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z historią czyni nasze 
życie lepszym, czy po-
woduje, że świat staje się 
bardziej zrozumiałym? 
Tak właśnie widzimy rolę 
zarówno oddawanego 
w Wasze ręce periodyku, 
jak i Muzeum Lotnictwa 
Polskiego w Krakowie.

 Poprzez tego 
rodzaju formę komuni-
kacji chcemy zaprosić 
do współuczestnictwa 
w kulturze, gdyż uważam, 
że wszyscy powinniśmy 
być pożyteczni. Wszak zachowanie lotniczego dziedzic-
twa historycznego jest naszym wspólnym obowiązkiem, 
wkładem w budowanie świadomości historycznej przy-
szłych pokoleń.

 Chcemy wiedzieć więcej, rozumieć więcej, 
sięgać wzrokiem dalej, chcemy spotykać ludzi i czer-
pać z ich mądrość. Chcemy być odważni i autentyczni. 
Dajemy sobie prawo do popełniania błędów, ale i wierzy-
my, że nasi odbiorcy to społeczność ludzi, którzy poszu-
kują wiedzy. Dla nas jesteście tymi, dla których ważna-
jest prawda historyczna.
  
 Chciałbym, aby AVIATOR KRAKOWSKI stał 
się projektem, który łączy ludzi lotnictwa i kultury. 
Miłej lektury i do zobaczenia w naszym Muzeum.

Szanowni Państwo,
od 20 marca 2020 roku, zgodnie z rozporzą-

dzeniem Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, 
obowiązuje w Polsce stan epidemii. Wprawdzie od 
1 lutego 2021 r. jesteśmy otwarci, to jednak część wy-
zwań związanych z funkcjonowaniem w trakcie pan-
demii pozostała. W tych trudnych czasach wizerunek 
muzeów, jako pasywnych form gromadzenia zbiorów 
jest konsekwentnie zastępowany przez obraz instytu-
cji kreatywnych, które stymulują rozwój kultury i nauki, 
łączą edukację i rozrywkę, prowadzą działalność  na-
ukowo-badawczą i są zespołem, który przeżywa eks-
pansje nowych technologii cyfrowych.  Mimo zmienia-
jących się warunków i nowych wyzwań, przed którymi 
stanęło i staje Muzeum Lotnictwa Polskiego, chcemy 
dzielić się naszą pasją i przybliżać zbiory naszej instytucji, 
choćby wirtualnie.

 Mamy do spełnienia ważne funkcje i nie cho-
dzi  mi tu wyłącznie o to, że Muzeum posiada w swych 
zbiorach cenne artefakty, ale o zadania społeczne, 
takie jak np. edukację czy animację czasu wolnego. 
Pewnym aspektem tych przemian jest wprowadzenie 
do przestrzeni muzealnej nowych technologii infor-
matycznych i nowych form komunikacji. Nie ukrywam, 
że nosiłem się z pomysłem na stworzenie tego rodzaju 
periodyku już od dawna, dopiero teraz plany zostały 
przekute w czyn i dziś oddaję w Państwa ręce pierwszy 
numer Aviatora Krakowskiego.

 W zamyśle moim - i całego Zespołu Redakcyj-
nego - ma to być periodyk, który żyje, dojrzewa razem 
ze swymi autorami, organizatorami, partnerami, zmienia 
się z tymi, którzy ten projekt tworzą, i z Wami, którzy 
nasze działania wspieracie, współuczestniczycie w nich. 
A do kogo jest adresowany? Jestem przekonany, że nie 
tylko do tych, dla których historia polskiego lotnictwa 
jest ważna. Chcemy przedstawiać świat fascynujących 
dziejów awiacji, ale nie tylko w kategoriach statystyk 
czy biogramów bądź informacji o wydarzeniach mu-
zealnych, lecz przez pryzmat pytania: czy obcowanie

Od redakcji

Z a s t ę p c a  D y re k t o ra  d s .  N a u ko w y c h

Dr hab. Krzysztof Mroczkowski
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Nowa odsłona Muzeum
Po trwającym dwa lata remoncie, dodatkowo „urozmaiconym” 
pandemią prezentujemy nowe ekspozycje stałe

Renowacja śmigłowca SM-1
W styczniu, po remoncie wykonanym przez nowosądecką 
fi rmę Feniks Reco na ekspozycję wrócił śmigłowiec SM-1 

Renowacja samolotu MiG-19
Trwa trzeci etap remontu jednego z najcenniejszych 
samolotów z kolekcji zimnowojennej – myśliwca MiG-19PM 

Muzeum w sieci
Pandemia COVID-19 wymusiła okresowe zamknięcie instytucji 
kultury, również naszego Muzeum. Przenieśliśmy się do sieci

