
miec. Autorami projektu są Artur
Adamiec i Lucy Fidos. Materiały
i fotografie do galerii udostępnili
Aeroklub Polski, Muzeum Histo-
ryczne w Legionowie, Krzysztof
Borowiak z Gniezna (nie publiko-
wane zdjęcie z prywatnego ar-
chiwum) oraz zwycięzcy Pucharu
Gordona Bennetta 2018.

Jesienią 2018 Artur Adamiec
w 60. rocznicę śmierci Franciszka
Hynka wpadł na pomysł, by ka-
mienicę, w której mieszka ozdo-
bić muralem upamiętniającym
słynnego aeronautę. Jego ojciec
poparł pomysł, wspominając, jak
w 1956 poznał Hynka. Burmistrz
dzielnicy Włochy Michał Wąso-
wicz zachęcił ich do złożenia
projektu do organizowanego
przez miasto budżetu partycypa-
cyjnego. Do realizacji przyłączyły
się Warszawski Klub Seniorów
Lotnictwa oraz Stowarzyszenie
Lotników Polskich.

Żołnierz i patriota
Franciszek Hynek (1897-1958)

urodził się w Krakowie, gdzie
uczęszczał do Seminarium Na-
uczycielskiego. Podczas I wojny
światowej walczył w Legionach
Polskich. Po kryzysie przysięgo-
wym wcielony do armii austro-
-węgierskiej, trafił na front włoski.
Dostawszy się do niewoli, wstąpił
do tworzących się tam formacji
polskich, w 1919 do armii gen.
Hallera. Po wojnie ukończył Wiel-
kopolską Szkołę Podchorążych
w Bydgoszczy i Centralną Szkołę
Aerostatyczną w Toruniu. W 1923
objął stanowisko oficera manew-
rowego w 1. kompanii balonowej,
otrzymał tytuł oficera-obserwa-
tora Wojsk Aerostatycznych. Na-
stępnie wyszkolił się na „Pilota
Balonów Wolnych”. W 1934
otrzymał Odznakę Obserwatora
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Balonowego I klasy i obowiązki
dowódcy kompanii szkolnej.
W 1938 dostał awans do stopnia
majora. Brał udział w Wojnie
Obronnej 1939 r. Sformował bata-
lion szkolny Bazy Balonowej nr 1.
Podczas transportu operacyjne-
go z Legionowa pociąg został
zbombardowany w Mrozach pod
Tłuszczem. Walczył w Mrozach
i okolicy, po demobilizacji od-
działów udał się do Warszawy po
jej kapitulacji i zaangażował
w działalność konspiracyjną, naj-
pierw w organizacji wojskowej

Wilki. Po włączeniu Pułku do
ZWZ-AK w 1943 został komen-
dantem bazy lotniczej „Łużyce"
(ps. Franek, Frankowski). Aresz-
towany przez Niemców w maju
1944 i wywieziony do obozów
koncentracyjnych, przeżył dwa
marsze śmierci.

W 1946 wrócił do kraju, jednak
długo nie mógł związać się z lot-
nictwem, ponieważ władza zwe-

mistrz Dzielnicy Włochy oraz Ar-
tur Adamiec, pomysłodawca i au-
tor projektu murala. Na uroczy-
stość przybyli również liczni go-
ście, których powitał Lesław
Karst, prezes Warszawskiego
Klubu Seniorów Lotnictwa.

Geneza projektu
Inicjatorami przedsięwzięcia

„Odlotowa galeria – Mural przy ul.
Franciszka Hynka” byli ś.p. Poli-
karp Adamiec, były Główny In-
spektor Personelu Lotniczego
ULC i mgr niż. arch. Artur Ada-
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Cztery kondygnacje bu-
dynku przy ul. Sabały
i Franciszka Hynka na

warszawskim Okęciu ozdobił na-
rożny mural z balonem „Ko-
ściuszko”, upamiętniający doko-
nania Franciszka Hynka i pierw-
sze zwycięstwo Polaków – razem
ze Zbigniewem Burzyńskim
w Pucharze Gordona Bennetta.

