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4.  Dwaj  sławni  niemieccy  piloci  z  Gminy  Łukta  -  Helmut
Kalkstein i Reinhard Kolllak do góry 

Obydwaj  spędzili  dzieciństwo  i  wczesną  młodość  w  naszej  gminie,  pierwszy  w  Mostkowie
(Brückendorf), a drugi w Dągu (Dungen). Helmut urodził się w roku 1912, a dziesięć lat później
jego rodzice Karl i Lydia przenieśli się z synami do Mostkowa, gdzie jego dziadek, miejscowy
nauczyciel,  Adam Rettkowski przeszedł na emeryturę.  W pracy w szkole zastąpił  go zięć Karl,
ojciec Helmuta. Po ukończeniu miejscowej szkoły, kontynuuje naukę w Morągu. Tam też zdobywa
umiejętności żeglarskie na żaglowcu „Deutschland”. Główną jego pasją jest jednak lotnictwo. Z
kolei Reinhard urodził się 28 marca 1915 roku we Frygnowie. Jego rodzice Albert i Maria (z domu
Barrabasz)  osiedlili  się  w  Dągu  przed  1918  rokiem  i  zamieszkali  w  drewnianym,  obecnie
nieistniejącym  domu  naprzeciwko  miejscowej  szkoły.  Tutaj  do  1928  roku  przyszło  na  świat
siedmioro młodszego rodzeństwa Reinharda.  Czy piloci  się znali  osobiście? Niewykluczone.  W
zawodach samolotowych zorganizowanych w ramach olimpiady z 1936 roku na 180 uczestników
Helmut  zajął  trzecie  miejsce  i  stał  się  sławny w całych  Niemczech.  Można  przypuszczać,  że
światowy  sukces  nieco  starszego  kolegi  wywodzącego  się  z  tej  samej  gminy  zainspirował
Reinharda do wstąpienia do Luftwaffe. 

Lata dwudzieste i trzydzieste XX wieku były okresem gwałtownego rozwoju lotnictwa – powstają
pierwsze pasażerskie linie lotnicze (7 lipca 1929 roku w USA zaczyna funkcjonować linia TAT –
Transcontinental  Air  Transport),  piloci  biją  rekordy  wysokości  i  długości  lotu,  przemierzają
powietrzne przestrzenie nad oceanami, biegunami ziemskimi itd. 4 lipca 1929 roku sterowiec „Graf
Zeppelin”  kończy lot  dookoła  świata  po  20  dniach  i  4  godzinach.  30  października  tegoż  roku
odbywa się pierwszy lot samolotu napędzanego silnikiem rakietowym konstrukcji Fritza von Opla.
W wyścigu konstruktorów i pilotów z sukcesami uczestniczyli Polacy. Największy rozgłos zdobyli
Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura – w 1929 odbyli lot dookoła Europy w samolocie RWD,
posiadali  rekordy wysokości  samolotów turystycznych,  w roku 1932,  w sierpniu  na  samolocie
RWD - 6 zwyciężyli w zawodach lotniczych w Berlinie. 

Konstruktor  lekkich  szkoleniowych samolotów
Hans  Klemm chciał  wprowadzić  do  szerszego
użytku samolot „Klemm Kl 35”. Jego pierwsza
wersja była nieudana – piloci oblatywacze mieli
trudności  z  podniesieniem  maszyny  w
powietrze. Szef organizowanego potajemnie od
roku  1933  w  oparciu  o  kadry  cywilnych
aeroklubów i  wbrew Traktatowi  Wersalskiemu
niemieckiego lotnictwa  wojskowego,  Hermann
Goering,  miał  powiedzieć,  że  „papierowe
samoloty” Klemma nie są Luftwaffe potrzebne.
(Luftwaffe zostało powołane do życia 9 marca