Muzeum przestaje działać DLA ludzi?
Przeszedł Was dreszcz zaniepokojenia? Myślicie, że to 
koniec lubianego przez Was Muzeum i możliwości spotkań 
z Waszymi ulubionymi samolotami? Nic bardziej błędnego

Spis treści_1
Aktualności z Muzeum
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F-105 Thunderchief nad Wietnamem cz. 1
Historia działań samolotów F-105 nad Azją Południowo-Wschodnią. 
Samolot taki znajduje się w naszych zbiorach

,,Złota gąsienica’’
Nowy nabytek Muzeum Lotnictwa Polskiego -  należąca do sierż. 
Mariana Skubiszewskiego z 305 Dywizjonu Bombowego odznaka 
Caterpillar Club

Sylwetki lotników
Generał Donald Kutyna - weteran wojny w Wietnamie, piloty doświad-
czalny, postać silnie związana z naszym Muzeum

Samoloty szkolne Bartla
Znane z kart „Pilota gwiaździstego znaku” autorstwa Janusza Meissnera

Mól hangarowy - Recenzje książek
,,Fallen Eagle Edmund Graves – pilot polskiej 7 eskadry’’
,,When Thunder Rolled – An F-105 Pilot over North Vietnam”

Spis treści_2
Dział historyczny
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Hangar Główny
 Najważniejsza część nowej ekspozycji mieści się 
w głównym hangarze, który uległ poważnej przebudo-
wie. Pojawiły się dodatkowe drzwi wejściowe, a w środ-
ku zmieniono oświetlenie i zbudowano biegnącą wzdłuż 
ścian antresolę, która pozwala na oglądanie ekspozycji 
statków powietrznych z dwóch poziomów. 

 Ekspozycja w hangarze przedstawia w sposób 
narracyjny historię lotnictwa od lat 30. do lat 50. XX 
wieku, ze szczególnym uwzględnieniem II wojny świa-
towej. Obok siebie stanęły tu najcenniejsze samoloty 
z tego okresu – sportowe RWD-13 i RWD-21, Curtiss 
Hawk, którym popisy akrobacji dawał Ernst Udet, PWS-
26, na którym szkolili się piloci wojskowi, walczący w II 
wojnie światowej i weteran Wojny Obronnej we wrześniu 
1939 r. - myśliwiec PZL P.11c z krakowskiej 121 Eskadry 
Myśliwskiej. Obok nich stoją drugowojenne myśliwce 
– Caudron CR.714 Cyclone – samolot, na którym tylko 
Polacy odważyli się latać w kampanii francuskiej wiosną 
1940 r., Spitfi re LF Mk XVIe w barwach Dywizjonu 308, 

Nowa odsłona
Muzeum Lotnictwa 
Polskiego

 Nowe ekspozycje zosta-
ły stworzone w ramach projektu 
„Rewaloryzacja zespołu zabyt-
kowych budowli inżynierii daw-
nego lotniska Rakowce-Czyży-
ny wraz z adaptacją na potrzeby 
Muzeum Lotnictwa Polskiego 
w Krakowie”, w ramach działania 
Ochrona dziedzictwa kulturowego 
i rozwój zasobów kultury Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko 2014 – 2020. Mieszczą się 
w wyremontowanym głównym
hangarze, garażach 2 Pułku Lotni-
czego i dawnej spadochroniarni. 

Po trwającym dwa lata remoncie, 
dodatkowo „urozmaiconym” pandemią 
prezentujemy nowe ekspozycje stałe 
Muzeum Lotnictwa Polskiego - 
„Skrzydła i ludzie XX wieku”
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stojący za oryginalną bramą bazy RAF Northolt i jego 
główny przeciwnik – niemiecki Messerschmitt Bf 109G-6. 

 Prócz samych samolotów ważny jest kontekst 
historyczny i atmosfera czasów, w jakich były używa-
ne. Plakaty naklejone na ścianie angielskiego sklepu 
pokazują, jak ewoluowało podejście Brytyjczyków do 
Polaków. Od uwielbienia, gdy nie oszczędzając się bronili 
angielskiego nieba, po niechęć, gdy wojna się skończyła 
i praca potrzebna była przede wszystkim dla zdemobili-
zowanych żołnierzy brytyjskich.

 Nieco ukryte stoją samoloty T-6 Texan i Cessna 
UC-78 Bobcat, na których wyszkoliły się tysiące pilotów 
biorących udział w wojnie. Nad nimi wszystkimi góruje 
koń roboczy Luftwaffe – Junkers Ju 52/3m, a właściwie 
Amiot AAC.1 Toucan, czyli Junkers wyprodukowany po 
wojnie we Francji. Po siedmiu latach postoju na zewnątrz 
znalazł swoje miejsce w hangarze i można też zobaczyć 
jego wnętrze. 