6 września, w 61 rocznicę tra-
gicznej śmierci Franciszka Hynka,
dokonano symbolicznego odsło-
nięcia muralu. Wstęgę przecięli:
Jerzy Makula, prezes Aeroklubu
Polskiego, Artur Wołczacki, Bur-
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Ppłk obs.
i pil. bal.
Franciszek
Hynek
był mistrzem
taktyki w lataniu
balonowym,
instruktorem
i wychowawcą

W hołdzie Hynkowi

HISTORIA
Franciszek Hynek

Franciszek Hynek sprawdza taśmę rozrywacza przed swym ostatnim lotem.
Obok w koszu Stefan Makne, który miał odbyć swój pierwszy szkolny

Odlotowa Galeria przedstawia historię Pucharu Gordona Bennetta

Wojskowi trzymali napełnianą gazem powłokę balonu uniesioną na linach
przed podwieszeniem kosza
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nek brał udział w 6 edycjach, wy-
grał dwukrotnie. Był pionierem
baloniarstwa w Polsce. W 1928
został zwycięzcą Krajowych Za-
wodów Balonów Wolnych o Pu-
char im. płk. Aleksandra Wańko-
wicza w Warszawie oraz w woj-
skowych zawodach balonowych
w Toruniu. W 1933 Hynek ze Zbi-
gniewem Burzyńskim wykonali
pierwszy polski lot do stratosfery
balonem „Polonia”.

W 1956, dzięki „odwilży paź-
dziernikowej” zaistniały warunki
do odrodzenia polskiego sportu
balonowego. Hynek zajmował się
szkoleniem nowego pokolenia pi-
lotów. Zwrócił się wtedy do Poli-
karpa Adamca, instruktora samo-
lotowego, z prośbą o wyprowa-
dzenie z hangaru Aeroklubu War-
szawskiego na Gocławiu szybow-
ców i samolotów, by udostępnić
miejsce na rozłożenie i naprawę
balonu – tak się poznali.

Gdy 26 maja 1957 z lotniska na
Gocławiu nastąpił wzlot balonu
wolnego „Syrena” SP–BZA, zbu-
dowanego w Aeroklubie War-
szawskim, pierwszy po prawie 18-
latach, Franciszek Hynek napisał,
że „jest to otwarcie drogi do
wznowienia krajowych zawodów
balonowych, a następnie zawo-
dów o Puchar Gordona Bennetta,
które zgodnie z regulaminem po-
winny odbyć się w Polsce”. To był
jego swoisty lotniczy testament.
Spełnienie marzenia Hynka przy-
szło w roku stulecia lotnictwa
polskiego. Po zwycięstwie załogi
Rękas-Bogdański, 64. edycja Pu-
charu Gordona Bennetta odbę-
dzie się w Polsce w 2020 r.

Tragiczny lot
Z okazji Święta Lotnictwa Ae-

roklub Poznański zaplanował lot
balonu „Poznań” SP-BZB z pocz-
tą balonową. 7 września 1958
z Pl. 21 Stycznia przed Kościołem
Św. Wawrzyńca w Gnieźnie wy-
startował Franciszek Hynek, któ-
ry zastąpił pilota będącego na
urlopie. Miał mu towarzyszyć
Stefan Makne w swym 1. locie
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szkoleniowym. Jednak miejsco-
wa gazownia nie dała rady wy-
produkować dostatecznej ilości
wodoru i balon z dwiema osoba-
mi nie uniósłby się, Hynek pole-
ciał sam. Planował wylądować
pod Żninem przed zachodem
słońca. W tej okolicy o 20.55 do-
konał ostatniego wpisu w dzien-
niku pokładowym: „wysokość
1650 m”. 8 września, ok. godz.
1.00 w miejscowości Szatarpy,
między Kościerzyną a Prusz-
czem Gdańskim doszło do zapa-
lenia powłoki balonu i eksplozji.
Oficjalna wersja mówi o kolizji
z linią przesyłową podczas pod-
chodzenia do lądowania. Wg in-

nych źródeł kierownik miejsco-
wej szkoły odnalazł barograf,
który wskazywał zapis przebie-
gu lotu na wysokości 9 m nad
ziemią, potem na 400 m w górę
i w dół. Aeroklub Poznański do-
magał się wydania barografu do
zbadania, lecz SB nigdy go nie
oddała. Obecny na ceremonii
odsłonięcia muralu Krzysztof
Borowiak, mieszkaniec Gniezna,
który był obecny przy starcie do
ostatniego lotu Hynka, i z które-
go zbiorów pochodzą zamiesz-
czone tu mało znane fotografie,
wspomina. że Stefan Makne (zm.
2011) który nazajutrz przyjechał
na miejsce katastrofy, rozmawiał
ze świadkiem, który mówił o ze-
strzeleniu, ale następnego dnia
zmienił zeznanie.

