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Uroczyste odsłonięcie
tablicy poświęconej
ppłk. Romanowi Rypsonowi
W dniu 3.10.2010 roku o godz.
11.30 zostanie odprawiona okolicz-

nościowa msza św. w Kościele pw.
Wszystkich Świętych w Jedlnie.
Po mszy na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlnie
nastąpi Uroczyste Odsłonięcie
Tablicy Pamiątkowej poświęconej ppłk. pil. Romanowi Rypsonowi zamordowanemu w 1951 roku
przez władze komunistyczne PRL.
Organizatorem uroczystości
są Urząd Gminy Ładzice, Muzeum
Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku i Towarzystwo
Przyjaciół Muzeum w Radomsku.

egzemplarz bezpłatny

Pamięci

ppłk. pil. Romana
Rypsona
Groza wojen tylko we wspomnieniach
niech zostanie
Jedno z nich to o ppłk. pil. Rypsoniu
Romanie
Już od najmłodszych chłopięcych lat
Wyboistą drogą przez życie szedł
Dzierżąc karabin w zaciśniętej dłoni
Czy samolotu eskadrowego stery
Podczas dziejowych burz
Gdy głód doskwiera
Ciepłe łóżko się śni
Gwiżdżą kule i huczą działa
A przed oczyma obraz matki
Co w oknie stała

Pomysłodawcą zorganizowania
uroczystości i fundatorem tablicy
jest rodzina R. Rypsona, Państwo
Pawlikowscy.

Zza łez zasłony syna błogosławiąc
Z nadzieją i wiarą w sercu
Marzył o wolności Ojczyzny skrycie
I temu celowi poświęcił życie.
Edmunda Bodanka

Muzeum Regionalne
im. St. Sankowskiego
w Radomsku
97-500 Radomsko, ul. Narutowicza 1
www.muzeum.radomsko.pl
e-mail: muzeum@radomsko.pl
tel. 44 685 00 76
tel/fax 44 683 56 51
Czynne: pon. - pt. 10.00 - 16.00
sob. - nieczynne
niedz. - 10.00 - 18.00

Syn Ziemi Radomszczańskiej
ppłk pil. Roman Rypson
Naród tworzą ludzie honoru,
ludzie świadomi wspólnych wartości,
(tych wartości) którym służyły
pokolenia ich poprzedników.

Roman pod koniec I wojny światowej, czy to w Radomsku czy też w Częstochowie, wraz z grupą miejscowej młodzieży zaangażował się w działalność patriotyczną. Jako
członek Polskiej Organizacji Wojskowej brał czynny udział
w rozbrajaniu żołnierzy niemieckich i austriackich wojsk
okupacyjnych w Radomsku i okolicy.

Odznaka Polskiej Organizacji Wojskowej z 1918 r.

Zdjęcie Romana Rypsonia w mundurze w stopniu majora lotnictwa z lat 1945/6

Ppłk pil. Roman Rypson1 był najstarszym synem Szczepana Rypsona (1867-1951) i Konstancji z Pawlikowskich
(1870-1953), córki powstańca styczniowego Wincentego
Pawlikowskiego. Pochodził z niezamożnej rodziny, osiadłej
w okolicach Radomska. Roman urodził się 16 lutego 1899 r.
w Jedlnie na terenie dzisiejszej gminy Ładzice. 2
Edukację prawdopodobnie rozpoczął od szkoły elementarnej w Jedlnie, a następnie naukę pobierał w progimnazjum Żylińskiego w Radomsku, którą kontynuował w nie
istniejących już obecnie: Gimnazjum Humanistycznym
Męskim Stanisława Niemca w Radomsku i Kośmińskiego
w Częstochowie. Na podstawie listu matki skierowanego
do marszałka LWP Konstantego Rokossowskiego z 1952 r.
wiadomo, że był zdolnym młodzieńcem, skoro „Syn sam się
uczył i uczył inne chłopskie dzieci. Musiał sam często zarabiać na książki, bo myśmy nie mieli pieniędzy”.
1 W literaturze spotkać się można z różną formą zapisu nazwiska. Raz

jest to Rypson innym razem Rybsoń, co chociażby najlepiej jest widoczne
[w:] Rocznik oficerski 1923, W-wa 1923, s.1761, gdzie na jednej i tej samej
stronie podane są obie wersje.

