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Mieczysław Jan
Lisowski

Rank

ppłk tech. lotn.

Date of birth

1924-11-02

Date of death

2007-09-19

Cemetery

Joniec - cmenatrz parfialny
Wsp. 52.599945, 20.581093

Grave
Photo of grave

Country

Polska

Period

Okres powojenny

Source
Informacja: Andrzej Lewandowski
Mieczysław Jan Lisowski urodził się 2.11.1924 r. w Dąbrowie Górniczej. Był
uczniem gimnazjum, kiedy wybuchła II wojna światowa. Ropoczął pracę w
fabryce, uczył się na tajnych "kompletach". Od 1943 r. w ruchu
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konspiracyjnym. Od maja 1944 r. do 20 stycznia 1945 był w oddziale
partyzanckim AK "Surowiec", dowodzonym przez kpt. Gerarda Woźnicę ps.
"Hardy", ukończył skrócony kurs podchorążych. W partyzantce miał
pseudonim "Burza". Brał udział w dwudniowej bitwie pod Harbutowicami i
Gościbiem na Podkarpaciu. za co został odznaczony Krzyżem Walecznych. Po
zakończeniu wojny powrócił do domu rodzinnego. W marcu 1945 . został
powołany do służby w LWP. Udało mu się uzyskać przeniesienie z artylerii do
lotnictwa, którym fascynował się od dzieciństwa. Pozostał w lotnictwie
wojskowym, pełniąc słuźbę do 1975 r. Nastęnie do 1982 r. pracował w
lotnictwie cywilnym. W 1983 r. podjął pracę w Nadleśnictwie Spała, gdzie do
1995 r. był kustoszem Domu Pamięci Walki i Męczeństwa Leśników i
Drzewiarzy. Pod wpływem brata Stefana Pawła Lisowskiego, profesora artysty
rzeźbiarza, zainteresował się rzeźbą. Po przejściu na emeryturę powrócił też
do malowania i poezji, czym amatorsko zajmował się w czasie pracy
zawodowej w lotnictwie. Pozostawił liczne prace malarskie, rzeźbiarskie i
wiersze. Najokazalsze dzieło to drewniany Kościół Polowy AK w Spale z drogą
krzyżową w formie kapliczek. Pod koniec życia mieszkał i tworzył w Zawadach
k. Jońca (pow. płoński). Był członkiem Warszawsko-Mazowieckiego Oddziału
Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Zmarł 19.IX.2007 r .
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Katedrze Polowej WP w Warszawie,
pochowany został na cmentarzu parafialnym w Jońcu.

Fotografia M. Lisowskiego: Sławomir Zembrzuski via Andrzej Lewandowski
Fotografie grobu: Andrzej Lewandowski
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