Franciszek Hynek został po-
chowany z honorami na Wojsko-
wych Powązkach w Warszawie.
Pośmiertnie odznaczony Krzy-
żem Oficerskim Orderu Odrodze-
nia Polski oraz awansowany do
stopnia podpułkownika.

Ewa Daszewska

w nich uczestniczyli w 1932
w Szwajcarii. Franciszek Hynek
i Zbigniew Burzyński zdobyli 6.
miejsce. Rok później odnieśli
w USA historyczne zwycięstwo:
balonem SP-ADS „Kościuszko”
przelecieli odległość 1361 km
w czasie 38 godz. 32 min. W 1934
w zawodach organizowanych
w Polsce Franciszek Hynek i Wła-
dysław Pomaski zwyciężyli i po-
bili kolejny rekord. Balonem SP-
-ADS „Kościuszko” przelecieli
1333 km w czasie 44 godz. i 48
min. W 1935 polscy piloci (załoga
Burzyński-Wysocki) powtórzyli
sukces i zdobyli dla Polski puchar
na własność (trofeum znajduje
się w zbiorach AP). Ponownie
Polacy zwyciężyli w 1938 w Liège
(załoga Janusz-Janik), pokonu-
jąc 1692 km. Dzięki temu w 1939
zawody miały się odbyć 2 wrze-
śnia we Lwowie. Wybuch wojny
uniemożliwił ich przeprowadze-
nie. Po wojnie zawody zostały
wznowione dopiero w 1983,
w dwusetną rocznicę wzlotu
pierwszego balonu. Pierwszeń-
stwo organizacji przysługiwało
Polsce, ale państwo zrzekło się
tego. Start odbył się w Paryżu.
Zdobywcami pucharu po raz ko-
lejny zostali Polacy: Stefan Makné
oraz Ireneusz Cieślak. I znowu na-
stępne zawody nie odbyły się
w Polsce. Jak wspominał Cieślak,
ówczesny Prezes Zarządu Głów-
nego Aeroklubu PRL gen. Włady-
sław Hermaszewski przekazał im
wiadomość: „Moskwa się nie zgo-
dziła”.

Polacy uczestniczyli w 30 edy-
cjach Pucharu Gordona Bennet-
ta, w 6 zwyciężyli, Franciszek Hy-
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ryfikowała go jako „element ob-
cy”. Po szczegóły biografii Hynka
warto zajrzeć do książki „Podpuł-
kownik Franciszek Hynek (1897-
1958)” Z. Kozaka, Z. Moszumań-
skiego, J. Szczepańskiego, wyda-
nej przez Oficynę Wydawniczą
„Ajaks” (Pruszków 2008).

Szósty zmysł
Puchar Gordona Bennetta to

najcenniejsze trofeum najstar-
szych i najbardziej prestiżowych
balonowych zawodów na świe-
cie. Polacy po raz pierwszy
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Niezłomny
Rycerz
Przestworzy
zginął
śmiercią
lotnika
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SYLWETKI
Franciszek Hynek

W Odlotowej Galerii znalazło się miejsce na świadectwo dotychczasowych zwycięstw Polaków w Pucharze Gordona
Bennetta

Franciszek Hynek (z lewej) przed startem do tragicznego lotu przy koszu na
Placu 21. Stycznia w Gnieźnie (placu targowym)

Franciszek Hynek (z prawej) przed startem przygotowuje barograf do
zapisu wysokości lotu

Mural na ścianie kamienicy przy ul. Hynka róg Sabały uwiecznia udział Franciszka Hynka w zdobyciu na własność
dla Polski Pucharu Gordona Bennetta, wstęgę otwarcia przecinają...

...Jerzy Makula i Artur Adamiec
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Lotniczy
testament Hynka:
zorganizowanie
Pucharu Gordona
Bennetta w Polsce