Pod koniec 1918 r. z chwilą rodzącej się niepodległości,
wstąpił do powstającego Wojska Polskiego a konkretnie
do 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. 3 Wówczas to m.in.
w Radomsku tworzony był na bazie plutonu wydzielonego z 2 szwadronu, 1 szwadron jazdy. Wraz z 1 szwadronem
wziął udział w walkach z wojskami ukraińskimi na froncie
w Galicji Wschodniej. Jeszcze przed końcem roku, 19 grudnia 1918 r. zdobyto Nowe Miasto, a następnie w styczniu
i pierwszej połowie lutego 1919 r. walczył w rejonie Gródka
Jagiellońskiego. Podczas ofensywy ukraińskiej bronił z pułkiem Lubienia Wielkiego, Kamieniobrodu i Gródka Jagiellońskiego, atakując Wielkopole. W maju 1919 r. ponownie
wyruszył wraz ze swym pułkiem do Włodzimierza Wołyńskiego na front ukraiński. Szybki atak przeprowadzony przez
pułk zaskoczył wycofujących się Ukraińców, w następstwie
czego udało się zdobyć ważny most na rzece Styr, obsadzono główne drogi i oskrzydlono Łuck, w którym 23 maja poddało się sześć pułków ukraińskich wraz z artylerią. Tego
samego dnia zdobyto Radziwiłłów, w którym poddało się
3 tys. żołnierzy ukraińskich, zdobyto kilka pociągów w tym
jeden pancerny i kilkaset sztuk karabinów maszynowych.
2 Swat T., „…Przed Bogiem i historią”. Księga ofiar komunistycznego reżimu

w Polsce lat 1944-1956. Mazowsze, W-wa 2003, s.155 - błędnie podano
nazwę miejsca urodzenia Jedlina; przedruk [w:] http://wikipedia.org.pl,
gdzie również przez lata błędnie podawano miejscowość Jedlina
k/Radomska; Pawlak J., Polskie eskadry w wojnie obronnej. Wrzesień 1939,
W-wa 1991 r., s.568, błędnie podaje rok urodzenia w 1902.
3 http://encyklopedia.synpatia.pl Pułk Ułanów Krechowieckich (od

nazwy bitwy z 24 lipca 1917 r. pod Krechowicami).

Skład i druk:

Niniejszy biuletyn został opracowany przy współpracy członków rodziny Pawlikowskich
i Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku.
97-500 Radomsko
ul. Klonowa 7, tel./fax (44) 682 64 31
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Niniejsza publikacja została sfinansowana przez: Urząd Gminy Ładzice,
Muzeum Regionalne im. St. Sankowskiego w Radomsku oraz Studio Poligraficzne „SOLDRUK”
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Pod Dunajowem pułk, w którym służył rozgromił kolumny
ukraińskie, które następnie ścigano aż do Kozowej. W trakcie kampanii zajęto także miasto Zdołbunów.
Po zawarciu rozejmu z Ukrainą został skierowany na
północ do Ciechocinka. W okresie od stycznia do marca 1920 jego pułk w ramach 5 Brygady Jazdy brał udział
w zajmowaniu w imieniu Polski, Pomorza Gdańskiego.
17 stycznia wraz z pułkiem wkroczył do Torunia a następnie posuwając się wzdłuż Wisły zajmował: Chełmżę, Popowo, Grudziądz, Nowe, Pelplin, Starogard Gdański i Puck,
gdzie osiągnięto wybrzeże Bałtyku.
Kiedy rozpoczęła się kolejna wojna, od kwietnia do października 1920 r. Roman Rypson brał wraz ze swym pułkiem udział w wojnie polsko-bolszewickiej, ponownie
będąc skierowanym na front, na znane sobie już z dotychczasowych walk tereny, na odcinku ukraińskim. Podczas
ataku na stację przeładunkową w Koziatyniu wzięto do
niewoli 2 tys. bolszewików. Następnie na początku maja
pułk wkroczył do Białej Cerkwi. W wyniku zaskoczenia
wroga, część pułku (jeden dywizjon) pod Wołodarką rozbił pułk kozacki i pułk kawalerii armii konnej Budionnego.
Po kontrataku Budionnego, pułk walczył pod Antoniowem
i na tyłach armii sowieckiej. W lipcu pułk walczył nad Styrem
i osłaniał odwrót polskiej piechoty.

