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KPT. PIL. EUGENIUSZ HORBACZEWSKI
(1917-1944)
PATRON LOTNIKA
w Zielonej Górze

Eugeniusz Horbaczewski urodzi³ siê 28 wrzenia
1917 r. w Kijowie na Ukrainie, z ojca Witolda i matki
Anny z domu Koz³owskiej, w rodzinie wyznania rzymsko-katolickiego. Po przyjedzie rodziny do Polski
 w latach 1924-28 ukoñczy³ 4-klasow¹ szko³ê powszechn¹. W latach 1928-35 uczêszcza³ do 7-klasowego gimnazjum w Brzeciu nad Bugiem. wiadectwo dojrza³oci  maturê, uzyska³ w maju 1935 r. Mieszka³
wówczas z matk¹, w domu przy ul. Narutowicza 7 m. 3.
W³ada³ jêzykiem niemieckim i rosyjskim.
Znany potem lotnik polski z RAF Zygmunt Bieñkowski, starszy 4 lata od Horbaczewskiego i gimnazjalny kolega, poczynaj¹c od 1929 roku przez dwa nastêpne lata udziela³ Horbaczewskiemu korepetycji. By³ pilotem sportowym, a póniej Przysposobienia WojskowoLotniczego.
W 1934 roku Horbaczewski rozpocz¹³ szkolenie Legendarna postaæ polskiego lotnictwa
kpt. pil. Eugeniusz Horbaczewski
szybowcowe na lotnisku Adamkowo ko³o Brzecia nad (Kurier Zachodni nr 62, kwiecieñ
Bugiem, gdzie odbywa³ zajêcia w ramach kursu Przy1992 r.) Australia
sposobienia Wojskowo-Lotniczego, a nastêpnie lata³
w Ustianowej gdzie by³ wojskowy orodek szkolenia szybowcowego.
W czerwcu 1935 roku, ju¿ po zdaniu matury, z³o¿y³ dokumenty o przyjêcie do Szko³y
Podchor¹¿ych Lotnictwa w Dêblinie i przyst¹pi³ do egzaminów wstêpnych, którym nie sprosta³, wobec czego zacz¹³ siê rozgl¹daæ za protekcj¹. Tak siê z³o¿y³o, ¿e w lipcu 1935 roku na
lotnisko Adamkowo przylecia³a grupa myliwska z 1 pu³ku lotniczego w Warszawie, by pod
dowództwem pp³k. Stefana Pawlikowskiego odbyæ æwiczenia w strzelaniach powietrznych.
Wród pilotów znajdowa³ siê tak¿e por. pil. Witold Urbanowicz, znany i najskuteczniejszy
póniej polski pilot myliwski w Anglii. Horbaczewski, przyjêty do dêbliñskiej szko³y orl¹t
dziêki poparciu Urbanowicza, skierowany zosta³ na kurs pilota¿u silnikowego w Aleksandrowicach ko³o Bielska-Bia³ej. By³a tam szko³a pilotów im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego
administrowana przez Ligê Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (LOPP). Komendantem
szko³y by³ kpt. Ku³akowski, a jego zastêpc¹ i szefem pilotów-instruktorów ppor. rez. pil. in¿.
W³adys³aw Kamiñski, znany póniej polski lotnik w Anglii. Instruktorem Horbaczewskiego
by³ szer. pil. instr. Tadeusz Krok z Centrum Wyszkolenia Podoficerów Lotnictwa w Bydgoszczy.
Kurs samolotowy w Aleksandrowicach trwa³ od 16 czerwca do 9 wrzenia 1937 r.
Podczas takiego kursu uczniowie musieli opanowaæ podstawowy pilota¿ na samolocie
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RWD-8. Podczas kursu Horbaczewski
zwróci³ uwagê ppor. pil. Kamiñskiego
zapa³em i talentem do latania. Wylansowa³ go jako pierwszego w grupie i typowa³ na prymusa ca³ego kursu.