1935 roku). Doświadczony konstruktor nie poddawał się i zaprojektował nowy model o tej samej
nazwie.  Pewnego  ranka  1935  roku  Helmut  Kalkstein,  będący  głównym  oblatywaczem  firmy
Klemm – Werke w Boblinen, wyprowadził lekką maszynę w górę i brawurowo wykonał wszystkie
najtrudniejsze akrobacje. Błyszczący, wysmukły samolot świetnie się spisywał, az powodu nisko
umieszczonych skrzydeł pilot miał zapewniony bardzo dobry przegląd sytuacji. Skrzydła i korpus
były w całości wykonane z drewna i pokryte sklejką (stąd nazwa „papierowy samolot”). Jego zalety
w pełni docenił generał Ernst Udet, as lotniczy z czasów Pierwszej Wojny Światowej. Dzięki jego
rekomendacji Luftwaffe zakupiło bardzo duże ilości tych maszyn. Były one eksportowane również
do innych krajów (między innymi do Szwecji) jako samoloty szkoleniowe. 
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Wyczyny sportowe  Helmuta  miały  ciąg  dalszy:  rok  po  olimpiadzie  z  1936  roku  w zawodach
lotniczych  „Niderlandy”  zajmuje  drugie  miejsce,  niedługo  później  zdobywa  się  na  brawurowy
wyczyn – przelot między filarami mostu w Kolonii. W roku 1938 ustanawia 5 rekordów świata,
między innymi rekord wysokości lotu, 8350 m. W tym samym roku zostaje nagrodzony medalem
Louis'a  Bleriot'a.  (Louis  Bleriot,  1872  –  1936,  pionier  lotnictwa,  w roku  1909 przeleciał  jako
pierwszy  nad  kanałem  La  Manche  samolotem  własnej  konstrukcji.  Organizator  francuskiego
przemysłu lotniczego.) 

Nadszedł lipiec 1939 roku. Feralnego dnia Helmut
ma  za  sobą  oblatywanie  kilku  maszyn.  Jest
zmęczony.  Z hali  wyciągają  nowy typ  produkcji
amerykańskiej  –  ma  nim  wkrótce  lecieć  do
Stanów.  Latał  tym  samolotem  kilka  razy,  ale
jeszcze raz chce coś sprawdzić, jeszcze raz wzbija
się w powietrze. Podczas wykonywania któregoś z
kolei  korkociągu  słyszy  eksplozję;  kątem  oka
zauważa brak jednego skrzydła. Próbuje otworzyć
dach  kabiny  i  wyskoczyć.  Strumień  powietrza
wciska go w głąb; uderza potylicą w obudowę –
obrażenia okazują się śmiertelne. 

Zgodnie  z  jego  życzeniem  (każdy  pilot  musiał
wcześniej  coś  takiego  napisać)  urnę  z  jego  prochami  przewieziono  5  sierpnia  1939  roku  do
Mostkowa, które zawsze uważał za swój Heimat – małą ojczyznę. Gdzieś tu musi być pochowana. 

Rodzina Kollaków mieszkała w Dągu do 1929 roku. Nauczyciel miejscowej szkoły Ernst Eissing
uznał po latach Reinharda Kollaka za swojego najzdolniejszego ucznia. Zważywszy na osiągnięcia
przyszłego  pilota,  w  opinii  tej  musiało  być  ziarno  prawdy.  Mając  niespełna  18  lat  Reinhard
postanowił zostać zawodowym żołnierzem i jako ochotnik wstąpił w 1933 r. do Reichswehry w
Olsztynie (do batalionu uzupełniającego). 21 maja 1935 roku Reichswehrę rozwiązano i utworzono
Wehrmacht. Reinhard został wówczas przeniesiony do Luftwaffe i skierowany na kurs pilotażu. Jest
niemal  pewne, że pierwsze loty odbywał na samolotach typu „Klemm Kl 35”,  z  których kilka
przetestował wcześniej Helmut Kalkstein. Po kilku latach został przeszkolony na pilota samolotu
myśliwskiego. Ten drugi kurs ukończył  wiosną 1940 roku. Najpierw został  wcielony do I ZG1
(Zerstorergeschwader 1 – Bojowy Szwadron 1), aw październiku tego samego roku przeniesiono go
do  szwadronu  1/NJG  1  (Nachtjagdgeschwader  1  –  Nocny Myśliwski  Szwadron  1).  Jako  pilot
myśliwskiego  Messerschmitta  uczestniczył  w  nocnych  pojedynkach  powietrznych  w  bitwie  o
Francję,  bitwie  o  Anglię  i  przy  obronie  terytorium  Niemiec  przed  bombardowaniami  przez
lotnictwo Aliantów, głównie przez RAF (Royal Air Forces –Królewskie Siły Powietrzne). Pierwsze
zwycięstwo  odniósł,  gdy  jako  Feldwebel  (sierżant)  szwadronu  I/NJG,  17  czerwca  1941  roku
zestrzelił dwusilnikowy nocny bombowiec AW 38 Whitley wyprodukowany przez firmę Armstrong
Whitworth  Aircraft.  Dziesiąte  zwycięstwo  odniósł  zestrzeliwując  pierwszy  brytyjski  ciężki
czterosilnikowy bombowiec Short Stirling nocą 24/25 sierpnia 1942 roku. Ogółem odbył 250 lotów
nocnych, podczas których zestrzelił 49 samolotów koalicji walczącej z hitlerowskimi Niemcami.
Był to najlepszy wynik wśród pilotów podoficerów – zakończył wojnę w stopniu Oberfeldwebla
(starszego sierżanta). Dla porównania dodam, że major Heinz Wolfang Schnaufer miał 121 nocnych
zestrzeleń.  Radiotelegrafistą  pokładowym  Reinharda  Kollaka  był  Hans  Herman  służący  w
Luftwaffe od 1938 roku do końca wojny. 