Odznaka 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, wzór 1921 oraz proporczyk pułku

Po wycofaniu się w sierpniu do Żółkwi, pułk ponownie zaatakował armię Budionnego zadając jej duże straty.
W okresie kontrofensywy polskiej pod koniec sierpnia 1920 r.
Rypson wraz ze swym pułkiem walczył pod Cebłowem,
gdzie pułk rozbił 6 dywizję kozacką, opanowano Tyszowce
i wraz z Grupą Operacyjną gen. Hallera odrzucono oddziały Budionnego od Zamościa i wyparto za Bug, przystępując
do kontrataku na Wołyniu.

Żółkiew na Wołyniu, miejsce koncentracji 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w sierpniu 1920 r. przed kontrofensywą (widokówka z okresu międzywojennego).
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Obraz Mikołaja Wisznickiego „Szarża pod Wołodarką – 1920” z 1935 r., Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Roman Rypson wraz z pułkiem zakończył kampanię
wołyńską w październiku 1920 r. zwycięskim atakiem
na Korosteń. Zimę 1920/1921 spędził w okolicach Łucka,

skąd został przetransportowany do Augustowa, gdzie pułk
włączono do Suwalskiej Brygady Kawalerii.

Obraz Jerzego Kossaka z 1930 r., przedstawiający pościg żołnierzy z 1 Pułku Ułanów Krechowieckich za uciekającymi bolszewikami w 1920 r.
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
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A oto piosenka jaką śpiewano o pułku tzw. Żurawiejka:
Zawsze dzielni, wszędzie znani
Krechowieccy to ułani.
Zawsze dzielni, często wlani,
To ułani Cioci Frani.
Elegancki, wielkopański,
To jest pierwszy pułk ułański.

`

Wielkopański, Jaśniepański
Krechowiecki Pułk ułański.
To że dobrze są ubrani
To zasługa cioci Frani
po każdej zwrotce:
Lance do boju, szable w dłoń
bolszewika goń, goń, goń!
Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej i podpisaniu pokoju ryskiego, Roman Rypson wstąpił do Szkoły

Podchorążych Piechoty w Warszawie, po ukończeniu której, został awansowany na stopień podporucznika. Otrzymał przydział służbowy do 3 Zapasowego Dywizjonu Taborów w Grodnie, gdzie został dowódcą plutonu. W 1923 r.
był już porucznikiem w tymże dywizjonie wg starszeństwa
z dniem 1-go lutego 1922 r..
Jednym z marzeń młodego oficera było latanie. W tym
czasie polskie lotnictwo tworzyło się powoli i mozolnie,
poddawane ciągłym reorganizacjom. W 1924 r. Rypson
wstąpił do Szkoły Pilotów w Bydgoszczy a po jej ukończeniu, w 1925 r. na Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lotniczych w Grudziądzu, wraz z którą został przeniesiony
do Dęblina. Po jej ukończeniu oddelegowany został jako
instruktor pilotażu i szkolił przyszłych pilotów do 1931 r..
Następnie w Dęblinie pełnił różne funkcje, by ostatecznie
powrócić do Grudziądza.
W 1933 r. w stopniu porucznika pilota, na krótko objął
dowództwo 41 Eskadry Liniowej (wywiadowczo-rozpoznawczej). Od 4.12.1933 r. dowodził Plutonem I/43 w 43
Eskadrze Towarzyszącej (Obserwacyjnej), z którym odbył
ćwiczenia zimowe w 1934 r. wraz z 4 Dywizją Piechoty
a latem z 16 Dywizją Piechoty. Z dniem 12.02.1934 r. został

Działania wojenne 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w okresie kiedy w nim służył Roman Rypsoń.4
4 Mapa wykonana na podstawie opisu zawartego [w:] Wojciechow-

ski A., Zarys historii wojennej 1-go pułku ułanów krechowieckich,
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W-wa 1929. Opis powielony [w:] 1 Pułk Ułanów Krechowieckich
http://wikipedia.org.pl.
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Rypsona 46 eskadra osiągnęła gotowość bojową, a w dniach
24-26.08.1939 r. jedynie dokonano uzupełnień wyposażenia. Przejęto również część personelu rozwiązanej 49 eskadry. Jako lotniska dyspozycyjne eskadrze Rypsona wyznaczono Czersk i Bielice koło Bydgoszczy. 5 W kampanii
wrześniowej 1939 r. brał udział jako dowódca 46 Eskadry
Obserwacyjnej (towarzyszącej) wchodzącej w skład Armii
Pomorze pod dowództwem gen. Bortnowskiego, walczącej
na samolotach: Lublin R-XIIID, R-XIIIC i RWD-8 (w liczbie
9 maszyn, odpowiednio 7 i 2). 6
17.09.1939 r. kpt. Rypson wraz z st. szer. pil. Musiałem
po wydostaniu się z okrążenia nad Bzurą, z powodu braku
paliwa dolecieli tylko w pobliże Międzyrzecza Podlaskiego
gdzie lądowali.