 Idąc w głąb hangaru, przenosimy się w czasie do 
okresu powojennego w Polsce, który reprezentują sto-
jące na podwyższeniach transportowy Li-2 i bombowy 
Tu-2S, szturmowy Avia B-33 i pierwszy odrzutowy my-
śliwiec w Polsce – Jak-23, a także szkolne Jak-18, Jak-11 
i TS-9 Junak 3. Możemy też zobaczyć, czym dysponowa-
li potencjalni przeciwnicy z powstającego wtedy NATO 
na przykładzie odrzutowych myśliwców de Havilland 
Vampire i de Havilland Sea Venom. 

 Czasy wczesnego PRL to nie tylko lotnictwo 
wojskowe, kadry dla wojska przygotowywały aerokluby, 
stąd tuż obok stoją Zlin Z-26 i wyciągarka szybowcowa 
Tur, przez wiele lat służące w Aeroklubie Krakowskim. 
Lata 50. to także czas upowszechnienia się nowego 
rodzaju statku powietrznego – śmigłowca. Z tyłu hanga-
ru możemy zobaczyć SM-2, pierwszy śmigłowiec polskiej 
konstrukcji produkowany seryjnie i Saro Skeeter AOP.19. 
Ten drugi, choć powstał w Wielkiej Brytanii to też wła-
ściwie polska konstrukcja, dzieło inż. Tadeusza Ciastuły. 

 Stojąc pod nim, przy kioskach multimedial-
nych możemy zapoznać się z dorobkiem polskich kon-
struktorów, pracujących po wojnie na emigracji. W ogó-
le multimedia odgrywają dużą rolę w nowej wystawie. 
Na umieszczonych pod samolotami ekranach możemy 
zapoznać się z historią lotnictwa w Polsce, działaniami 
lotniczymi w II wojnie światowej i historią krakowskiego 
lotniska. Najmłodsi mogą sprawdzić swoje umiejętności 
w symulatorach samolotów, z których jeden umiesz-
czony jest w prawdziwej kabinie treningowej myśliwca 
MiG-21 i symulatorze stanowiska bocznego strzelca 
bombowca B-17. 

 Statkom powietrznym towarzyszą silniki, broń 
i pojazdy lotniskowe. Ale historia lotnictwa to nie tyl-
ko sprzęt, również ludzie. W gablotach możemy oglą-
dać mundury, dokumenty, odznaczenia i inne pamiątki 
po lotnikach. Niektóre zostały wyeksponowane po raz 
pierwszy.

Polikarpow Po-2 w wersji nocnego bombowca, 
widziany od strony wejścia do Hangaru Głównego.
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Magazyny historii
 Po wyjściu z hangaru przechodzimy do budyn-
ku garażu i przez makietę wagonu towarowego prze-
chodzimy na wystawę „Magazyny historii”, na którą 
składają się głównie samoloty ocalałe ze zniszczonego 
niemieckiego muzeum Deutsche Luftfahrtsammlung, 
zwanego kolekcją Göringa, które Niemcy ewakuowali 
podczas wojny z Berlina do Wielkopolski. Są to samo-
loty z okresu pionierskiego – Friedrich Etrich Taube, 
Geest Möwe IV, AEG Wagner Eule i Levavasseur Anto-
inette, oraz międzywojennego – Heinkel He 5, Albatros 
L.101 i Messerschmitt Me 209, prezentowane w scenerii, 
w jakie je odnaleziono. Idąc dalej, wkraczamy w czas 
dość zgrzebnych początków naszego muzeum. 
Szare ogrodzenie z siatki, a po obu stronach podniszczo-
ne eksponaty – śmigłowiec BŻ-4 Żuk, prototypy Biesa, 
Iskry, Szpaka i Zucha 1. Tak docieramy do Metamuzeum 
– wystawy, która prezentuje modele, silniki modelarskie 
a także prawdziwe samoloty – Jak-12, PZL S-4 Kania 
i LWD Żak jako modele.

Metamuzeum 
i Silnikownia
 Z Metamuzeum wkraczamy do silnikowni. 
Ekspozycja napędów lotniczych obejmująca niemal cały 
okres lotnictwa to jeden z największych skarbów Muzeum 
Lotnictwa Polskiego. Są tu nie tylko silniki, ale też statki 
powietrzne, ciekawe ze względu na napęd – mięśniolot-
-wiropłat Mikołaja Surmanowicza, samolot Albatros H.1 
z bardzo rzadkim silnikiem birotacyjnym, śmigłowiec 
JK-1 Trzmiel napędzany silnikami strumieniowymi, wia-
trakowiec Xenon z nowoczesnym silnikiem tłokowym 
Rotax i przekrój Iskry z silnikiem turboodrzutowym. 