Do Wojska Polskiego Horbaczewski powo³any zosta³ 20 wrzenia 1937
roku w stopniu strzelec z cenzusem
(szeregowiec z matur¹) i skierowany do
SPL w Dêblinie jako kandydat do s³u¿by
sta³ej (zawodowej). Nastêpnie skierowano go na Dywizyjny Kurs Podchor¹¿ych
Rezerwy przy 79 p.p. w S³onimiu. Powróci³ nastêpnie do SPL w Dêblinie, gdzie
Odprawa przed zadaniem bojowym (z lewej: przy
28 maja 1938 roku uczestniczy³ w protablicy kpt. pil. Eugeniusz Horbaczewski)
gramowym szkoleniu lotniczym. Urbanowicz wyznaczy³ Horbaczewskiego na szefa eskadry, poniewa¿ mia³ wrodzone zdolnoci
przywódcze. W Dêblinie Dziubek zasta³ swego brzeskiego korepetytora ppor. pil. Zygmunta Bieñkowskiego, który ju¿ od roku by³ absolwentem SPL i teraz zosta³ jego instruktorem i wychowawc¹.
W Szkole Podchor¹¿ych Lotnictwa Horbaczewski by³ uczniem XIII Kursu, przewidywanego na lata 1937-1940. Widmo zbli¿aj¹cej siê II wojny wiatowej skorygowa³o te plany.
Wiosn¹ 1939 roku podchor¹¿ym drugiego rocznika SPL przerwano normalny tok szkolenia
przestawiaj¹c siê na kurs przyspieszony. W ten sposób w sierpniu 1939 roku podchor¹¿owie
XIII Kursu zrównali siê w realizacji programu szkolenia ze starszymi kolegami Kursu XII,
którzy ju¿ w czerwcu zasilili eskadry bojowe, w posiadanych przez Polskê szeciu pu³kach
lotniczych.
We wrzeniu 1939 roku sporód podchor¹¿ych pilotów i obserwatorów XIII Kursu zabrano dziesiêciu najlepszych z pierwszych lokat
do zaimprowizowanych eskadr maj¹cych broniæ
Dêblina. Wybrani piloci i obserwatorzy z Kursu
XIII zasilili tak¿e Rezerwow¹ Eskadrê Rozpoznawcz¹ kpt. obs. Maksymiliana Brzozowskiego. Prymusi sporód pilotów myliwskich weszli w sk³ad
Eskadry Æwiczebnej Pilota¿u CWL-1 dowodzonej przez por. pil. Jana Czernego. Horbaczewski,
który nie plasowa³ siê w pierwszej dziesi¹tce najlepszych, z chwil¹ wybuchu wojny znalaz³ siê...
w eskadrze Szko³y Wy¿szego Pilota¿u Myliwskiego pod dowództwem kpt. pil. Stanis³awa Brzeziny. W szkole tej prowadzono loty treningowe, doskonal¹ce pilota¿ podchor¹¿ych XIII i XIV Kursu
SPL. Oddzia³ ten wchodz¹cy w sk³ad CWL-1
w wojnie obronnej Polski wykonywa³ dwa zadania: pierwsze  sk³adem instruktorów pilota¿u
na samolotach P-7 zwalcza³ lotnictwo niemieckie atakuj¹ce Dêblin i okolice; drugie  kontynuowa³ loty szkolno-treningowe, doskonal¹ce
z pilotami myliwskimi XIII i XIV Kursu SPL, wród
których by³ tak¿e podchor¹¿y E. Horbaczewski.
Zaszczytny Krzy¿ Lotniczy
W dniach 9-11 wrzenia 1939 roku Horba- (Distinguished Flying Cross), przyznany przez
czewski wykona³ z lotniska w Radziejowie ko³o
brytyjskie dowództwo pe³ne uznania dla
Sokala, 3 loty rozpoznawcze wzd³u¿ linii kolejo- zas³ug kpt. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego
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wej Kowel  £uck. By³a to realizacja polecenia kpt. pil. Stanis³awa Cwynara, dowódcy XV dywizjonu bombowego £osi.
