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TADEUSZ
ZAWISTOWSKI

Official Number

780255

Rank

polski: kpr.pil./306 DM/
brytyjski: Sgt

Date of birth

1915-10-12

Date of death

1941-09-11

Cemetery

Londyn, Chestnut Ave - Northwood Cemetery
Wsp. 51.601721, -0.417714

Grave

Service Section H Grave 188.

Photo of grave

Country

Wielka Brytania

Period

II Wojna Światowa
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Source
"Księga polskich lotników..." O. Cumft, H.K. Kujawa
"Ku czci poległych..." praca zbiorowa
"Polskie Siły Powietrzne..." T.J. i Anna Krzystek
Biogram: www.polishairforce.pl/zawistowski.html
Tadeusz Zawistowski przyszedł na świat w Wilnie 12 października 1915 r. Tu w
rodzinnym mieście uczył się w szkole powszechnej i gimnazjum. To tu zdał
maturę. W 1936 r. został powołany do odbycia służby wojskowej. Trafił do
artylerii. Po kursie rekruckim służył w 19. Pułku stacjonującym w Lidzie.
Ukończył pułkową Szkołę Podoficerską. Zdecydował się, że swoją przyszłość
wiąże z wojskiem. Nie będzie to artyleria a lotnictwo. W stopniu kaprala
nadterminowego został przeniesiony do 5. Pułku Lotniczego. Pułk stacjonował
w tym samym mieście co artylerzyści. Szkolenie rozpoczął na kursie
szybowcowym w Ustianowej. Po ukończeniu tego wrócił do Lidy. Teraz
rozpoczął kurs pilotażu podstawowego w Eskadrze Ćwiczebnej Pilotażu. Kurs
ukończył w sierpniu 1939 r. Po mobilizacji w ostatnich dniach sierpnia 1939 r.
został przeniesiony do Ośrodka Wyszkolenia Pilotażu nr 1. Tu zastał wybuch II
wojny światowej. Pozostał w nim przez kampanię wrześniową 1939 r. Nie brał
udziału w lotach bojowych. 18 września ewakuował się drogą powietrzną na
Łotwę do Dyneburga. Po przylocie trafił do obozu dla internowanych.
Pozostawał w nim do października kiedy to uciekł z obozu. Przedostał się do
Rygi. Tam dzięki zaangażowaniu miejscowych Polaków zdecydował, że nie
złoży broni. Ruszył do odradzającego się Wojska Polskiego we Francji. Po przez
Szwecję dostał się do Norwegii. Żeby teraz udać się do... Wielkiej Brytanii.
Będąc na Wyspie Ostatniej Nadziei pod koniec grudnia 1939 r. i początku
stycznia 1940 r. został włączony do Polskich Sił Powietrznych. Te były
formowane przy pomocy Royal Air Force. Tadeusz znalazł się na stacji RAF
Eastchurch. Od czerwca 1940 r. przebywał w znanym naszym spadkobiercom
Ikara w służbie Marsa, Blackpool. Poznawał język a następnie ukończył kurs
pilotażu podstawowego. 16 czerwca 1941 r. został przydzielony do 55
Operational Training Unit. Przeszedł szkolenie pilotów myśliwskich żeby 4
sierpnia 1941 r. zameldować się w polskim dywizjonie. Tadeusz trafił do 306
Dywizjonu Myśliwskiego "Toruńskiego" . Myśliwcy stacjonowali w Northolt pod
Londynem. Tu po ponownym szkoleniu razem z dywizjonem zaczął loty bojowe
nad okupowaną Francją. 19 sierpnia 1941 r. w czasie lotu walczył z wrogim Me
- 109. W wyniku walki ucierpiał. Wrócił na Wyspę ale przymusowo lądował
poza lotniskiem. 11 września 1941 r. wystartował do lotu treningowego. W
czasie tego doszło do zderzenia w powietrzu jego samolotu z innym. Maszyna
Tadeusza się rozbiła a on zginął. Pilot drugiego płatowca nie ucierpiał. Tadeusz
Zawistowski został pochowany na cmentarzu w Northwood.
Konrad RYDOŁOWSKI
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