Archeologia 
 Historia lotnictwa to też wypadki, katastrofy 
i straty bojowe, a poszukiwanie pozostałości po nich 
urosło do rangi osobnej gałęzi nauki, jaką jest archeolo-
gia. Na wystawie archeologii lotnictwa, mieszczącej się 
w dawnej spadochroniarni (w której przed remontem 
znajdował się warsztat konserwatorski muzeum) wita 
nas diorama przedstawiająca wypadek lotniczy, z rozbi-

tym Piperem Cubem. Głównym eksponatem tej wysta-
wy, ukrytym w przylegającym do niej namiocie jest wrak 
bombowca Douglas A-20 Boston radzieckiego lotnictwa 
morskiego, zestrzelony pod koniec wojny nad Bałtykiem 
i wydobyty kilka lat temu z dna morza. 
Chętni do pogłębienia swojej wiedzy będą mogli zapoznać 
się z dodatkowymi informacjami o prezentowanych 
statkach powietrznych w aplikacji mobilnej, która 
będzie rozbudowywana, by docelowo objąć wszystkie 
eksponaty. Zatem – zapraszamy do zwiedzania!

Jarosław Dobrzyński

Silnikownia w nowej odsłonie

Magazyny historii

Fragment ekspozycji  Archeologia Lotnictwa
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  SM-1, choć skonstruowany w ZSRR, to jeden 
z najważniejszych statków powietrznych w powojen-
nej historii polskiego lotnictwa. Był pierwszym typem 
śmigłowca, który wszedł do produkcji seryjnej  w Polsce 
w zakładach WSK Świdnik w 1956 r. na licencji radziec-
kiego Mil Mi-1. Do 1965 r. wyprodukowano 1597 egzem-
plarzy różnych wersji, z których większość trafi ła do 
ZSRR. W Polsce śmigłowce SM-1 były używane głównie 
w lotnictwie wojskowym i sanitarnym do 1983 r.

 Prezentowana maszyna o numerze seryjnym 
101003 i znakach SP-SAD to trzeci egzemplarz seryjny, 
który od 1957 r. należał do Instytutu Lotnictwa w War-
szawie. Służył do opracowania metod badań śmigłowców 
w locie oraz różnych prac badawczych. Prowadzono na 
nim m.in.  próby holowania szybowców oraz zabudowy 
małych skrzydeł. 5 września 1957 Ryszard Witkowski 
ustanowił na tym śmigłowcu międzynarodowy rekord 
czasu wznoszenia na wysokość 3000 m, wynoszący 
468 s. Dwa dni później Stanisław Gajewski pobił ten 
rekord, wznosząc się na wysokość 3000 m w czasie 423 
s. W 1973 r. Ryszard Witkowski wykonał nim ostatni lot, 
przeprowadzając go z Instytutu Lotnictwa do naszego 
Muzeum. 

Renowacja 
śmigłowca 
SM-1
W styczniu po remoncie wykonanym 
przez nowosądecką fi rmą Feniks Reco 
na ekspozycję wrócił śmigłowiec SM-1. 
Jest to kolejna - po SM-2 i SP-GIL 
– konstrukcja z okresu początku ery 
wiropłatów w Polsce, wyremontowana 
i ponownie udostępniony do zwiedzania

Jarosław Dobrzyński
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 Nie jest tajemnicą, że wiele eksponatów stojących 
na ekspozycji plenerowej jest w złym stanie technicznym. 
Nie da się jednocześnie wszystkich odrestaurować, dlate-
go latem 2020 r. zapadła decyzja o remoncie MiGa-19PM, 
jednego z dwóch zachowanych w Polsce. Projekt zyskał 
wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, a jego realizacją zajęła się nowosądecka fi rma Feniks 
Reco, która wyremontowała już wiele muzealnych ekspo-
natów. 

 Ponad czterdzieści lat postoju pod gołym niebem 
zrobiło swoje i MiG-19 naprawdę wymagał pilnego remon-
tu. Samo przetoczenie go do hangaru, gdzie prowadzone 
są prace było trudną operacją z uwagi na zablokowane 
przez korozję koła. Do grudnia 2020  zostały zrealizo-
wane dwa etapy prac. Pierwszy polegał na odblokowaniu 
skorodowanych blokad luków i wzierników eksploatacyj-
nych i serwisowych oraz odblokowaniu mechanizmów 
wysuwania klap i elementów zawiasowych powierzch-
ni sterowych, jak również na wymontowaniu klap, lotek, 
powierzchni sterowych oraz pokryw podwozia. Została 
również otwarta owiewka kabiny pilota.

