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RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 1 czerwca 2021 r.

w sprawie

nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Poznania Panu Hieronimowi
Kowalskiemu.

Hieronim Kowalski urodził się 1 maja 1933 roku we Włocławku. W wieku 6 lat, podczas II
wojny światowej, stracił najbliższych i trafił pod opiekę rodziny z podsandomierskiej wsi,
której głową był dowódca oddziału partyzanckiego Batalionów Chłopskich. Chłopca
posyłano z meldunkami jako łącznika. W trakcie styczniowej ofensywy 1945 roku został
postrzelony. Po trzech miesiącach leczenia, już o pseudonimie „Franek”, został przeniesiony
do 6 Batalionu Pontonowo – Mostowego. Z saperami, dwunastoletni Hieronim Kowalski,
dotarł do Berlina i podczas bitwy o stolicę Niemiec służył jako łącznik, docierając do
ostrzeliwanych oddziałów. W uznaniu zasług nadano mu stopień kaprala. Po wojnie
odznaczony został Medalem Orderu Virtuti Militari i wraz z 6 Batalionem Saperów
przeniesiony do Włocławka.

W 1946 roku 6 Batalion Pontonowo-Mostowy przeniesiono z Włocławka do Modlina, gdzie
stacjonował wówczas1 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” (1 PLM). Kolejne lata
życia Hieronim Kowalski poświęcił edukacji formalnej oraz rozwijaniu umiejętności
lotniczych – w 1950 roku odbył szkolenie szybowcowe w Malborku, a następnie kurs
samolotowy w Aeroklubie Warszawskim. Latał na maszynach amerykańskich, a pierwszą
z nich był lekki samolot turystyczny Piper Cub.

Po maturze przyjęty został do Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Radomiu, którą zaczynał już
jako zaangażowany pilot, z trzema tzw. „mewkami szybowcowymi”, oznaczającymi poziom
wyszkolenia i umiejętności pilota. Po promocji w 1956 roku, w stopniu podporucznika-pilota,
powrócił do macierzystego 1 Pułku, który przeniesiono do Mińska Mazowieckiego. W trakcie
służby „Franek” uzyskał uprawnienia instruktorskie I klasy. Rozpoczął także studia prawnicze

na Uniwersytecie Warszawskim. Zamiłowanie do lotnictwa spowodowało, że gdy w 1961
roku szukano kandydatów na pilotów na nowe samoloty naddźwiękowe MiG-21, Hieronim
Kowalski zgłosił się i znalazł w wąskim gronie tych, którzy zakwalifikowali się do
przeszkolenia. W związku z tym, że popularne „ołówki”, jak piloci nazywali samoloty MiG21, miały trafić do 62. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego im. Powstańców Wielkopolskich
1918/1919 w Poznaniu, „Franek” przerwał studia prawnicze i wraz z żoną oraz dwójką
małych dzieci na stałe przeniósł się do Wielkopolski.

Po awansie na stopień kapitana Hieronim Kowalski rozpoczął szkolenie teoretyczne i loty
kontrolne na osiągających dwukrotną prędkość dźwięku samolotach MiG-21. Następnie
szkolił innych kandydatów na pilotów w całej Polsce, będąc jednym z pierwszych
instruktorów tego typu maszyn. Swoją wiedzę i umiejętności przekazał kolejnemu pokoleniu
pilotów MiG-21. Latania „ołówkiem” uczył między innymi Mirosława Hermaszewskiego,
późniejszego słynnego kosmonautę, pierwszego i jedynego Polaka, który odbył lot w kosmos.

W 1967 roku, pełniąc jeszcze służbę wojskową, dołączył do Aeroklubu Poznańskiego, gdzie
uzyskał uprawnienia instruktora szybowcowego i samolotowego. Jako członek Aeroklubu
szkolił społecznie. Swoich uczniów zarażał pasją do lotnictwa wojskowego, w którym
osiągnął najwyższą mistrzowską klasę pilota. Jego słynnym wyczynem był przelot w 1963
roku samolotem MiG-21 z Poznania do Warszawy w czasie 8 minut.

Po ponad 20 latach od zakończenia II wojny światowej Hieronim „Franek” Kowalski wraz ze
swoimi rówieśnikami, którzy brali udział w działaniach wojennych nie mając ukończonych
17 lat, zawiązali stowarzyszenie „Synów i Córek Pułku”. Pierwszy zjazd członków
stowarzyszenia odbył się w Wesołej k. Warszawy w 1968 roku. Wtedy też ówczesny Minister
Obrony Narodowej ustanowił odznakę pamiątkową "Syn Pułku". Od tego czasu Hieronim
Kowalski wraz z innymi Synami i Córkami Pułku spotykają się co roku.

W 1987 roku „Franek” zakończył służbę wojskową w stopniu podpułkownika w 62. Pułku
Lotnictwa Myśliwskiego im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 w Poznaniu, jako
zastępca dowódcy pułku. Koniec służby wojskowej nie oznaczał dla niego rozstania
z lotnictwem – Hieronim Kowalski rozpoczął pracę instruktora w Aeroklubie Poznańskim.
Awansował na szefa wyszkolenia, a w 1996 roku został dyrektorem Aeroklubu oraz szefem
zespołu instruktorów.

Po kilkudziesięciu latach pracy szkoleniowca i instruktora Hieronim „Franek” Kowalski stał
się dydaktykiem posiadającym znaczący wpływ na rozwój i popularyzację lotnictwa
wojskowego i sportowego. Dzięki jego staraniom i ambicjom Poznań ma ugruntowaną opinię
prężnie działającego ośrodka lotniczego. Latając na kilkunastu typach samolotów w czasie
swojej kariery wojskowej, Hieronim Kowalski osiągnął nalot 5450 godzin, w tym ponad 2000
godzin na samolotach naddźwiękowych. Ogółem w powietrzu „Franek” spędził ponad 12 000
godzin na samolotach i ponad 2000 godzin na szybowcach. Za działalność sportową zdobył
„Złotą Odznakę Szybowcową z dwoma diamentami” oraz przyznano mu złotą odznakę „Za
Zasługi dla Aeroklubu Polskiego”. W 2005 roku Walne Zebranie Aeroklubu Poznańskiego
nadało Kowalskiemu tytuł Członka Honorowego, od roku 2019 jest także Członkiem
Honorowym Aeroklubu Polskiego. Za wieloletnią działalność instruktorską otrzymał w 2009
roku Wyróżnienie Honorowe im. DEDALA, statuetkę przyznawaną za wybitne osiągnięcia na
polu teoretycznego i praktycznego szkolenia uczniów – lotników. Jest to najwyższa forma
uhonorowania instruktorów lotniczych. Hieronimowi Kowalskiemu przyznano liczne
odznaczenia państwowe i wojskowe, między innymi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Orderu Virtuti Militari.
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