17 wrzenia, po wkroczeniu Armii
Czerwonej, od swojego dowódcy ppor. pil.
W³adys³awa Walendowskiego otrzyma³
Horbaczewski rozkaz przelotu do Rumunii
na lotnisko w Czerniowcach. Spêdzi³ tam
dobê, aby 18 wrzenia przelecieæ dalej do
Ga³acza. W Rumunii podchor¹¿owie XIII
Kursu SPL dowiedzieli siê, ¿e w trybie nadzwyczajnym promowani zostali podporucznikami s³u¿by sta³ej (zawodowej) w korpusie oficerów lotnictwa ze starszeñstwem
z dniem 1 wrzenia 1939 r. Wród nich by³ tak¿e Eugeniusz Horbaczewski. Pod koniec
wrzenia 1939 r. Horbaczewski dotar³ do Bukaresztu, gdzie znalaz³ schronienie w domu
Winiewskiego, który przed czterema laty wyemigrowa³ z Polski. Przed ambasad¹ Jugos³awii
w Bukareszcie, po jugos³owiañskie wizy, ppor. pil. E. Horbaczewski i por. obs. Cz. Malinowski, koczowa³ t³um interesantów. Lotnicy zaczêli szukaæ okazji do ominiêcia kolejki. Zagadnêli jednego z pracowników ambasady, który widz¹c przed sob¹ lotników przyzna³, ze podczas studiów na Politechnice Warszawskiej lata³ w aeroklubie na Polu Mokotowskim. Wróci³
do biura i ostêplowa³ wizy jugos³owiañskie uprawniaj¹ce do pobytu w tym kraju. Wyjazd
z Rumunii  z Bukaresztu, nast¹pi³ 2 padziernika 1939 r. Ca³¹ 30-osobow¹ grupê rozmieszczono w poci¹gu. Horbaczewski i Malinowski trafili do przedzia³u rumuñskiego pu³kownika stra¿y granicznej w Krajowej (Craiova), który okaza³ siê przyjacielem Polski i gen.
W³adys³awa Sikorskiego. W³anie on udzieli³ lotnikom informacji o sposobach przekroczenia granicy z Jugos³awi¹. Bez przeszkód dotarli do Belgradu. Po kilkudniowym odpoczynku,
ju¿ pod patronatem angielskiego rz¹du, ca³a trzydziestka lotników uda³a siê do Aten, sk¹d 28
padziernika 1939 r. dotar³a do francuskiego portu w Marsylii.
Realizuj¹c postanowienia porozumienia polskofrancuskiego z 25 padziernika 1939 r. statusu i organizacji Polskich Si³ Powietrznych na Zachodzie,
15 grudnia 1939 r. personel polski przewieziono do
Lyonu na pobliskie lotnisko Bron/Lyon. Wobec zbli¿aj¹cej siê klêski Francji Naczelny Wódz Polskich Si³
Zbrojnych gen. W³adys³aw Sikorski podczas konferencji z brytyjskim premierem Winstonem Churchillem
uzgodnili sprawy ewakuacji rz¹du polskiego do Londynu, a armii do Szkocji. Zaokrêtowanie polskich lotników mia³o odbywaæ siê na pe³nym morzu, w pobli¿u ma³ego portu rybackiego St. Jean de Luz, przy u¿yciu licznych motorówek. Panowa³a jednak sztormowa pogoda, a najbli¿sze oddzia³y niemieckie mia³y
znajdowaæ siê o 2 godziny marszu. W koñcu, 22 czerwca 1940 r. na redzie rzuci³y kotwice 4 alianckie statki,
eskortowane przez brytyjski kr¹¿ownik i 4 kanadyjskie niszczyciele. Tymczasem Francuzi za¿¹dali
wstrzymania ewakuacji Polaków i zgodnie z warunkami rozejmu francusko-niemieckiego oddania ich do
niewoli niemieckiej. W razie oporu gro¿ono u¿yciem
si³y. Nad portem pojawi³ siê nawet niemiecki samolot
lecz nie atakowa³ statków ani portu. Wytargowano jedKrólewskie Si³y Zbrojne
Karta identyfikacyjna nr P-0273
nak, ¿e zaokrêtowanie bêdzie trwa³o nadal i zakoñczy siê do godziny 13.00. 24 czerwca oko³o godziny kpt. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego
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16.00 konwój ewakuacyjny wyruszy³ w drogê do Anglii. Podró¿ morska do Liverpool«u trwa³a
trzy dni. Na pok³adzie brytyjskiego statku Arandora Star ppor. pil. E. Horbaczewski spotka³
kolegê z aeroklubu w Adamkowie kpr. Henryka Kwiatkowskiego.