Reinhard  Kollak  został  wyróżniony
licznymi  odznaczeniami  bojowymi,
między  innymi  Żelaznym  Krzyżem
(1939),  Niemieckim  Krzyżem  w  Złocie
(12.04.1943).  Jako  Oberfeldwebel  został
uhonorowany za  brawurę  i  niespotykaną
odwagę  Rycerskim  Krzyżem  Żelaznego
Krzyża  (20.03.1945).  Nie  mogąc  się
odnaleźć po wojnie w życiu cywilnym, w
roku  1956  wstąpił  do  Bundeswehry.
Podczas  ostatnich  lat  swojej  służby
pracował  w  Ministerstwie  Obrony
Republiki  Federalnej  Niemiec.  Na
emeryturę  przeszedł  w  roku  1967  w
stopniu  Hauptfeldwebla  (starszego
sierżanta  sztabowego).  Zmarł  6  lutego
1980 roku w Bonn-Bad Godesberg. Jego
wojskowy  pogrzeb  odbył  się  z  pełnymi
honorami. 

Od kilku lat odwiedzają mnie co roku potomkowie Liesbeth Kollak, siostry Reinharda. Najczęściej
przyjeżdża jej wnuk Olaf Welke z żoną Angeliką. Spytałem ich, czy są dumni ze sławnego członka
swojej rodziny. Okazuje się, że ich stosunek do niego jest ambiwalentny – nie wiedzą, czy mają się
nim szczycić, czy za niego wstydzić, podobnie jak jego córka, która się go wyrzekła, stwierdzając,
że był nazistą. Czy my, mieszkańcy gminy Łukta, powinniśmy zatem o nim zapomnieć? 



Mit Google Übersetzung

4.  Zwei  berühmte  deutsche  Piloten  der  Kommune  Łukta  -
Helmut Kalkstein und Reinhard Kolllak up 

Beide  verbrachte  seine  Kindheit  und  frühe  Jugend  in  unserer  Gemeinde,  die  erste  Brücke  ein
(Brückendorf) und die zweite in Dagua (Dungen). Helmut wurde später im Jahr 1912 und zehn
Jahre geboren, seine Eltern Karl und Lydia zog mit ihren Söhnen zu Mostkowo, wo sein Großvater,
ein lokaler Lehrer, Adam Rettkowski im Ruhestand. Die Schularbeit wurde in-law von Karl, dem
Vater Helmut ersetzt durch. Nach dem von der örtlichen Schulabschluss weiterhin ihre Ausbildung
in  Morag.  Es  gibt  auch gewinnen Fähigkeiten  des  Segelns  auf  dem Segelschiff  "Deutschland".
Seine größte Leidenschaft aber ist die Luftfahrt. Auf der anderen Seite wurde Reinhard 28. März
1915 Jahr Frygnowie geboren. Seine Eltern, Albert und Maria (geb. Barraba) ließ sich in Dagua vor
1918 und lebte in einem hölzernen, heute nicht mehr existierenden Haus gegenüber der örtlichen
Schule.  Hier  bis  1928  sieben  jüngere  Geschwister  Reinhard  geboren.  persönlich  tun  Piloten
einander kannten? Möglicherweise. Der Wettbewerb Flugzeug im Rahmen der Olympischen Spiele
von 1936 organisiert, 180 Teilnehmer Helmut dritten Platz und wurde berühmt in ganz Deutschland.
Es kann davon ausgegangen werden, dass der weltweite Erfolg eines etwas älteren Kollegen aus der
gleichen Gemeinde abgeleitet Reinhard die Luftwaffe beizutreten inspiriert. 

