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W dniu 10 listopada 2022 r., w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, dyrektor
Oddziału IPN w Poznaniu dr hab. Rafał Reczek wraz wójtem Gminy Wierzbinek dr. Pawłem
Szczepankiewiczem i dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zakrzewku
Mariuszem Kubiakiem dokonali uroczystego odsłonięcia ufundowanej przez IPN tablicy
pamiątkowej poświęconej trzem polskim lotnikom pochodzącym z terenu Gminy
Wierzbinek, którzy zginęli w służbie Ojczyzny w czasie wojny polsko-bolszewickiej oraz II
wojny światowej: por. pil. instr. Jerzemu Herlaine (16.07.1894-4.08.1920), st. szer.
Stanisławowi Sztubie (4.12.1916-14.01.1942) i por. obs. Stefanowi Tabaczyńskiemu
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(10.05.1915-28.05.1943). Upamiętnienie zostało umiejscowione przed głównym wejściem
do szkoły. Wydarzeniu towarzyszyła obecność Grupy Rekonstrukcji Historycznej AK
„Kolumbowie” z Piotrkowa Kujawskiego.

Tanecznym krokiem, w rytmie poloneza, uczniowie z Zakrzewka rozpoczęli szkolną
akademię. Zebrani goście mieli możliwość wysłuchania pieśni patriotycznych w wykonaniu
najmłodszych podopiecznych, a także zapoznali się z bogatymi życiorysami lotników.
Należy zaznaczyć, że ojciec Stanisława Sztuby – Franciszek – był jednym z inicjatorów
powstania szkoły w Zakrzewku. Ponadto OBUWiM IPN w Poznaniu otrzymało specjalne
podziękowanie od dyrekcji i społeczności szkoły za finansowe wsparcie oraz pomoc
merytoryczną w powstaniu upamiętnienia. Z rąk dyrektora placówki odebrał je naczelnik
OBUWiM IPN Wojciech Chałupka.

Podstawowe dane biograficzne na temat bohaterów znajdują się w Bibliotece Lotniczej
Akademii Wojskowej w Dęblinie i w opracowaniach dr. Krzysztofa Żabierka z Uniwersytetu
im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Stanisław Sztuba (1916–1942). Z wielkopolskiej
ziemi ku brytyjskiemu przeznaczeniu, „Polonia Maior Orientalis” 2015, t. 2 i Stefan
Tabaczyński (1915–1943) – pilot eskadr I Dywizjonów Bombowych, „Polonia Maior
Orientalis” 2017, t. 4. Jerzy Herlaine zginął w dniu 4 sierpnia 1920 r. w czasie lotu
służbowego na samolocie Nieuport 23m. Samolot Stefana Tabaczyńskiego został
zestrzelony w nocy z 27 na 28 maja 1943 r. w czasie lotu bojowego w rejonie północno-
zachodnich Niemiec, natomiast Stanisław Sztuba w dniu 14 stycznia 1942 r. uległ
wypadkowi podczas pracy przy samolocie Wellington IV.