Zdjęcie Romana Rypsona w mundurze kapitana z końca lat 30-tych XX w.

oficerem taktycznym 41 Eskadry, z którą odbył wiele ćwiczeń, w tym międzydywizyjne manewry. Następnie powrócił do 43 Eskadry, w której po przeprowadzeniu reorganizacji w okresie od 1.11.1937 r. do 21.03.1938 r. był jej dowódcą
w stopniu kapitana pilota.
W 1937 r. lub 1938 r. zorganizowano manewry lotnicze,
w trakcie których eskadra dowodzona przez Romana Rypsona korzystała z zorganizowanego do tych celów polowego
lotniska w Strzałkowie pod Radomskiem.
W ramach „cichej mobilizacji” dowodzona przez kpt. pil.

W okresie 1-17.09.1939 r. eskadra dowodzona przez kpt.
Rypsona wykonała 46 zadań bojowych w tym 7 o charakterze łącznościowym. Od pierwszych chwil wojny prowadzono rozpoznanie tras przemieszczania się kolumn wojsk
niemieckich próbujących oskrzydlić i ostatecznie rozbić
Armię Pomorze. W dniu 6.09.1939 r. nastąpiło rozwiązanie
dowództwa lotnictwa Armii Pomorze, w związku z czym
kpt. Rypson przejął pełnienie faktycznych funkcji sztabu dla 43 i 46 eskadry. Kiedy jednostki armii przedostały
się w rejon koncentracji i doszło do połączenia z cofającą
się Armią Poznań, zaszła ponownie konieczność wyodrębnienia sztabu, którego obowiązki przejął oddelegowany
12.09.1939 r. oficer. W trakcie walk nad Bzurą prowadzono rozpoznanie. W wyniku wykonywania zadań zginęło 2
obserwatorów, jeden samolot uległ uszkodzeniu przy starcie, drugi przy lądowaniu, jeden z braku paliwa porzucono,
inny utracono w nieznanych okolicznościach, trzy oddano
do dyspozycji 43 eskadry. Działalność operacyjną eskadra
zakończyła z chwilą ewakuacji.
Po kapitulacji Rypson dwukrotnie uniknął niewoli niemieckiej7, do której ostatecznie trafił jesienią 1939 r. i pozostał w niej do wyzwolenia w 1945 r..
Po wojnie powrócił do kraju. Pracę podjął najpierw
w instytucjach cywilnych w Toruniu a następnie w armii jako

Godła eskadr lotniczych dowodzonych przez kpt. Romana Rypsonia, od lewej : 43 Eskadry Obserwacyjnej w 1937-1938 i dwie wersje godła 46 Eskadry
Obserwacyjnej dowodzonej we wrześniu 1939 r.8
5 Pawlak J., Polskie eskadry w wojnie obronnej..., s.389, oprócz Czerska

podaje lotnisko Biedaszkowo zamiast Bielice.

6 Koliński I., Regularne jednostki wojska polskiego (lotnictwo), W-wa

1978, s.95-96, błędnie podał, że eskadra weszła w skład Armii Pomorze
30.09.1939 r., gdyż już wówczas nie istniała, zapewne chodzi o 30.08.1939
r.; Pawlak J., Polskie eskadry w wojnie obronnej..., s.389-395, podaje 7
samolotów R-XIIID; Swat T., „…Przed Bogiem i historią”…, s.156, przez

6

pomyłkę podał r. 1919 zamiast 1939.
7 Pawlak J., Polskie eskadry w wojnie obronnej..., s.395, w stratach. błędnie

podaje że zaginął.

