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TADEUSZ
RYBCZYŃSKI

Official Number

794539

Rank

polski: sierż.pil./308 DM/
brytyjski: W/O

Date of birth

1919-07-31

Date of death

1945-11-11

Cemetery

BROOKWOOD MILITARY CEMETERY
Wsp. 51.300348, -0.642043

Grave

Plot 27 Row E Grave 9.

Photo of grave

Country

Wielka Brytania

Period

Okres powojenny
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Source
"Księga lotników polskich..." O. Cumft, H.K. Kujawa
"Polskie Siły Powietrzne..." T.J. i Anna Krzystek
Zdjęcia: WyrdLight-McCallum Photography
www.WyrdLight.EU for commissioned photography
www.WyrdLight.COM for special interest photography
Zdj. portret.: W. Grudniak dzięki uprzejmości Rodziny.
Rybczyński Tadeusz urodził się w Woli Siennickiej w rodzinie Franciszka i
Marianny Rybczyńskich. Siedmio-oddziałową Szkołę Powszechną ukończył w
Siennicy Różanej, gdzie miejscowy nauczyciel zauważył Jego zdolności do
nauki i on prawdopodobnie pokierował dalszymi losami Tadeusza
Rybczyńskiego. Już we wrześniu 1934 roku wstępuje do Szkoły Podoficerów
Piechoty dla Małoletnich nr 1 w Koninie jako uczeń elew. Po okresie rekruckim
zostaje awansowany na starszego szeregowego z funkcją z-ca d-cy drużyny.
Z dniem 31.12.1937 r. awansuje na kaprala by na początku roku 1938 r.
otrzymać nominację na podoficera nadterminowego w stopniu kaprala. W tym
czasie dojrzała w nim prawdopodobnie chęć wstąpienia do lotnictwa. Dnia
1.09. tego roku zostaje przeniesiony do 5 Pułku Lotniczego. Tu zastaje go
1.9.1939 r. i napaść Niemiec na Polskę.
Z częścią personelu 5 PL przedostaje się 18 września na Łotwę gdzie zostaje
internowany i osadzony w obozie w Dyneburgu. Po tygodniu zostaje
przeniesiony do obozu w m. Litene. W marcu 1940 r. przeniesiony zostaje do
m. Gulbene by po trzech miesiącach "wylądować" w m. Ulbroka. Tu dostaje się
pod "opiekę" ZSRR i wywieziony w sierpniu 1940 r. do m. Juchnowo. Poprzez
kolejne obozy pracy w Murmańsku, Ponaju (półwysep Kolski), Archangielsk,
Juźna dociera 10.09.1941 r. do Archangielska gdzie po sześciu dniach zostaje
wraz z innymi zaokrętowany na statek płynący do Anglii.
13.10.1941 przypływa do Glasgow a już na drugi dzień melduje się w bazie
polskiego lotnictwa w Kirgham.
Dostaje posting do Polish Air Training Centre at RAF Hucknall gdzie przebywa
14.03.1942 r. Następnie zostaje skierowany do No.12 Initial Training Wing at
RAF Brighton gdzie przebywa do 15.07.1942 r.
Kolejny etap to kurs w No. 25 (P).E.F.T.S. RAF w Hucknall (- 18.09.1942) po
ukończeniu którego zostaje przesunięty do No. 16 (P).S.F.T.S. at RAF Newton.
(- 28.04.43.).
Kolejny etap to kurs w No. 58 O.T.U. at RAF Newton który kończy w lipcu 1943
r. i otrzymuje przydział do 308 Dywizjonu Myśliwskiego.
Po roku służby w tej jednostce otrzymuje skierowanie do No. 84 G.S.U. by po
miesiącu odejść do No. 58 O.T.U. at RAF Grangemouth - prawdopodobnie jako
instruktor - gdzie służy do września 1945 r. Ginie w niewyjaśnionych
okolicznościach.
W czasie swej służby odznaczony został:
Polowa Odznaka Pilota - 13.03.1944 r.
Krzyż Walecznych po raz pierwszy - 11.10.1944 r.
Krzyż Walecznych po raz drugi - 24.11.1944 r.
(oprac. W. Grudniak).
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