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BRUSKI Jan
( 1905 - 1939 )
podporucznik rezerwy obserwator
-urodzony 27. stycznia 1905 roku w Przełomie (obecnie
gmina Chynów, powiat grójecki, województwo mazowieckie);
-po uzyskaniu świadectwa dojrzałości odbył zasadniczą służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy Lotnictwa. W
trakcie rocznego szkolenia uzyskał specjalność obserwatora i
został przeniesiony do rezerwy w stopniu kaprala podchorążego;
-podjął studia medyczne;
-w 3.Pułku Lotniczym w Poznaniu wykonywał loty przewidziane w programie szkolenia personelu latającego rezerwy i
otrzymał stopień podporucznika rezerwy;
-zmobilizowany w sierpniu 1939 roku do 3. Pułku Lotniczego
w Poznaniu z przydziałem do 32. Eskadry Rozpoznawczej;
-w trakcie działań bojowych we wrześniu 1939 walczy jako
obserwator na samolocie PZL P-23B ,,Karaś”;
-05. września wystartował w celu rozpoznania ruchów wojsk niemieckich w rejonie Radomsko –Kamieńsk –Gorzkowice -Przedbórz. Inne wersje zdarzenia mówią o celu rozpoznania i
zbombardowania niemieckiej kolumny w rejonie Wielunia, a także o przelocie klucza „Karasi” z lotniska zapasowego Skotniki do Sokolnik. W tym momencie przelatywała obok lotniska
niemiecka wyprawa bombowa, osłaniana przez Messerschmitty, które natychmiast zaatakowały polskie samoloty;
-ppor. obs. BRUSKI z załogą: kpr. pil. Henryk REJAK i kpr. strz. Kazimierz HADYNIAK
(według innych danych strzelcem miał być kpr. Józef Stanisław NITZKE) na samolocie PZL
P-23B ,,Karaś”’nr 44-109 zostali zestrzeleni przez niemieckiego myśliwca i spadli w płomieniach w rejonie miejscowości Parzęczew (obecnie gmina Parzęczew, powiat zgierski, województwo łódzkie);
-obserwator i strzelec zginęli na miejscu, a pilot ciężko ranny zmarł w drodze do szpitala;
-załoga pochowana została na cmentarzu w Parzęczewie, po wojnie ekshumowani na cmentarz wojskowy w Łęczycy. Ppor. BRUSKI spoczął w grobie nr 560;
-prawdopodobnie w latach siedemdziesiątych XX wieku, szczątki lotnika oraz pozostałych
dwóch lotników załogi, zostały przeniesione na cmentarz garnizonowy w Poznaniu (kwatera
1, rząd A, numer grobu 19) i pochowane z błędnym nazwiskiem BURSKI Jan;
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