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Lipowczana Pawła
Dzielnice: Włochy
Osiedla: Okęcie
Atrybuty: Nazwy pamiątkowe Od polskich postaci historycznych
Rok utworzenia nazwy: 1991

Opis
Paweł Lipowczan (1933-1980) pilot, inżynier. Ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską w Warszawie.
Należał do Aeroklubu Warszawskiego, w którym ukończył Szkołę Pilotażu, był znakomitym
skoczkiem spadochronowym, rekordzistą świata w celności lądowania. Od 1965 roku pracował w
PLL LOT. Pełnił obowiązki kapitana samolotu pasażerskiego IŁ-62 SP-LAA "Mikołaj Kopernik", który
na skutek awarii silnika rozbił się na terenie fortu 14.03.1980. Wyłącznie dzięki jego opanowaniu nie
zginęli okoliczni mieszkańcy a on skierował maszynę w to odludne miejsce. W katastrofie śmierć
poniosło 87 osób (45 Polaków, 35 Amerykanów, 4 Rosjan i 3 Niemców), w tym znakomita
piosenkarka Anna Jantar (wł. Anna Szmeterling-Kukulska), amerykański muzykolog Alan Merriam i
22 członków amatorskiej drużyny bokserskiej z USA.
Spoczywa:
Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kwatera G dodatkowa, rząd 1, miejsce 4.

Ciekawostki
Stan obecny:
Fort VI Okęcie. Fort twierdzy Warszawa ukończony w 1886, otoczony suchym rowem fortecznym,
posiadał kaponierę czołową, szyjową i 2 półkaponiery boczne. W okresie modernizacji zbudowano
kaponierę do ostrzału międzypól. Fort posiadał wał z szerokim przedpiersiem. Posiadał również
betonowe kaponiery w przeciwskarpach oraz jednoosobowe bunkry na skarpach. Powierzchnia fortu
to 25,92 ha. Miał chronić miasto od szosy Krakowskiej. Zlikwidowany w związku z kasacją twierdzy z
1909. W 1941, od lipca, działało w baraku obok fortu schronisko dla sierot września 1939 pod nazwą
Rada Główna Opiekuńcza, a w samym forcie trzymano jeńców radzieckich. Sierociniec przeniesiono
z al. Jerozolimskich 7. Po wojnie stacjonowało tu wojsko do 1999. Obecnie fort jest zalany i zapada
się. Teren jest prywatny, mieszczą się tu biura i parking, ogólne wyczekiwanie na to, aż fort się
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zapadnie i będzie można go splantować.
Krzyż pamiątkowy. Upamiętnia katastrofę lotniczą 14.03.1980. Na tablicy słowa kardynała
Wyszyńskiego.
Nr 1: Kino Lotnik. Powstał jako Dom Ludowy ze sceną wg proj. Tadeusza Sygietyńskiego i Miry
Zimińskiej. Pieniądze na budowę Domu zebrano od gminy (300.000 zł), resztę zebrali nauczyciele i
społecznicy. Kino miało 280 miejsc. Obecnie jest zamknięte.

Data nadania nazwy: 1991.03.06. Wcześniej nazywała się Powstańców i (1954.05.20 - 1991.03.06)
Rozwojowa.
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