27 czerwca 1940 r. nast¹pi³o wyokrêtowanie ewakuowanych w Liverpool i ppor. pil.
E. Horbaczewski wraz z pozosta³ymi lotnikami przewieziony zosta³ do obozu przejciowego
w okolicy miasta Gloucester  Cheltenham, a nastêpnie do bazy lotnictwa polskiego
w Blackpool. Tu przyjêty zosta³ do s³u¿by i zaewidencjonowany w brytyjskiej Royal Air Force w stopniu Pilot Oficer pod numerem P-0273. W styczniu 1941 roku rozpocz¹³ kurs
podstawowy szkolenia lotniczego na samolocie Tieger Moth w brytyjskim orodku
 15 EFTS (Elementary Flying Training Scholl) w Carlisle. Kurs zosta³ jednak przerwany,
a uczniów przeniesiono do polskiego orodka 1 (P) FTS w Hucknall (Polish Flying Training
Scholl). E. Horbaczewski, zanim otrzyma³ przydzia³ do dywizjonu bojowego, ukoñczy³ kurs
strzelecki dla instruktorów pilota¿u w Sutton Bridge. Wreszcie nast¹pi³ pierwszy przydzia³
bojowy do s³awnego ju¿ 303 Polskiego Dywizjonu Myliwskiego Warszawskiego im. gen.
Tadeusza Kociuszki. Dywizjon stacjonowa³ w sierpniu 1941 na lotnisku Speke i wyposa¿ony by³ w samoloty Spitfire. Horbaczewski, ju¿ w stopniu porucznika pilota, zosta³ bocznym
pilotem (prowadzonym) swego gimnazjalnego korepetytora por. pil. Zygmunta Bieñkowskiego. 30 sierpnia 1941 r. por. pil. E. Horbaczewski wykona³ swój pierwszy lot operacyjny
w Wielkiej Brytanii, a 6 listopada 1941 r. w pó³nocnej Francji zestrzeli³ 1 samolot Me-109.
By³ to pierwszy z jego licznych sukcesów powietrznych. 4 kwietnia 1942 r. zestrzeli³ nad St.
Omer 1-0-0 WF-190, a 16 kwietnia 1-0-0 samolot Me-109 nad Le Havre. 19 sierpnia sporód
15 samolotów niemieckich w rejonie Dieppe, E. Horbaczewski zestrzeli³ jeden z nich
 FW-190. Podczas jego pobytu w dywizjonie 303 zaliczono mu zestrzelenia 3 samolotów
i 1 prawdopodobnie tj. 3-1-0. W uznaniu zas³ug bojowych odznaczony zosta³ Polow¹ Odznak¹ Pilota z zielonym wiankiem oraz 3-krotnie Krzy¿em Walecznych. Z dywizjonu 303
por. pil. E. Horbaczewski, z dniem 10 wrzenia 1942 r., zosta³ przeniesiony do 302 Dywizjonu Myliwskiego Poznañskiego na lotnisko Heston.
W Inspektoracie Polskich Si³ Zbrojnych w Londynie uzgodniono ze sztabem RAF, ¿e
w jednym z brytyjskich dywizjonów zostanie utworzona trzecia eskadra, z³o¿ona z Polaków.
