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Południowoafrykańska załoga Liberatora KG-836  
z 31 dywizjonu SAAF 

 

Tablica upamiętniająca śmierć załogi Liberatora KG-836 z 31 Dywizjonu 
SAAF, ul. Miodowa 22/24 (WyŜsza Szkoła Teatralna) 

W nocy 14/15 sierpnia wystartowało z Pomocą dla powstańczej Warszawy  
26 samolotów:  

• 8 Liberatorów i 6 Halifaxów z 148 i 178 dywizjonu RAF,  
• 7 Liberatorów z 31 dywizjonu SAAF (South African Air Force - 

Południowoafrykańskie Siły Powietrzne) 
• 2 Liberatory i 3 Halifaxy polskiej 1586 eskadry. 

12 maszyn dokonało zrzutów na miasto: na pl. Krasińskich, pl. Napoleona i 
na zachodni brzeg Wisły za mostem Kierbedzia. 8 maszyn nie dokonało z 
róŜnych przyczyn (głównie technicznych) zrzutów. 

Poniesione straty były bardzo wysokie. Straty operacyjne sięgnęły 31% o 
czym zawiadomiono Londyn i gen. Bora Komorowskiego.  

Nad Warszawą zestrzelono 4 samoloty:  
• Halifax JN-926 z 148 Dyw RAF spadł zestrzelony na ul. Redutowej 

(Wola), część załogi zginęła;  
• Liberator EW-264 z 178 Dyw RAF spadł w płomieniach na Bateryjce 

(Ochota), cała załoga zginęła;  
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• Liberator KG-836 z 31 Dyw SAAF rozbił się o domy przy ul. Miodowej 
(Stare Miasto), cała załoga zginęła;  

• Liberator KG-871 z 31 Dyw SAAF, zestrzelony przez artylerię 
przeciwlotniczą rozbił się w Golędzinowie (Praga), cała załoga zginęła. 

Liberator KG-836 z 31 Dyw SAAF  tuŜ przed dokonaniem zrzutu został celnie 
trafiony przez niemiecką obronę przeciwlotniczą, płonąc leciał nad ulicą 
Miodową w kierunku pl. Krasińskich. MoŜliwe, Ŝe pilot chciał lądować, ale 100 
m przed placem zahaczył skrzydłami o dachy domów stojących po obu 
stronach ulicy.  

Zginęła cała 7 osobowa załoga:  
• Lt Grattan Chesney Hooey SAAF - Pilot  
• Lt Peter Herbert Andrews SAAF - 2-gi Pilot  
• Lt Cedric Arthur Cooke SAAF - Nawigator  
• Sgt Peter Henry George Lees RAFVR - Bombardier  
• Lt Harry Allpress Ruston Male SAAF - Wireless Op / Strzelec  
• Lt Gordon Bruce Pitt SAAF - Wireless Op / Strzelec  
• W/O Terence Desmond O’Keefe SAAF - Wireless Op / Strzelec 

oraz 7 cywilów i 3 Ŝołnierzy AK. 

Zbiorniki paliwa w skrzydłach spowodowały olbrzymie poŜary w domach 
stojących po obu stronach. Samolot spadł, ale nie wykluczone, Ŝe gdyby 
poleciał jeszcze 100 m dalej runąłby na te oczekujące na placu kobiety, które 
sygnalizowały miejsce zrzutu. 

Miejsce katastrofy zostało później utrwalone na fotografiach przez Zygmunta 
Sowińskiego „Ostoję”. Z wraku Liberatora wymontowano dwa uszkodzone 
karabiny Browning kal. 12,7mm. Powstańczy rusznikarze zdołali złoŜyć z nich 
jeden sprawny, który był uŜywany przez Ŝołnierzy Batalionu „Chrobry I”. Z 
racji tego Ŝe w zasobnikach zrzutowych nie przenoszono amunicji kal. 12,7 
mm, Browninga z Miodowej moŜna było uŜywać tylko do momentu 
wyczerpania zapasu amunicji pochodzącej z wraku Liberatora KG836. 

Do ekshumacji w 1947 r. ciała załogi Liberatora, który się rozbił na ul. 
Miodowej znajdowały się w grobach na dziedzińcu dzisiejszej Akademii 
Teatralnej.  

Po ekshumacji cała załoga została pochowana w kwaterze Ŝołnierzy 
Wspólnoty Brytyjskiej na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Prandoty w 
Krakowie. 

Meldunek kpt. Wiktora Dobrzyńskiego "Włada", kierownika Komisji Odbioru 
Zrzutów do Dowódcy Grupy ",Północ"’ płk Karola Ziemskiego 
"Wachnowskiego" z dn. 15.08.1944 :  

"Melduję, Ŝe dn. 15.VIII.44 g. 2.30 spadł zestrzelony samolot Halifax23, 4-o 
motorowy na kamienicę Miodowa Nr 24, którą przebiwszy rozpadł się na 
części, które upadły na ul. Miodową. PoŜar, spowodowany materiałami 
pędnymi i smarami oraz wybuchającą amunicją zrzutową przeniósł się na 
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sąsiednią kamienicę, która doszczętnie spłonęła. […] Ze zgliszcz 
wyciągnąłem 2 spalonych lotników, których oddałem do pochowania 
lekarzowi i kapelanowi" 

W meldunku mowa jest o samolocie Halifax, ale to był Liberator KG-836 C z 
31. Dywizjonu SAAF. 

Fotografie 

 

Pozostałości zestrzelonego samolotu z załogą Południowoafrykańskich Sił 
Powietrznych (SAAF), ul. Miodowa, 15 sierpnia 1944 r. 

http://www.polityka.pl/pomocnikhistoryczny/1584927,1,pomoc-dla-
powstancow-przyleciala-z-afryki.read 
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Kwatera Ŝołnierzy Wspólnoty Brytyjskiej na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Prandoty w 
Krakowie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_wojskowy_przy_ul._Prandoty_w_Krakowie#/media/
File:Krakow_Military_Cemetery,_II_WW_Commonwealth_section,1_Prandoty_street,Krak

ow,Poland.JPG 
 

 
Budynek na którym umocowana jest tablica pamiątkowa 
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Piśmiennictwo 

http://dziwnawojna.pl/historia-jednego-z-zestrzelonych-nad-warszawa-
samolotow-z-alianckim-wsparciem-dla-powstania/ 

https://hu-
hu.facebook.com/LotniczaWarszawa/photos/a.205153556184839.57520.196
195507080644/781324418567747/ 

http://forum.tradytor.pl/viewtopic.php?t=3831 

https://www.facebook.com/chrobry.jeden/photos/a.1234278779946013.10737
41835.218905368150031/1234278789946012/?type=3&theater 

 

 

 