8 Pawlak J., Polskie eskadry w wojnie obronnej..., s.388, jako godło 46

Eskadry Obserwacyjnej przedstawia ważkę, podobnie Koliński I.,
Regularne..., s.48 (w załączniku kolorowym).
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Mapa szlaku bojowego.9

Szef Sztabu w 15 Zapasowym Pułku Lotniczym w Radomiu.
W 1946 r. mjr Rypson został wykładowcą w Oficerskiej
Szkole Lotniczej w Dęblinie. Od lata 1947 r. w stopniu
podpułkownika-pilota zajmował stanowisko kierownika
sekcji przemysłowej, następnie był zastępcą szefa Wydziału
Planowania Materiałowego ds. Łączności w Dowództwie
Wojsk Lotniczych, a w końcu jako dowódca tego wydziału, współtworzył koncepcję odbudowy i rozwoju polskiego
przemysłu lotniczego.

ppłk Mitrofan Sołopienko i szef sekcji śledczej kpt. Zygmunt Lindauer. Informacja Wojskowa łączyła aresztowanych ze sprawą płk. Adameckiego skazanego w pierwszym procesie. Ppłk Rypson miał być zwerbowany do
działalności konspiracyjnej przez szefa Wydziału Planowania w Dowództwie Wojsk Lotniczych płk Stanisława

Roman Rypson z dniem 2.06.1952 r. został zwolniony
z zajmowanego stanowiska w Dowództwie Wojsk Lotniczych, przeniesiony do rezerwy i natychmiast aresztowany.
Był oskarżony i sądzony w jednym z wielu procesów
politycznych tzw. odpryskowych, który można także określić jako proces drugiej grupy oficerów kierownictwa lotnictwa, zorganizowanym dla rzekomej opozycji wojskowej
wśród przedwojennych oficerów, na podstawie art. 86 § 1 i
2 kkWP oraz art. 15 dekretu z 13.06.1946 r.
Śledztwo prowadził Zarząd Informacji Wojsk Lotniczych
w Warszawie pod kierownictwem ppłk Nauma Lewandowskiego. Istotną rolę w tym śledztwie odegrali również
9 Mapę sporządzono na podstawie opisów zawartych [w:] Kurowski A.,

Lotnictwo polskie w 1939 roku, W-wa 1962, oraz [w:] Pawlak J., Polskie
eskadry w wojnie obronnej..., s.394. W opracowaniu Pawlaka widoczne są
rozbieżności mogące być następstwem pomylenia map z ich opisami.
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Krzyż niepodległości jakim był odznaczony ppłk Roman Rypson w 1932 r.10
10

Rypsonowi jako odznaczonemu krzyżem niepodległości przysługiwały szczególne prawa, m.in.: miał czynne prawo wyborcze do senatu,
prawo pierwszeństwa przy obsadzaniu stanowisk w urzędach oraz dla
dzieci pierwszeństwo przyjmowania ich do szkół a także do ubiegania
się o zaopatrzenie ze Skarbu Państwa dla siebie a po zgonie dla dzieci
i rodziców.

7

Samoloty Lublin R-XIII na jakich latał kpt. Roman Rypsoń we wrześniu 1939 r.11

Żymierskiego (brata marszałka). W dniu 15.10.1952 r. po
brutalnym śledztwie w trakcie którego wymuszono na
nim zeznania współpracy dywersyjno - szpiegowskiej,
został postawiony przed Najwyższym Sądem Wojskowym w Warszawie wraz z ppłk. Zygmuntem Sokołow-

skim, mjr. Konstantym Sabiłło i mjr. Romanem Kurkiewiczem. Najwyższy Sąd Wojskowy pod przewodnictwem
ppłk. Krupskiego uznał winę ppłk. Rypsona za udowodnioną i skazał na karę śmierci. 19.12.1952 r. Zgromadzenie Sędziów Najwyższego Sądu Wojskowego odrzuciło
rewizję.

Odznaka pilota WP jaką nosił kpt. Roman Rypson

11 Zdjęcie zamieszczone [w:] Zasieczny A., o. c., s.20.

Zdjęcie cywilne Romana Rypsona z lat powojennych

8

Samolot Lublin R-XIII D - konstrukcja: drewniana, górnopłat, podwozie
stałe, kabiny odkryte; załoga: 2; wymiary: rozpiętość: 13,25 m, długość:
8,46 m, wysokość: 2,76 m, powierzchnia nośna: 24,5 m². masa: własna:
956 kg, całkowita: 1330 kg; napęd: silnik gwiazdowy Wright Whirlwind J5
o mocy 220 KM (162 kW); osiągi: prędkość maksymalna: 185 km/h, pułap:
4450 m, zasięg: 600 km; uzbrojenie: 1 km Vickers K lub Lewis kal. 7,7 mm.
Na podstawie Zasieczny A., Broń Wojska Polskiego 1939-1945. Lotnictwo.
Marynarka Wojenna, W-wa 2006.
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Zbiorowy pomnik pomordowanych oficerów na tzw. Łączce na Powązkach.

