
płk w st. spoczynku
MIECZYSŁAW BĄK

W 1942 roku został przyjęty w szeregi Armii Krajowej. Brał udział w ćwiczeniach i 
patrolach przeważnie nocnych mających cel - zabezpieczenie miejscowej ludności. 
W 1944 roku rozkazem dowództwa AK miał uczestniczyć w akcji pomocy 
powstańcom warszawskim ale okazało się to niemożliwe, gdyż na terenie działania 
oddziału były już wojska radzieckie, które dążyły do zniszczenia AK i uniemożliwiły 
wykonanie rozkazów.
W lipcu 1944 roku został wcielony do wojska polskiego, przydzielony do czołgistów, 
jako załoga czołgu T-34. 
W styczniu 1945 roku po przeszkoleniu  skierowany został na front. Brał czynny 
udział w walkach od miejscowości Krzyż w woj. Poznańskim na kierunku Budziszyn – 
Drezno - Berlin. 16 kwietnia - 6 kilometrów przed Dreznem IV Brygada Pancerna, w 
której służył została wycofana do okolic Budziszyna. W tym czasie Niemcy przerwali 
front i brygada została okrążona.
Trzy czołgi zostały wyznaczone na zwiad. Jako pierwszy na linii zwiadu był czołg w 
którym znajdował się Mieczysław Bąk. W czasie walki czołg został trafiony pociskiem 

Urodził się 19.09.1924 roku w m. Świerszczów pow. Chełmski. 
Po ukończeniu szkoły pomagał rodzicom w gospodarstwie. W 
czasie wojny ukrywał się przed naborem do pracy przymusowej 
w Niemczech.

p. pancernym co skutkowało pożarem i kontuzją. Załoga uratowała się przez luki 
czołgowe .
9 maja 1945 roku po kapitulacji Niemiec  czołgi zostały skierowane przez Sudety do 
Czechosłowacji.
Pod koniec 1945 roku oddział został wycofany i brał udział w walkach przeciw 
bandom UPA.
Po zakończeni działań wojennych został skierowany do szkoły Wojsk Lotniczych w 
Bernerowie k/Warszawy.
W 1948 roku przydzielony do służby technicznej Wojsk Lotniczych w Bydgoszczy. W 
latach 1948- 1962 odbywa służbę w IV pułku szturmowym w Bydgoszczy.
W latach 50-tych z powodu przynależności do AK co miesiąc zmuszany był przez 
informację wojskową do pisania życiorysu.
W latach 1962 - 1972 był szefem technicznym Aeroklubu Lubelskiego.
Od roku 1972 przeniesiony na emeryturę, mieszka w Lublinie, jest inwalidą 
wojennym.
W 2004 roku został awansowany na stopień pułkownika.
W dniu 13.09.2022 roku - zmarł po ciężkiej chorobie.
Posiadane odznaczenia:

• Krzyż Kawalerski RP,
• Krzyż AK, srebrny medal Zasłużony na Polu Walki,
• Krzyż Zasługi,
• medale z pola walki, medale ze służby Wojskowej.




