
 

Polak Jan Nagórski – pierwszy nad Arktyką  

 

16 kwietnia 2015 roku przedstawiciele 

Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa 

dokonali na warszawskim Cmentarzu 

Północnym wizji lokalnej grobu Jana 

Nagórskiego (1888-1976), sławnego polskiego 

pilota polarnego pozostającego wtedy w 

służbie carskiej i zarazem swego 

późniejszego Kolegi klubowego. Z okazji 

setnej rocznicy jego lotów arktycznych 

WKSL podjął bowiem zadanie dokonania 

renowacji pomnika nagrobnego Jana 

Nagórskiego i przypomnienia dokonań 

lotniczych, z których sławny jest ten Polak. 
 

Warszawski Klub Seniorów Lotnictwa od 

dawna dba o upamiętnianie miejsc 

związanych z historią i tradycjami  lotnictwa  

polskiego. Np. z inicjatywy WKSL na Polu Mokotowskim,  gdzie na początku XX wieku 

znajdowało się pierwsze warszawskie lotnisko, ustawiony został kamień z tablicą 

pamiątkową przypominającą o tym fakcie. Warszawscy Seniorzy Lotnictwa opiekują się 

także wieloma grobami sławnych lotników polskich i osobiście angażują w 

popularyzowanie wiedzy lotniczej, zwłaszcza wśród młodych pasjonatów lotnictwa. 

Troska o odnowienie grobu Jana Nagórskiego jest kolejnym przykładem naszej misji.   

 
 



 

Niewiele ponad 10 lat po tym, jak bracia Orville i Wilbur Wright dokonali w grudniu 

1903, w korzystnych warunkach klimatycznych i pogodowych Karoliny Północnej 

(USA), pierwszej udanej próby lotu samolotem na odległość zaledwie 36 metrów, Jan 

Nagórski na niewiele doskonalszej i niezwykle kruchej (patrz zdjęcie) konstrukcji 

samolotu Maurice Farman 11, podjął się misji ratunkowej w Arktyce, by z powietrza iść 

z pomocą zaginionym ekspedycjom polarnym Gieorgija Siedowa, Gieorgija Brusiłowa  

i Władimira Rusanowa. Już w pierwszym locie, w ciągu ponad 4 godzin pokonał ok. 

400 km i zdołał natrafić na ślad jednej z zaginionych ekspedycji. Ogółem jego 

pionierskie loty nad Arktyką odbyte pomiędzy 21 sierpnia a 13 września 1914 były 

pierwszymi lotami polarnymi, trwały kilkanaście godzin, w ciągu których Polak 

przemierzył ponad tysiąc kilometrową przestrzeń nad Arktyką. 

 

 

 

Wizja lokalna przeprowadzona na 

warszawskim Cmentarzu Pół-

nocnym doprowadziła do 

określenia najpotrzebniejszych 

prac renowacyjnych.  

Ich wykonania podjął się Pan 

Olszewski, mistrz kamieniarski z 

Serocka, który już nie po raz 

pierwszy pomaga seniorom lot-

nictwa w renowacji grobów ludzi 

polskiego lotnictwa. Zinwentary-

zowano rodzaj zniszczeń, które 

trzeba szybko usunąć i określono 

zakres potrzebnych prac. Ich  

ukończenie ma zostać dokonane  

w ciągu zaledwie kilku tygodni.  

Naprawy wymaga m.in. płyta 

główna grobu, metalowy wize-

runek godła polskiego, miniatura 

samolotu Farman oraz inskrypcja 

informująca o pionierskich, doko-

naniach arktycznych spoczywają-

cego tu lotnika polskiego.   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogactwo duchowe i materialne 

każdego narodu w dużej części 

bierze się z konsekwentnego 

pielęgnowania własnych tradycji, z 

mozolnego gromadzenia i upow-

szechniania wiedzy o minionych 

dokonaniach i o autorach tych 

dokonań. To pomaga w budowaniu 

świadomości historycznej pokoleń, 

wzmacnianiu ich postaw patrio-

tycznych a także w zwykłej orien-

tacji, zwłaszcza młodzieży na 

temat tego, skąd ale i dokąd 

zmierzamy, jako wielka narodowa 

rodzina. Ten proces powinien być 

ciągły i nieustający a gdy wro-

gowie próbują zacierać tę wiedzę 

lub dokonują eksterminacji wyróż-

niających się jednostek narodu – a 

Polacy doświadczyli tego m.in. w 

Katyniu czy Palmirach – to obo-

wiążkiem żyjących staje się szyb-

kie odtworzenie zatartej wiedzy i 

chociaż jak najdokładniejsze zdo-

kumentowanie poniesionych strat.  

 

Czasem potrzebne są oznaczenia i 

dobre opisanie miejsc ważnych 

historycznych wydarzeń, a kiedy 

indziej zadbanie o niszczejące pod 

wpływem czasu groby polskich 

bohaterów, wynalazców, odkryw-

ców…. a także lotników, zwołasz-

cza tych słynnych swoimi dokona-

niami. To w ramach takiego rozu- 

 



 

 

 

 

 

-mienia swojej misji warszawscy 

seniorzy lotnictwa postanowili od-

nowić grób Polaka, Jana Nagór-

skiego, pierwszego lotnika polar-

nego a także w swoim biuletynie nr 

42 przypomnieć fakty związane za-

równo z jego dokonaniami, jak i 

innymi wydarzeniami ilustrującymi 

udział Polaków w lotniczej obec-

ności nad Arktyką. 

 

 

Wszystkich zainteresowanych postacią Jana Nagórskiego, polskiego lotnika polarnego 

urodzonego we Włocławku i jednego z pionierów lotnictwa światowego, Warszawski 

Klub Seniorów Lotnictwa serdecznie zaprasza dnia 8 czerwca 2015 na uroczyste 

odsłonięcie jego odnowionego grobu na Cmentarzu Północnym w Warszawie.   
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