28.04.1953 r. ppłk Roman Rypson został zamordowany w Warszawie, w więzieniu na Mokotowie i pochowany
w bezimiennej mogile.12 Nawet pierwszy, który w 1956 r.
badał sprawę niewinnie straconych, Zastępca Prokuratora Generalnego PRL Kazimierz Kosztirko stwierdził, że
„żadnej dokumentacji w więzieniu wskazującej, gdzie kogo
pochowano nie ma”.13 Podobnie niczego nie ustalił powołany w 1989 r. zespół pracujący przy Centralnym Zarządzie
Zakładów Karnych Ministerstwa Sprawiedliwości. Zacierano wszelkie ślady miejsc pochówków, do tego stopnia, że aż
do co najmniej 1964 r. na tzw. Łączce urządzono najpierw
kompostownię a następnie śmietnik. Jego symboliczny grób

(zbiorowy pomnik) znajduje się w części wojskowej Cmentarza na Powązkach zw. Łączką. Drugi, symboliczny nagrobek ufundowany został przez rodzinę i także znajduje się
na Powązkach.

12 Pawlikowski J., Sądowe..., s.7;

Należy przywracać pamięć
o zamordowanych rękami instytucji
pozostających na usługach systemu walczącego
z Bogiem i historią.

Pawlak J., Polskie eskadry w wojnie obronnej..., s.568, błędnie podaje
rok zgonu w 1952;
W jednym z ministerialnych wydań z 1994 r. s.10, poświęconym
żołnierzom skazanym za rzekome szpiegostwo, podany jest błędnie
ppłk. pilot Szczepan Rypsoń;
Wichrowski L., Zdrada i zbrodnia…, s.65;
Swat T., „…Przed Bogiem i historią”…, s.156, podaje symboliczny
grób nr L 2066;
Proces drugiej…, [w:] http://www.11listopada1918.pl ;
Częściowa lista straconych w PRL - Warszawa [w:] http://
www.videofact.com, podaje, że został stracony w śledztwie a więc nie
w wyniku wydania wyroku skazującego;
Proces drugiej..., [w:] http://www.historia.pap.pl;
Rydołowski K., Rypsoń Roman [w:] http://www.samoloty.pl błędnie
podał datę śmierci wskazując na 15.10.1952 r., gdy w rzeczywistości
była to data postawienia go przed Najwyższym Sądem Wojskowym.
Wg relacji Henryka Pawlikowskiego krewnego Romana Rypsona,
spodziewał się on aresztowania lecz nie podjął próby ucieczki. W świetle aktualnego stanu wiedzy wiadomo, że aresztowanie to było konsekwencją innych już wcześniej przeprowadzonych wśród kadry oficerskiej,
a jedynie kwestią czasu było to, kiedy zostanie aresztowany Rypson
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Ppłk Roman Rypson został zrehabilitowany w 1957 r.
w następstwie opracowania raportu przez tzw. Komisję
Mazura, powołaną i działającą w latach 1956-1957 celem
zbadania zbrodni Głównego Zarządu Informacji, Naczelnej
Prokuratury Wojskowej i Najwyższego Sądu Wojskowego
na oficerach lotnictwa i marynarki wojennej.14