 W ramach drugiego etapu został wykonany ka-
pitalny remont podwozia samolotu. Pierwszym krokiem 
było rozmontowane elementów podwozia, usunięcie 
korozji oraz zanieczyszczeń. Następnie poddano re-
nowacji siłowniki mechanizmów składania podwozia 
oraz oczyszczono i polakierowano wnęki podwozia, 

Renowacja 
samolotu 
MiG-19
Trwa trzeci etap remontu jednego 
z najcenniejszych samolotów z kolekcji 
zimnowojennej – myśliwca MiG-19PM.
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elementy instalacji i pokryw. Dokonano również przeglądu 
układu jezdnego i hamulcowego, które zostały następnie 
zabezpieczone. Wymienione zostało również ogumienie 
podwozia głównego.

 Obecnie trwają prace nad renowacją kabiny. 
Wymontowano fotel, który będzie miał wymienione pasy 
i tapicerkę, zostanie również pomalowany. Wszystkie 
tablice przyrządów i podłoga kabiny zostaną oczyszczone 
ze starej farby i pomalowane. Naprawiona zostanie rów-
nież osłona kabiny i mechanizm jej otwierania. Kolejne 
etapy obejmą uzupełnianie ubytków konstrukcji płatowca 
i malowanie. Zakończenie prac i udostępnienie samolotu 
zwiedzającym jest planowane na koniec tego roku.

 MiG-19 zajmuje szczególne miejsce w historii 
polskiego lotnictwa. Konstrukcja została opracowana 
w ZSRR we wczesnych latach 50. Miał być następcą 
myśliwców MiG-15 i MiG-17 zdolnym do osiągania pręd-
kości naddźwiękowej w locie poziomym. Pierwsza wersja 
MiG-19S, nie posiadająca jeszcze stacji radiolokacyjnej 
weszła do produkcji w 1954 r., stając się pierwszym seryj-
nie produkowanym samolotem naddźwiękowym w ZSRR. 
W 1955 r. rozpoczęto produkcję wersji MiG-19P, 
wyposażonej w stację radiolokacyjną RP-5 Izumrud. 

 W 1956 r. ZSRR postanowił o wyposażeniu pań-
stw-stron Układu Warszawskiego w naddźwiękowe my-
śliwce przechwytujące MiG-19. W 1957 r. władze polskie 
postanowiły zakupić 24 egzemplarze wersji MiG-19P, 
uzbrojonej w dwa działka kal. 30 mm i 12 w wersji MiG-
-19PM, uzbrojonej w cztery kierowane pociski rakierowe 
powietrze-powietrze RS-2U, kierowane w wiązce pokła-
dowego celownika radiolokacyjnego RP-2U. Samoloty 
dostarczono do Polski w latach 1958 – 1959. Były użyt-
kowane do 1974 przez 39. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego 
w Mierzęcicach, 62. PLM w Poznaniu-Krzesinach i 28. 
PLM w Słupsku-Redzikowie. Nie były zbyt lubiane przez 
pilotów z uwagi na trudny pilotaż i awaryjność. 

 MiG-19 był pierwszym naddźwiękowym samolo-
tem użytkowanym przez lotnictwo polskie, a w wersji PM 
dodatkowo pierwszym myśliwcem uzbrojonym w kiero-
wane pociski rakietowe powietrze-powietrze. Po wyco-
faniu większość egzemplarzy trafi ła jako cele ćwiczebne 
na poligon w Nadarzycach. Trzy zachowano do celów mu-
zealnych – jeden w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Kra-
kowie, drugi w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, 
trzeci jako pomnik na terenie bazy lotniczej w Redzikowie. 
Ten ostatni niestety został zniszczony przez wichurę. 

Jarosław Dobrzyński
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 Nie oznacza to jednak, że muzeum zawiesiło 
działalność. Zmieniła się tylko jej forma – znaczna część 
aktywności przeniosła się do sieci, głównie na profi l na 
Facebooku. „Aviator Krakowski” to nasze najnowsze 
przedsięwzięcie w tej dziedzinie. 

Filmy edukacyjne
 Już na samym początku pandemii, wiosną 2020 
r. zaczęliśmy w ramach cyklu „Zostań w domu” umiesz-
czać w Internecie kilkuminutowe fi lmy, poświęcone po-
szczególnym statkom powietrznym. Te dość amatorskie 
fi lmy, tworzone właściwie bezkosztowo, były naszymi 
pierwszymi próbami zaistnienia w sieci w tej formie 
i przedstawienia zwiedzającym zbiorów muzeum 
w sytuacji, kiedy nie mogli tu przyjść. Zadbaliśmy też 
o osoby niesłyszące – fi lmy otrzymały napisy. 
Kolejne fi lmy, poświęcone również eksponatom – pojaz-
dom i silnikom – zostały zrealizowane przez profesjonalną 
ekipę fi lmową dzięki uzyskaniu dofi nansowania z budżetu 
Województwa Małopolskiego. We współpracy z Centrum 
Nauki Cogiteon zrealizowaliśmy też cztery fi lmy poświę-
cone rodzajom statków powietrznych i zagadkom lotu. 
Ukażą się one w sieci niebawem.

