie jest członkiem British Aviation Archeological Council.
Dane Stowarzyszenia:
e-mail: roncskutatas@gmail.com
Nr konta bankowego: 10918001-00000056-99580002 UniCredit Bank
Nr podatkowy: 18260209-1-43
Autorzy artykułu:
Pusztai János
Oláh András Pál
przekład na język polski: Karol Biernacki
web: www.legihaboru.hu
www.airwarhungary.com
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Az emlekmurol
Az emlékmű formáiban méltó emlékhelyet kíván állítani a Szentes mellett elesett lengyel pilóták emlékére. A katonai emlékhely középpontjában egy Halifax repülőgépszárny inspirálta forma magasodik. Ez a forma egy világos színű
beton talapzatból tör elő, mely kialakításában a tiszteletadás lehetőségének teremt alapot. A nyújtott késszerű acélforma hegyével az ég felé áll. Ez a forma
alkalmas a drámai események felidézésére, a katonák bátorságának szimbolizálására, és korszerű emlékoszlopa lehet a történelmi emlékezés szándékának.

Az emlékmű rajzai

Köszönet kisfiaimnak, Mareknak és Bogdánnak, feleségemnek és családtagjaimnak ,
Brzózka Ádám Brzózka Bogdán Brzózka Helena Brzózka Marek Brzózka-Szántó Cecília
Jerzy Platajs Józef Polewka és családja Kendrella Balázs Kincses György Kuncz Máté
Szántóné Filák Mária Varga Sándor Wittek Krisztina Baloghné Berezvai Csilla
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Tervek es a kivitelezes

A helyszín és a méretek

A kivitelezés

barátaimnak a segítségükért, támogatásukért és kitartásukért...
Dr. Brzózka Marek Andrzej Dr. Dénes Ilona Fodor Antal G&G kft Gaál András
Papp Tibor Pozsonyi Gergelynek Sárréti Dániel Szántó Lajos Szántó Vera

Brzózka Marek
szobrászművész

www.brzozkamarek.com
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A kiadványt készíttette:

Szentes Város Önkormáyzata
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Rotár Krisztina
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