13 Pomnik pamięci niewinnie straconych. Kwatera „Ł” [w:] http://

mbp.x.republika.pl/html/kwatera.htm

14 Pawlikowski J., Sądowe zabójstwo [w:] Gazeta Radomszczańska nr 33,

12.08.2004 r., s.7, podaje rok rehabilitacji 1956 a Pawlak J., Polskie eskadry
w wojnie obronnej..., s.568, podaje rok rehabilitacji 1957;
http://wikicouce.org.pl opublikowało „Sprawozdanie komisji dla
zbadania odpowiedzialności byłych pracowników Głównego Zarządu
Informacji, Naczelnej Prokuratury Wojskowej i Najwyższego Sądu
Wojskowego” w Rozdziale III, w liście osób bezzasadnie skazanych na
śmierć jest błąd w nazwisku gdyż podano Rypron Roman, podobnie jak
[w:] http://polonica.pl.
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14. Pająk H., Straceni w polskich więzieniach 1944-1956,
Lublin 1994;
15. Przedpełski A., Lotnictwo wojska polskiego 1918-1996.
Zarys historii, W-wa 1997.
16. Pawlikowski M., Rodzina Rypsoń [w:] Z dziejów familii
Pawlikowskich i innych z nią związanych, Radomsko 2002,
nie publ.;
17. Swat T., „…Przed Bogiem i historią”. Księga ofiar komunistycznego reżimu w Polsce lat 1944-1956. Mazowsze, W-wa
2003, przedruk [w:] http://wikipedia.org.pl;
18. Pawlikowski J., Sądowe zabójstwo [w:] Gazeta Radomszczańska nr 33, 12.08.2004 r.;
19. Solarz D., „Zapomniany” pilot. Samolot. Lotnisko [w:]
Nasz Świat, Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w
Radomsku, Nr 9 z 10.05.2004 r.;
20. Zasieczny A., Broń Wojska Polskiego 1939-1945. Lotnictwo. Marynarka Wojenna, W-wa 2006.
21. Wichrowski L., Zdrada i zbrodnia. Wierni wrogom przeciwko narodowi i państwu polskiemu, br. daty, opubl. na
stronach http://www.polishamericancongressnj.org ;
22. Morawiec J., [w:] http://www.PIONKI.info/index ;
23. Oficerowie WP 1918-1921, Alfabetyczna lista oficerów [w:]
http://www.muzeumwp.pl ;