 Pandemia nie będzie trwać wiecznie. Już nie-
długo do zwiedzania zostanie udostępniona nowa 

wystawa stała „Skrzydła i ludzie XX wieku”. Aby zaostrzyć 
apetyt naszych gości, zamieściliśmy w sieci fi lm prezen-
tujący tę wystawę, zrealizowany z użyciem drona.

Wystawy
Część zaplanowanych na 2020 rok wystaw stacjonarnych 
została przeniesiona do sieci. Pierwszą była wystawa po-
święcona setnej rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II, 
która miała być  atrakcją Nocy Muzeów. Jesienią docze-
kała się ona swojej postaci stacjonarnej. Na profi lu FB 
ukazały się wystawy poświęcone lotnikom polskim pod-
czas I wojny światowej, samolotom bombowym i sztur-
mowym lotnictwa polskiego oraz Wandzie Modlibowskiej, 
przedwojennej rekordzistce szybowcowej i członkini 
Armii Krajowej, szykanowanej i więzionej przez władze 
komunistyczne po wojnie. 

Sklep internetowy
Prócz działalności wystawienniczo-edukacyjnej, do sieci 
częściowo przeniesie się również działalność handlowa 
muzeum. Niebawem zostanie uruchomiony sklep interne-
towy, oferujący w sprzedaży wysyłkowej książki, modele, 
koszulki i inne pamiątki dostępne w sklepie muzealnym.

Muzeum 
w sieci
Pandemia COVID-19 wymusiła okresowe 
zamknięcie instytucji kultury, również 
naszego muzeum

Jarosław Dobrzyński
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 Dzięki naszej współpracy, program w reżyserii 
Marka Szczepanika oraz Grzegorza Stygły, a poświęcony 
polskiemu lotnictwu, które odegrało znaczącą rolę nie tyl-
ko w Bitwie o Anglię w sposób niesztampowy opowiada 
historię Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie. Histo-
rie pisaną  najczęściej językiem historycznych statystyk, 
danych osobowych, dat zestrzeleń, typów maszyn.

 Polacy - „Those Bloody Foreigners” - odegrali 
pierwszorzędną rolę nie tylko w Bitwie o Anglię, ale też 
walczyli za wolność swoją i Brytyjczyków. Początkowo 
towarzyszyła im aura przegrańców. Byli też traktowani 
z typową dla wyspiarzy wyższością. Brytyjczycy posta-
nowili wykorzystać bojowo tych pilotów nie dlatego, że 
byli przekonani o ich szczególnych zdolnościach – bo 
w te akurat nie wierzyli – ale z tego powodu, iż lotnictwo 
brytyjskie przed rozpoczęciem Bitwy o Anglię właściwie 
nie miało doświadczenia bojowego. A Polacy już zdą-
żyli nawąchać się prochu. I nagle okazało się, że cała ta 
„zbieranina” - jeśli tylko pozwolić jej walczyć – zaczęła 
odnosić wręcz nieprawdopodobne sukcesy.

 Nawet brytyjscy dowódcy zauważali, że Polacy 
nie latają po to, by niszczyć maszyny Luftwaffe, ale by 
zabijać Niemców. Ci młodzi ludzie wiedzieli też, że mogą 

nie przeżyć następnego dnia, dlatego starali się wykazać 
przed kolegami w walce. To wszystko spowodowało, że 
latali bardzo brawurowo. Byli młodzi, przystojni i szar-
mancko traktowali kobiety: przepuszczali w drzwiach, 
całowali po rękach i fundowali kolacje w pubach. Budziło 
to w brytyjskich pilotach niechęć. I tak byli już poiryto-
wani tym, że Polacy latają i walczą lepiej od nich, a tutaj 
jeszcze – na domiar złego – rwali im panienki. Jeśli na po-
tańcówce pojawiał się chłopak w mundurze z naszywką 
„Poland” na ramieniu, to natychmiast otaczał go 
wianuszek urodziwych panien. Zdarzało się, że sami 
Brytyjczycy imitowali polski akcent, a nawet udawali, że 
słabo mówią po angielsku, bo to zwiększało ich szanse 
u płci przeciwnej.

 Cykl „Ci cholerni Polacy” nie jest opowieścią 
o dziejach poszczególnych dywizjonów, ale dwunasto-
odcinkową epopeja o wybitnych lotnikach, uzupełnioną 
o unikalne materiały archiwalne, dane bitewne, czy też 
techniczne i teksty wspomnieniowe, dotąd niepubliko-
wane. Pochodzą one ze zbiorów Fundacji Charytatywnej 
Stowarzyszenia Lotników Polskich w Londynie, a obec-
nie przechowywane są w zasobach Biblioteki i Archiwum 
Muzeum Lotnictwa Polskiego.