Na pocz¹tku 1943 roku Inspektorat Lotnictwa og³osi³ ochotniczy zaci¹g do zespo³u polskich
myliwców, który ma byæ u¿yty w walkach afrykañskich. Na dowódcê polskiej eskadry wyznaczony zosta³ kpt. pil. Stanis³aw Skalski, a do PFT (Polish Fighting Team) zakwalifikowa³
siê tak¿e por. pil. Eugeniusz Horbaczewski. Piloci zaokrêtowani na transportowcu Letytia,
25 lutego 1943 r. odp³ynêli do Afryki. W Tunezji PFT zosta³
w³¹czony na prawach trzeciej eskadry do brytyjskiego
145 Dywizjonu Myliwskiego. Dowodzi³ nim legendarny
Amerykanin mjr pil. Lance C. Wade, maj¹cy na swym koncie
25 zwyciêstw powietrznych. 28 marca 1943 roku por. pil.
E. Horbaczewski zestrzeli³ 1-0-0 niemiecki samolot Ju-88, który spad³ na przedmieciach Sfaxu, 2 kwietnia nad miejscowoci¹ Gabes, podczas ogromnego upa³u, zdo³a³ zestrzeliæ 1-0-0 Me-109, 6 kwietnia w pobli¿u Sfax zestrzeli³
1-0-0 Me-109, ale jego samolot zosta³ postrzelony i Dziubek  jak go powszechnie nazywano  musia³ l¹dowaæ
awaryjnie w Gabes. Przewracaj¹c swojego Spitfire na plecy
zdo³a³ na szczêcie zd³awiæ ogieñ. Mjr pil. Lance C. Wade
Dziki Kot Arizony, wyra¿aj¹c radoæ z powodu jego powrotu podrzuci³ Horbaczewskiego w górê jak piórko, a potem ostro¿nie postawi³ na ziemiê. 22 kwietnia 1943 r. nad
zatoka Tunisu porucznik pilot Dziubek zestrzeli³ 2 niemieckie Me-109 2-0-0. Wydarzenie to zakoñczy³o pasmo 3-tygodniowych sukcesów Polaków z PFT. Ogó³em, podczas swego pobytu w PFT i w 145 dywizjonie brytyjskim E. Horbaczewski zestrzeli³ 5 samolotów przeciwnika 5-0-0, co beza-
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pelacyjnie dawa³o mu pierwsz¹ lokatê wród ca³ej
szesnastki pilotów PFT. W³adze polskie po raz czwarty przyzna³y mu Krzy¿ Walecznych oraz Krzy¿ Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari V klasy. W maju
1943 roku Polish Fighting Team  Polski Zespó³ Walcz¹cy, a póniej zwany tak¿e Cyrkiem Skalskiego,
zakoñczy³ swój sta¿ bojowy i szykowa³ siê w drogê
powrotn¹ do Anglii. Ten dowiadczony zespó³ uzyska³ doskona³¹ markê wród brytyjskich kolegów i dowództwa. Z tych wzglêdów Dowództwo RAF powierzy³o dowództwo nad brytyjskim dywizjonem 601
County of London Stanis³awowi Skalskiemu, a dowódc¹ eskadry w dywizjonie 43-China-British zosta³ por.
pil. Eugeniusz Horbaczewski. Dywizjon, do którego
trafi³ powsta³ jeszcze w okresie I wojny wiatowej.
Nazwa dywizjonu China-British zwi¹zana by³a
z brytyjsk¹ koloni¹ na terenie Chin  Hongkongiem,
gdzie dywizjon stacjonowa³. Por. pil. E. Horbaczewpor. pil. Eugeniusz Horbaczewski
ski walczy³ startuj¹c z kolejnych baz: Comiso, Pachi dowódca eskadry w dywizjonie
no, Panebianko, Catania, Cessala, Falkone, Tusciano.