Zdjęcie symbolicznego pomnika ppłk Romana Rypsonia oraz jego
16
małżonki w części cywilnej Cmentarza na Powązkach.
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Oczami Patrioty
Historia lotnictwa i ludzi z nią
związanych na terenie powiatu
radomszczańskiego jest wciąż niedodoceniana i mało znana.
Sam często jestem zaskoczony
jej bogactwem, gdy wpadnie mi
w ręce jakaś ciekawa publikacja.
Historią płk. pil. Romana Rypsona zainteresowałem się po przeczytaniu książek Jana Bronisława
Ciesielskiego „Moje życie w okresie międzywojennym (1921 – 1939)
Jan Bronisław Ciesielski
i „Moja wojenna tułaczka”.
Pomimo, iż przeczytałem je kilka razy wciąż do nich powracam. Myślę, że ten niewielki fragment zamieszczony poniżej
zainteresuje Państwa. Książki zostały wydane w Warszawie
w latach osiemdziesiątych. „Moja wojenna tułaczka” została
nagrodzona za subiektywne spojrzenie na okres wojenny oczami patrioty jakim niewątpliwie jest Pan Jan Bronisław Ciesielski.
Byłbym szczęśliwy, gdyby publikacje te zostały wydane ponownie i były dostępne dla naszej młodzieży, ponieważ niewątpliwie są kopalnią wiadomości dotyczącyh życia naszego miasta
i jego okolic.
Z poniższego materiału można wywnioskować, że Roman
Rypson w tamtych czasach był osobą poważaną i docenianą.
Obecnie musimy od nowa tę ciekawą postać odkrywać.
„.....Najbliższy był mi zawód pilota wojskowego. Zawód ten
był w owym czasie bardzo wysoko ceniony w społeczeństwie,
szczególnie po wspaniałych sukcesach Żwirki i Wigury w Challangeu w 1932 r., Bajana w 1934 r., Skarżyńskiego po samotnym
przelocie nad Atlantykiem w 1933 r. ....”
„.....Lekcje przysposobienia wojskowego prowadzone przez
pana Andrzeja Hodurę, (por. rez. WP), stawały się dla nas
przedmiotem bardzo ważnym. Pilnie uczyliśmy się, jak posługiwać się mapą, sporządzać szkice marszowe, pisać meldunki.
Pan Hodura uczył nas także musztry, posługiwania się bronią,
szermierki, strzelania, rozpoznawania samolotów i czołgów, itp.
Dość często chodziliśmy na strzelnicę, gdzie strzelaliśmy ostrą
amunicją z karabinu bojowego, a także rzucaliśmy granatem.
Była to dla nas doskonała szkoła, którą my sami nazywaliśmy
małą podchorążówką.
W maju 1938 r. nasza klasa wzięła udział w defiladzie w pełnym wyposażeniu bojowym, a więc z karabinami, ładownicami, w hełmach bojowych, ale w mundurach PW – w niczym nie
ustępowaliśmy zawodowym żołnierzom. Byliśmy z tego powodu bardzo dumni.
Nasze umiejętności wojskowe pan Hodura sprawdzał i doskonalił na ćwiczeniach terenowych, które organizował w pobliskich lasach. Obydwie klasy licealne dzielił na dwa oddziały
bojowe - białych i czerwonych. Następnie przydzielał odpowiednie zadania i wyznaczał wykonawców.
Zachowało się zdjęcie uczniów gimnazjum im. F. Fabianiego
podczas właśnie takich ćwiczeń terenowych z przysposobienia
wojskowego, przeprowadzonych w 1938 r. w lasach nieopodal
Radomska. Niestety, po 49 latach, nie udało mi się przypomnieć
nazwisk wszystkich kolegów, ale większość rozpoznałem.
Ćwiczenia prowadzone przez pana Hodurę traktowaliśmy
bardzo poważnie. Spodziewaliśmy się bowiem, że mogą się nam
przydać w najbliższym czasie. Nie myśleliśmy jednak, że będą
one wkrótce stanowić nasze podstawowe wyszkolenie w walce
z hitlerowskim najeźdźcą. Nie spodziewaliśmy się także, że wielu z nas odda w tej walce swoje życie. ....”
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„.....W sierpniu 1938 r. mieliśmy, na ścierniskach pól majątku
Strzałków, w pobliżu kolonii Wiktoryjka, niecodzienną atrakcję.
Wylądował tu wojskowy samolot, którego pilotem był kapitan lotnictwa Roman Rypsoń, syn małorolnego chłopa ze Strzałkowa.
Samolot startował i lądował z tego lotniska kilka razy dziennie.
Wyglądało na to, że wykonuje jakieś specjalne zadanie.
W niedzielę ksiądz Banaszkiewicz podał z ambony wiadomość, że po południu odbędą się nad tym prowizorycznym lotniskiem pokazy lotnicze oraz odpłatne przeloty samolotem nad
Radomskiem i okolicą. Oczywiście nie mogło tam zabraknąć
nas, zapaleńców lotnictwa. Przyszliśmy wszyscy z ojcem na czele. Była też Dziunia i Mundzio Plewińscy oraz Danusia i Kazik
Molscy. Tłumnie stawili się mieszkańcy Radomska.
Na początku odbyły się pokazy, w czasie których pilot wykonywał ewolucje powietrzne: beczki, korkociągi, loppingi, itp.
Było to wspaniałe widowisko.
Po pokazach odbyły się zapisy na przelot samolotem, który
kosztował coś około 25 złotych. Wyprosiłem od ojca taką kwotę, ale samolotem nie poleciałem, bowiem lista chętnych została bardzo szybko zamknięta. Szczęśliwców było niewielu. Ja
zdołałem tylko uprosić pilota, aby pozwolił mi wsiąść do kabiny, chwycić za drążek kierowniczy i nogami dotknąć orczyka.
Ta chwila w kabinie pilota prawdziwego samolotu była dla mnie
niebywałym przeżyciem.
Przylot samolotu na lądowisko w Strzałkowie miał na
celu popularyzację lotnictwa wśród społeczeństwa polskiego,
zwłaszcza wśród młodzieży. Cel został osiągnięty. Setki osób
z bliska zobaczyło samolot, widziało jak startuje i jak ląduje,
jakie wspaniałe potrafi wykonywać figury w locie.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że to prowizoryczne lotnisko, wybrane przez pilota Romana Rypsonia na pokazy lotnicze było w czasie wojny w 1939 r. wykorzystywane jako polowe
lotnisko niemieckiej Luftwaffe. Przez cały wrzesień startowały
stąd dziesiątki bojowych samolotów niemieckich do walki z polskimi samolotami.

Samolot RWD-10 na lotnisku polowym w Strzałkowie (lato - 1939 r.)
Od lewej: Maria Kamińska i Marta Weiss - siostra pilota Adama Weissa.

Na wspomnienie zasługuje także kpt. Roman Rypsoń. Całą
okupacje przesiedział w oflagu w Woldenbergu. Po wojnie powołano go do wojska jako wybitnego specjalistę i awansowano do
stopnia majora i wkrótce podpułkownika. Nie zrobił jednak
kariery w Ludowym Wojsku Polskim. Pod absurdalnym zarzutem szpiegostwa zostaje przez UB aresztowany, a następnie skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano. Kilka lat później zostaje zrehabilitowany. Jego symboliczny grób znajduje się w Alei
Zasłużonych na dawnym cmentarzu wojskowym na Powązkach, w drugim szeregu grobów przy placyku, tuż za kolumną
nagrobka marszałka Mariana Spychalskiego. Takie to życie. ....”

Dariusz Solarz
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