Ci cholerni 
Polacy...
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 
z duma poleca wyjątkowy cykl edukacyjnych 
programów telewizyjnych przygotowanych 
przez redakcje TVP 3 Kraków wspólnie z Mu-
zeum Lotnictwa Polskiego 
w Krakowie, prezentujący dokonania 
naszych lotników w czasie II wojny światowej.
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 Do czego to doszło, żeby Muzeum Lotnictwa 
zamykało swe podwoje i to do tego w momencie, kiedy 
raczej wszyscy marzą o otwarciu i powrocie do standar-
dowej działalności?

 Spokojnie – nic złego się nie dzieje. Jak wielo-
krotnie zapowiadaliśmy- zmieniamy się, uczymy, szu-
kamy nowych możliwości i postanowione: nic już DLA
Was nie zdziałamy – odtąd będziemy działać Z Wami! 
Tak, tak – zmiana jednego słowa naprawdę wiele znaczy. 
Nową misją zarówno świeżo objętego przeze mnie Dzia-
łu Edukacji i Upowszechniania Muzealiów, jak i docelowo 
całego muzeum jest zaprosić wszystkich miłośników lot-
nictwa do jednej wspólnej drużyny. Nie chcemy działać 
DLA Was, gdyż chcemy działać Z Wami - słuchać, od-
powiadać na pomysły i zainteresowania, rozmawiać, 

aż w końcu wspólnie realizować lotnicze marzenia.�
Piszcie, dzwońcie, przychodźcie, zgłaszajcie swo-
je pomysły, a my, w miarę możliwości postaramy się 
je uwzględnić w nowym wymiarze edukacji i upowszech-
nianiu muzealiów. 

 Czy to oznacza, że odtąd siedzimy z założo-
nymi rękami, wyręczamy się Wami, bo nie mamy wła-
snych pomysłów i nic nam się nie chce? Absolutnie nie! 
Przygotowujemy cały wachlarz możliwości - już od mar-
ca światło dzienne ujrzą jeszcze gorące nowe stałe eks-
pozycje – nowy wymiar zwiedzania zacznijcie od odwie-
dzenia głównego hangaru i wystawy „Skrzydła i Ludzie 
XX wieku”, która przeniesie Was w okres od połowy 
lat 30-tych do początku lat 60-tych. 
Lubicie podróże w czasie i chcecie przenieść się w świat 
wyobraźnii marzeń pionierów lotnictwa?  Ten świat cze-
ka na Was w „Magazynach historii”, gdzie pokazujemy 
nasze najcenniejsze zbiory z okresu pionierskiego przed 
I Wojną Światową. Modelarze i ciekawi początków muze-
alnictwa odnajdą się w Metamuzeum, z kolei miłośnicy 
napędów lotniczych zapraszamy do Silnikowni prezen-
tującej sercamaszyn latających skrupulatnie ułożonych 
w układzie chronologicznym.

 Osoby o mocnych nerwach i odpornych emo-
cjonalnie będą mogły odwiedzić wystawę poświęconą 
archeologii lotnictwa i katastrofom lotniczym – znajdują 
się tam maszyny, które wzięły udział w autentycznych ka-
tastrofach, w której naprawdę zginęli ludzie, pozbierane, 
wyłowione, odkopane – prosimy o przemyślaną decyzję 
przed wejściem. 
Nowe wystawy to oczywiście multum sposobów na kre-
atywne zwiedzanie. Warsztaty, eventy i wydarzenia 
specjalne; nowe wydawnictwa-wirtualne (w tym „Avia-
tor Krakowski), papierowe, do czytania i oglądania, kino 
„wysokich lotów” i spotkania z ciekawymi ludźmi to tylko 
niektóre pomysły, które czekają w kolejce na realizacje.

 Chcemy, by każdy –profesjonalista i amator,  
dziecko i dziadek, mama i babcia, nastolatek i dorosły, 
dziewczyny i kobiety, chłopaki i mężczyźni – słowem 
każdy znalazł u nas swoje miejsce na rozwijanie lub dopie-
ro zaczęcie swojej przygody z lotnictwem. Chcecie wie-
dzieć więcej? Śledźcie naszą stronę internetową i  profi l 
facebookowy  (facebook.com/MuzeumLotnicwa ), zaglą-
dajcie do Muzeum i piszcie na deum@muzeumlotnictwa.pldeum@muzeumlotnictwa.pl
- będziemy w kontakcie!

Muzeum 
Lotnictwa 
Polskiego 
przestaje 
działać 
DLA ludzi?

Przeszedł Was dreszcz 
zaniepokojenia? 
Myślicie, że to koniec lubianego 
przez Was Muzeum i możliwo-
ści spotkań z Waszymi 
ulubionymi samolotami?

