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Marian Stanisław Lewicki
Marian Stanisław Lewicki kpr. pchor. strz. sam., nr

znaku
tożsamości:
P-706290.
Urodził
się
23.04.1917 r. w Przemyślu jako syn Oresta i Marii
z d. Motyka. Ukończył średnią Szkołę Techniczną w
Jarosławiu zdobywając zawód technika budowlanego. Od 19.08–15.09.1938 r. odbył „służbę pracy”
w 6. baonie 17. kompanii Junackich Hufców Pracy
w Krzyworówni. W tymże roku został powołany do
czynnej służby wojskowej. Od 30.09.1938 r. przebywał na dywizyjnym kursie podchorążych rezerwy
przy 39. Pułku Piechoty Strzelców Lwowskich w
Jarosławiu, który ukończył 29.06.1939 r. w stopniu kaprala podchorążego. W sierpniu 1939 roku
został zmobilizowany do 38. Pułku Piechoty Strzelców Lwowskich w Przemyślu. Przydzielony do 3.
kompanii ckm 3. baonu, 2.09.1939 r. wyruszył na
front w rejon Mościce – Tarnów. W czasie walk odwrotowych toczonych 18–19 września pod Janowem Lwowskim dostał się do niewoli niemieckiej.
23.09.1939, w okolicach Przeworska, uciekł z niewoli i przedostał się do okupowanego przez Niemców Przemyśla, w którym przebywał do 5 kwietnia
1940 r., do dnia wymarszu na Węgry.
16.04.1940 r., w gminie Ruszka, przekroczył granicę polsko-węgierską. W konsulacie Rzeczypospolitej
Polskiej w Ungvár (Użhorod) otrzymał legitymację i
skierowanie do obozu polskich uchodźców cywilnych w Záhony. Po krótkim pobycie w obozie uciekł
do Budapesztu, gdzie w biurze attaché wojskowego
poselstwa polskiego zaopatrzono go w pieniądze,
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paszport i skierowano przez Gyékényes do Syrii.
3.06.1940 r. został przerzucony przez „zieloną granicę” i przybył do Zagrzebia. Przebywał tu do
12.06.1940 r. Następnie wyjechał do Belgradu i
przez Grecję i Turcję dotarł do Syrii (21.06.1940 r.).
W miejscowości Durra Anta otrzymał przydział do
3. kompanii ckm 3. baonu Samodzielnej Brygady
Strzelców Karpackich. Po przeszkoleniu w Latrun,
okolicach Emaus i Tel-Avivu (Palestyna) wyjechał
do Aleksandrii (Egipt). W okresie od 22.08.1941 r.
do 13.03.1942 r. brał udział w kampanii libijskiej.
Walczył w oblężonym Tobruku i pod El-Ghazalą. Za
wykazane męstwo został odznaczony Krzyżem Walecznych (nr legitymacji 597).
Po zakończeniu walk na szlaku afrykańskim, 22
marca 1942 roku powrócił wraz z Brygadą na odpoczynek do el-Amiriya pod Aleksandrią, a następnie do Palestyny (2.05.1942). 10 czerwca 1942 r.
został odkomenderowany do 6. baonu plot. 2. brygady już 3. Dywizji Strzelców Karpackich, która
została przebazowana do Iraku. Po dwumiesięcznym pobycie w Khanaquin’ie, gdzie wstąpił na
ochotnika do lotnictwa, wyjechał ponownie, via
Bagdad, do Palestyny. 9.04.1943 r. przybył do Hafy. 1.05.1943 r. wypłynął z Suezu i zawijając po
drodze do Durbanu, Rio Muni i Freetown opłynął
wybrzeża Afryki, a następnie zachodniej Europy, by
20. 06. 1943 r. zakotwiczyć w Glasgow (Szkocja).
Po dwóch tygodniach został skierowany na wstępne
przeszkolenie do miejscowości Kirkham, leżącej w
połowie drogi między Blackpool a Preston.
1.11.1943 r. rozpoczął kurs specjalistyczny zorganizowany w Polish Technical Training School (Polska Szkoła Techniczna) dla przyszłych strzelców
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radiotelegrafistów. W trakcie szkolenia zmieniono
mu specjalność na strzelca samolotowego. Od
19.02.1944 r. kontynuował szkolenie w 4. Air
Gunner School (Szkoła Strzelców Pokładowych), a
następnie w 18. OTU (Operacyjna Jednostka
Szkolna) w Finningley. 13.07.1944 r. odbywał lot
ćwiczebny na samolocie Vickers „Wellington” nr Z
1696. Podczas powrotu, w trakcie wykonywania
okrążenia nad lotniskiem Rossington, samolot z
nieznanych powodów spikował do ziemi i eksplodował. Zginęła cała załoga. Kpr. pchor. strz. sam.
Marian Lewicki został pochowany 17.07.1944 r. na
cmentarzu w Newark (Nottinghamshire), grób nr
323, sekcja 0, działka polska. A zatem i on nie został strącony nad kanałem La Manche jak podaje
A. L. Czyński.
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