Die  zwanziger  und dreißiger  Jahren des  zwanzigsten  Jahrhunderts  waren eine Zeit  der  raschen
Entwicklung der Luftfahrt  -  produziert  die ersten Passagierflugzeuge (7.  Juli  1929 in den USA
beginnt Linie TAT zu funktionieren - Transluftverkehr), Piloten brechen die Höhe und Länge des
Fluges, überqueren den Luftraum über den Ozeanen, Pole der Erde erfasst usw. 4. Juli 1929 das Jahr
der Luftschiff "Graf Zeppelin" Flug um die Welt endet nach 20 Tagen und 4 Stunden. 30. Oktober
in diesem Jahr hielt den ersten Flug eines Flugzeugs angetrieben Raketenmotor Design Fritz von
Opel. In den Rennen Konstrukteure und Piloten erfolgreich teilgenommen sie Polen. Die größte
Berühmtheit Żwirko Franciszek und Stanislaw Wigura gewonnen - 1929 viel in Europa auf einer
Ebene RWD gehalten, hatten sie eine Rekordhöhe von touristischen Ebene im Jahr 1932, im August
auf einer Ebene RWD - 6 die Wettbewerbsflüge in Berlin gewonnen. 

Builder  Licht  Trainingsflugzeug  Hans  Klemm
wollte  eine  breitere  Nutzung  des  Flugzeugs
"Klemm Kl 35" einzuführen. Die erste Version
war  nicht  erfolgreich  -  Testpiloten  hatten
Schwierigkeiten,  die  Maschine  in  der  Luft  zu
heben.  Kopf  heimlich  seit  1933  organisiert,
bezogen auf das Personal der zivilen Flugclubs
und gegen den Vertrag von Versailles  von der
deutschen Luftwaffe, Hermann Göring, er hatte
gesagt,  dass  "Papierflieger"  Klemm  Luftwaffe
werden  nicht  benötigt.  (Luftwaffe  erst  am  9.
März gegründet 1935 Jahr). Erfahrene Designer

nicht geben, in und um ein neues Modell mit dem gleichen Namen entwickelt. Eines Morgens 1.935
Jahre Helmut Kalkstein, die die Hauptpilot des Unternehmens ist Klemm - Werke Boblinen, führte
Lichtmaschine und brillant ausgeführt alle schwierigsten Stunts. Glänzend, schlanke Flugzeug war
wohlauf, und wegen der niedrigen gelegen Flügel Pilot hatte einen sehr guten Überblick über die
Situation zur Verfügung gestellt.  Flügel und Körper waren aus Holz und bedeckt mit Sperrholz
(daher  der  Name  "Papierflieger")  vollständig  aus.  Seine  Vorteile  in  vollem  Umfang  schätzen
Allgemeine Ernst  Udet,  wie Luft  aus  der  Zeit  des  Ersten Weltkriegs.  Dank seiner  Empfehlung
Luftwaffe  gekauft  große  Mengen  dieser  Maschinen.  Sie  wurden  auch  in  andere  Länder
(einschließlich Schweden) als Trainingsflugzeug exportiert. 

Helmut sportliche Leistung fortgesetzt wurden: ein Jahr nach den Olympischen Spielen mit dem
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1936 Wettbewerb Luft "Niederlande" ist die zweite, kurz nach dem Wagnis zu gewinnen - Passage
zwischen den Pfeilern der Brücke in Köln. Im Jahr 1938 stellt er fünf Weltrekorde, darunter die
Rekordhöhe, 8350 m. Im selben Jahr die Medaille Louis Bleriot'a ausgezeichnet. (Louis Bleriot,
1872-1936, Flugpionier, flog im Jahr 1909 die erste von den englischen Kanal mit dem Flugzeug
von seinem eigenen Design. Veranstalter der Französisch Luftfahrtindustrie.) 

Es ist Juli 1939 Jahr. Blutiger Tag Helmut hat hatte
mehrere Maschinen geflogen. Er ist müde. Von der
Halle ziehen sie eine neue Art der amerikanischen
Produktion - es bald in die Vereinigten Staaten zu
fliegen ist. Er flog das Flugzeug ein paar Mal, aber
einmal wollen wieder etwas zu überprüfen,  noch
einmal steigt in die Luft. Wenn man wiederum die
Durchführung  Spin  die  Explosion  hören;
Augenwinkel nimmt den Mangel an einem Flügel.
Der Versuch, das Kabinendach zu öffnen und zu
springen.  Der  Luftstrom  schiebt  ihn  in;  trifft
Umfrage im Gehäuse - Schaden fatal erweisen. 

Nach  seinen  Wünschen  (jeder  Pilot  hatte  früher
schreiben so ähnlich) Urne mit seiner Asche genommen wurde 5. August 1939 bis Mostkowo, der
immer seine Heimat betrachtet - Heimat. Irgendwo muss es begraben werden. 