43-China-British
W ci¹gu jednego miesi¹ca wrzenia 1943 r. zestrzeli³
3-0-1 samolotów przeciwnika. 4 wrzenia 1-0-0 Me-109 zestrzelony, 15 wrzenia 0-0-1 Me109 uszkodzony, 16 wrzenia 2-0-0 FW-190 zestrzelone. Brytyjskie dowództwo pe³ne uznania dla zas³ug porucznika przyzna³o mu wysokie odznaczenie w postaci DFC (Distinguished
Flying Cross) Zaszczytny Krzy¿ Lotniczy. Dywizjon 43 operowa³ z przybrze¿nych lotnisk
nad Morzem ródziemnym w trójk¹cie Tunis-Malta-Sycylia. Os³ania³ wyprawy bombowe,
patrolowa³ wybrze¿a, uczestniczy³ w wymiataniach myliwskich (sweep). W sierpniu
1943 roku por. pil. E. Horbaczewski jako trzeci Polak w dziejach RAF przej¹³ dowodzenie
brytyjskim 43 dywizjonem, w którym by³ dowódc¹ eskadry. W padzierniku 1943 r. powróci³ do s³u¿by w polskim lotnictwie myliwskim.
15 lutego 1944 roku kpt. pil. Eugeniusz Horbaczewski zosta³ dowódc¹ Dywizjonu Myliwskiego Dêbliñskiego, który bazowa³ na podlondyñskim lotnisku Heston. W marcu dywizjon otrzyma³ doskona³e amerykañskie Mustangi Mk III. 20 lutego 1944 roku kpt. pil.
E. Horbaczewski wylecia³ w pierwszy swój lot operacyjny w sk³adzie 315 dywizjonu nad
Francjê. 1 kwietnia 1944 r. dywizjon zosta³ przeniesiony na lotnisko polowe w Coolham.
Nowe zadania dywizjonu polega³y teraz na bombardowaniu z lotu nurkowego i ostrzeliwaniu z broni pok³adowej w lotach kosz¹cych ma³ych celów lecz o du¿ym znaczeniu militarnym, na os³onie bombowców RAF w ich wyprawach na kontynent oraz zaczepnym patrolowaniu i zwalczaniu Luftwaffe na ³uku Pary¿-Bruksela-Amsterdam. Samoloty typu Mustang
atakowa³y systemem ci¹g³ym, a samoloty startowa³y na zadanie pojedynczo co 5 minut.
12 czerwca 1944 roku dywizjon 315 zestrzeli³ w rejonie Caen 4-0-0 FW-190 bez w³asnych
strat. Jeden z nich zestrzeli³ dowódca dywizjonu Dziubek Horbaczewski. 22 czerwca 1944 r.,
w czasie operacji bojowej nad Cherbourgiem, przeciwnik uszkodzi³ samolot kpr. pil. Tadeusza Tamowicza, który powiadomi³ pil. Horbaczewskiego przez radio, ¿e jego Mustang
zainkasowa³ postrza³ w silnik i kad³ub, a on sam chyba kulkê w nogê. Tamowicz wyl¹dowa³
przymusowo ze schowanym podwoziem w Normandii na nadmorskim grzêzawisku. Poniewa¿ samolot zacz¹³ ton¹c w bagnie, Tamowicz wydosta³ siê z kabiny i brn¹c po pas w b³ocie, przedosta³ siê do pobliskiej kêpy krzaków. E. Horbaczewski postanowi³ ratowaæ kolegê
l¹duj¹c na utwardzonej po³ówce pasa budowanego w pobli¿u przez Amerykanów lotniska.
Dotar³, brn¹c po kolana w b³ocie, do Tamowicza i z rannym wspieraj¹cym siê na jego ramieniu dobrnêli do po¿yczonego przez Amerykanów jeepa. Wróciwszy do Mustanga, Horbaczewski odda³ rannemu koledze swoje spodenki i koszulê, które by³y suche. Spadochron
przesun¹³ do ty³u kabiny, nastêpnie posadzi³ Tamowicza na fotel pilota, a sam usiad³ na jego
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kolanach. Wystartowa³ ¿egnany wiwatami Amerykanów. Ponad kwadrans trwa³ ten niezwyk³y
lot do Coolham.
