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Nowy pomnik lotników polskich w Normandii
We francuskim miasteczku Plumetot stanie nowy pomnik upamięniający powrót Polskich
Sił Powietrznych na kontynent europejski, oraz ich rolę w Inwazji i Walce o Normandię.
Odsłonięcie nowego pomnika odbędzie się w niedzielę 9-ego czerwca 2019 r. w ramach
obchodów 75-ej rocznicy lądowania Aliantów w Normandii.
Od sierpnia do września 1944 r. w Plumetot znajdowało się tymczasowe lądowisko które
służyło jako baza operacji dla polskich dywizjonów myśliwskich 302, 308 i 317.
Pomnik, zaprojektowany przez polskiego architekta Aleksandra Smagę, będzie
zrealizowany w Polsce. Gdy powstanie w Normandii połączy się ze szlakiem pomników i
terenów które dziś oznaczają polski wkład w Inwazję.
Koszt projektu i wzniesienia pomnika wyniesie ok. £40,000 z czego przekazano lub
przyrzeczono już £15,000. Apelujemy zatem o dalsze fundusze.
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Tło historyczne
Tuż po inwazji w dniu 6 czerwca 1944 r. w Normandii urządzono szereg wysuniętych
lądowisk w celu wsparcia sił lądowych. Wśród nich było lotnisko polowe „B-10” w
Plumetot , funkcjonujące od 10 czerwca 1944 r. Od sierpnia do września 1944 r.
lądowisko to było bazą operacji dla trzech dywizjonów polskich samolotow bojowych
(302, 308 i 317) i oznaczało powrót Polskich Sił Powietrznych do kontynentalnej części
Europy. Z owych dwudziestu lądowisk jedynie B-10 nie cieszy się chwilowo żadnym
pomnikiem. Aby naprawić owo niedociągnięcie i upamiętnić to kluczowe wydarzenie w
historii Polskich Sił Powietrznych, PAFMC zaproponowało gminie Plumetot wzniesienie
pomnika upamiętniającego polskich lotników, którzy walczyli „za waszą i naszą
wolność”.
Projekt został chętnie przyjęty przez mera oraz gminę Plumetot, i cieszy się pełnym
wsparciem właściwych władz francuskich, a także ścisłym zaangażowaniem się
Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu.
Po międzynarodowym konkursie oraz konsultacji z mieszkańcami Plumetot, angielskopolscy sędziowie wybrali projekt krakowskiego biura architektonicznego Aleksandra
Smagi. Biuro to zaprojektowało Pomnik Armii Krajowej w Krakowie noszący tytuł
„Wstęga Pamięci”.
Pomnik lotników powstanie w centrum miasteczka Plumetot między ratuszem a
normańskim kościołem. Projekt memoriału nosi kształt litery V, jak „Viktory”
(zwycięstwo). Odzwierciedla on też skrzydlatą zbroję polskich huzarów oraz trzy
samoloty, reprezentujące każdy z trzech dywizjonów które operowały z danego
lądowiska. Pomnik jest celowo zaprojektwany w stylu modernistycznym. Jak powiedział
Jean-Pierre Tarlet, mer Plumetot:
„Memoriał ten musi przemawiać do młodych, a także i do przyszłych pokoleń.
Musimy ich włączyć w tę chwalebną historię.”
Dywizjon 308 był dywizjonem miasta Kraków. Arcybiskup Marek Jędraszewski,
metropolita krakowski, wyraził poparcie dla projektu pisząc:
„Z radością również dokonam poświęcenia powstającego obecnie pomnika,
przypominającego piękne, lecz czasem mało rozpowszechnione karty naszej
historii, zapisane losami wielu bohaterów, którzy swymi chwalebnymi czynami
wsławili naszą Ojczyznę.”
Inspektor Sił Powietrznych, gen. bryg. pil. Jacek Pszczoła, powiedział:
„W czasie II wojny światowej polscy piloci od pierwszego do ostatniego dnia
walczyli na niebie niemal całej „wojennej” Europy. Wypełniali nie tyle
zobowiązania sojusznicze, co przede wszystkim działali zgodnie z tradycyjnym
polskim hasłem „Za Wolność naszą i waszą”. Ten pomnik upamiętni wkład Sił
Powietrznych w dzieło wyzwolenia Francji.”
Rozpoczęto zbiórkę aby zebrać środki na wykonanie projektu, którego budżet wyniesie
£40,000. Z tego przekazano lub przyrzeczono już £15,000. Jeżeliby wkłady finansowe
przekroczyły koszta projektu, wszelka nadwyżka środków pieniężnych będzie
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wykorzystana w celu wsparcia pracy Komitetu Pomnika Lotników Polskich (PAFMC),
upamiętniającego wojenny wkład Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie.
Wkład finansowy na Projekt Pomnika Lotniczego w Plumetot można przekazać przez
stronę internetową:
www.crowdfunder.co.uk/a-polish-air-force-memorial-in-france

Facebook : www.facebook.com/PlumetotMemorial
Twitter: @PlumetotMem
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