Kollaków Familie lebte für 1929 Jahre in Dagua. Der Lehrer der örtlichen Schule gefunden Ernst
Eissing nach Jahren Reinhard Kollaka als seine talentiertesten Schüler. In Anbetracht der Leistung
eines zukünftigen Piloten, die nach Ansicht dieser hatte es ein Körnchen Wahrheit zu sein. Mit fast
18 Jahren beschlossen Reinhard Berufssoldat zu werden und als Freiwilliger, trat er im Jahre 1933
Reichsheer  nach  Olsztyn  (Bataillon  Zusatz).  21.  Mai  1935  das  Jahr  Reichs  gelöst  und  erstellt
Wehrmacht. Reinhard wurde dann auf die Luftwaffe überführt und auf dem Flugplatz gerichtet. Es
ist fast sicher, dass der erste Flug am Flugzeugtyp hat ", Klemm Kl 35", von denen einige getestet
früher  Helmut  Kalkstein.  Nach  mehreren  Jahren  beschäftigt  er  sich  um  Pilot-Kampfflugzeug
ausgebildet. Der zweite Kurs absolvierte Frühjahr 1940. Zuerst wurde ich in die ZG1 eingezogen
(Zerstorergeschwader 1 - Kampfgeschwader 1) und im Oktober des gleichen Jahres wurde er in der
Staffel  1  /  NJG  1  (Nachtjagdgeschwader  1  -  Nachtjagdgeschwader  1)  übertragen.  Als  ein
Messerschmitt Jagdflieger in der Nacht Luftduelle in der Schlacht von Frankreich teilgenommen,
die Schlacht von Großbritannien und die Verteidigung des Territoriums von Deutschland vor der
Bombardierung  durch  die  Alliierten  Luftwaffe,  vor  allem  von  der  RAF  (Royal  Air  Force
-Królewskie Air Force). Der erste Sieg war, als, als Feldwebel (Sergeant) Staffel I / NJG 17. Juni
1941 abgeschossen ein  zweimotoriger  Nachtbomber  AW 38 Whitley hergestellt  von Armstrong
Whitworth Aircraft. Der zehnte Sieg war Abschuss der erste britische viermoto schwere Bomber
Short  Stirling  Nacht  24/25  August  1942.  Insgesamt  250  Flüge  fand  die  Nacht,  in  der  er
abgeschossen 49 Flugzeuge der Koalition mit  Nazi-Deutschland zu kämpfen.  Es  war das  beste
Ergebnis unter den Nicht-Auftrag Piloten - beendete den Krieg in Oberfeldwebla Grad (Master
Sergeant). Zum Vergleich, lassen Sie mich hinzufügen, dass Major Heinz Wolfang Schnaufer 121
Siege Nacht hatte. Funker an Bord Reinhard Kollaka Hans Herman diente in der Luftwaffe im Jahr
1938 bis zum Ende des Krieges. 



Reinhard  Kollak  wurde  mit  zahlreichen
Auszeichnungen  Schlacht,  darunter  das
Eiserne  Kreuz  (1939),  das  Deutsche
Kreuz  in  Gold  (1943.04.12)
ausgezeichnet.  Als  Oberfeldwebel  wurde
für  Tapferkeit  und  unvergleichliche  Mut
der  Ritterkreuz  des  Eisernen  Kreuzes
(1945.03.20)  ausgezeichnet.  Können  Sie
nach  dem Krieg  in  das  zivile  Leben  zu
finden,  die  im  Jahr  1956  trat  er  in  die
Bundeswehr. In den letzten Jahren seines
Dienstes  arbeitete  er  im Ministerium für
Verteidigung  der  Bundesrepublik
Deutschland.  1967  in  dem  Maße
Hauptfeldwebla  (ein  Oberfeldwebel)  Retired  geben.  Er  starb  am 6.  Februar  1980 in  Bonn-Bad
Godesberg. Seine militärische Beerdigung wurde mit allen Ehren gehalten. 

Seit  einigen  Jahren  besuchen  sie  mich  jedes  Jahr  Liesbeth  Kollak  Nachkommen,  Schwestern
Reinhard. Am häufigsten kommt ihr Enkel Olaf Welke mit seiner Frau Angelika. Ich fragte sie, ob
sie von dem berühmten Mitglied seiner Familie stolz sind. Es stellt sich heraus, dass ihre Haltung,
um es nicht eindeutig ist - sie weiß nicht, ob von ihm, stolz zu sein, oder für ihn, sich zu schämen,
wie seine Tochter, die ihn verleugnet und sagte, dass er ein Nazi war. Sind wir, die Einwohner der
Gemeinde Łukta, sollte daher das vergessen? 

Jan Dabrowski 