Kiedy Niemcy skierowali na Londyn now¹
broñ odwetow¹  lataj¹ce bomby V-1, samoloty typu Mustang, na których latali piloci 15 dywizjonu zosta³y odkomenderowane do zwalczania V-1. kpt. pil. E. Horbaczewski zestrzeli³
1-0-0 Me-109.
17 sierpnia 1944 roku, na lotnisku Brenzett  w pobli¿u Kana³u La Manche, do którego przeniós³ siê dywizjon 315 z lotniska w Ford,
Ostatni lot... 18 sierpnia 1944 r., godz. 7.15
na odprawie w sprawie operacji Ranger-Rodeo
385 polegaj¹cej na wymiataniu i swobodnym
polowaniu postanowiono, ¿e dêbliniacy mieli przekroczyæ brzeg francuski i zwalczaæ lotniska nieprzyjaciela. Kpt. pil. E. Horbaczewski od kilku dni chorowa³ na grypê. Nikomu do
g³owy nie przysz³o, ¿e Dziubek nastêpnego dnia usi¹dzie za sterami samolotu. Przed lotem powiedzia³ do oficera operacyjnego Tomczyka:  Ja ci powiadam, jeli dzisiaj spotkamy Niemców, z lotu nie wrócê... 18 sierpnia 1944 r. o godzinie 7.15 E. Horbaczewski
wystartowa³, a za nim pod¹¿a³y kolejno nastêpne Mustangi. O godzinie 7.20 wyprawa opuci³a brzegi Anglii. O godzinie 7.47 wyprawa przekroczy³a brzeg francuski w rejonie
Le Touquet. Nagle, gdzie w pobli¿u Beauvais, rozleg³ siê w s³uchawkach g³os kpt. pil.
E. Horbaczewskiego: Focke Wulfy na dole, pod nami! Startuj¹ z pola, faluje trawa. Dêbliniacy rozproszyli siê wkrótce po niebie, we wszystkich kierunkach staraj¹c siê upolowaæ
Niemca  ka¿dy na swoj¹ rêkê, w szalonym ko³owrocie zwanym po angielsku dog fight`ie
 psi¹ walk¹. 12 Mustangów 315 dêbliñskiego dywizjonu natknê³o siê na 60 samolotów
FW-190 narzucaj¹c im walkê nad lotniskiem pod Beauvais. Zgrupowanie Luftwaffe zosta³o
rozpêdzone na cztery strony wiatami dalsza pogoñ za pojedynczymi maruderami nie op³aca³a siê.
Po walce, sporód 12 Mustangów brakowa³o samolotu E. Horbaczewskiego... wyprawa powróci³a do Anglii. Co siê sta³o z Dziubkiem? Za nim siê roz³¹czyli i stracili
z oczu zestrzeli³ 3-0-0 FW-190.
Grób kpt. pil. E. Horbaczewskiego znajduje siê na cmentarzu miejskim w Creil,
w kwaterze wojskowej, grób nr Z-379. W 1994 r. uczniowie IV Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Zielonej Górze odwiedzili grób swojego patrona.
Na podstawie opracowania Andrzeja R. Janczaka pt. Lotniczy ¿yciorys kpt. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego  1917-1944 wydanego przez Dowództwo Wojsk Lotniczych,
Poznañ 1988. Autor ksi¹¿eczki by³ obecny 1 wrzenia 1988 r. w Liceum Lotniczym w Zielonej Górze w czasie uroczystoci nadania szkole imienia kpt. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego.
Fot. i dokumenty E. Horbaczewskiego
(ze zbiorów Izby Pamiêci Zespo³u Szkó³ Akademickich)

Samolot myliwski Mustang Mk III, na którym walczyli polscy piloci
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