Ligia Jaszczewska-Gacek
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Thunderchiefy 
nad Wietnamem 
cz. 1

Podpułkownik Robert Krone, dowódca 469 TFS był pierwszym 
dowódcą dywizjonu, który ukończył turę 100 lotów bojowych 
15 czerwca 1966 r. /USAF

 Jednym z najciekawszych 
eksponatów Muzeum Lotnictwa 
Polskiego jest samolot Republic 
F-105D Thunderchief. 
 Ogromny odrzutowiec 
w zielono-brązowym kamufl ażu, 
z amerykańską gwiazdą i pol-
skim orłem w koronie na kadłubie 
przykuwa uwagę zwiedzających. 
To jedna z niewielu takich maszyn 
w muzeach europejskich. W cza-
sach swojej służby taki samolot 
mógł pojawić się nad Polską tylko 
w jednym celu – by zrzucić bom-
bę atomową. Na szczęście do 
tego nie doszło, a jedyna wojna, 
w której samolotów tych uży-
to, toczyła się na drugim 
końcu świata – w Azji Południo-
wo-Wschodniej.
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Republic F-105 
Thunderchief
był samolotem – symbolem wojny w Wietnamie. 
Maszyny te, przewidziane do udziału w wojnie zupełnie 
innego rodzaju, wykonały większość uderzeń na cele 
w Wietnamie Północnym, ponosząc przy tym najwięk-
sze straty, z czasem zaczęły też wykonywać zadania, 
o których nikomu się nie śniło w momencie, gdy ten 
samolot powstawał. Historia jego służby w Wietnamie, 
podobnie jak całej tej wojny, to przede wszystkim 
historia wielkiego marnotrawstwa, wynikającego z dania 
władzy ludziom pozbawionych kompetencji, wizji i zdol-
ności przywódczych.

„Thud”
 F-105 Thunderchief został skonstruowany w fi r-
mie Republic w latach 50. jako naddźwiękowy nosiciel 
taktycznej broni jądrowej. Jego twórcą był Alexander 
Kartveli, który specjalizował się w konstruowaniu cięż-
kich, solidnych i szybkich samolotów myśliwsko – bom-
bowych. Jego najbardziej znanymi wcześniejszymi dzie-
łami były samoloty P-47 Thunderbolt, F-84 Thunderjet 
i F-84F Thunderstreak/RF-84F Thunderfl ash. F-105, 
będący największym jednomiejscowym, jednosilni-
kowym samolotem bojowym na świecie, wyposażony 
w wewnętrzną komorę bombową, miał za zadanie prze-
nikać na małej wysokości przez obronę przeciwlotniczą 
i wykonywać ataki jądrowe na cele położone w głębi te-
rytorium przeciwnika. Jego największymi atutami mia-
ły być duża prędkość, umożliwiająca ucieczkę przed 

myśliwcami i zaawansowane wyposażenie awioniczne, 
umożliwiające precyzyjną nawigację i automatyczny 
zrzut bomby jądrowej. Prócz broni nuklearnej miał też 
możliwość przenoszenia dużego ładunku uzbrojenia 
konwencjonalnego. 

 Prototyp został oblatany 22 października 
1955 r. W 1958 r. weszła do służby pierwsza wersja 
seryjna F-105B, jednak nie spełniała ona wszystkich 
wymagań USAF. Opracowano docelową wersję F-105D 
wyposażona w system nawigacyjno-celowniczy AN/
ASG-19 Thunderstick, którego najważniejszymi ele-
mentami były radar NASARR R-14A, analogowy kom-
puter sterujący zrzutem bomby jądrowej i bardzo 
precyzyjny dopplerowski system nawigacyjny AN-131. 
Pierwsze egzemplarze seryjne trafi ły do jednostek 
liniowych w 1960 r. Ponieważ był to samolot bardzo 
skomplikowany, opracowano też dwumiejscową wersję 
F-105F, o pełnych możliwościach bojowych, prze-
znaczoną głównie do nauki zastosowania w walce. 
Wyprodukowano 610 egzemplarzy F-105D i 143 F-105F.

 Pierwsze lata służby stały pod znakiem „pro-
blemów wieku dziecięcego”, skutkujących sporą liczbą 
wypadków. Wtedy F-105 otrzymał przydomek „Thud”, 
czyli „łomot”, od dźwięku uderzenia samolotu o zie-
mię. Przydomek ten, zrazu pogardliwy, później zmienił 
zabarwienie.

 Główne miejsca stacjonowania F-105 znajdowa-
ły się poza terytorium Stanów Zjednoczonych, w pobliżu 
potencjalnych celów. Były to bazy Bitburg i Spangda-
hlem w RFN oraz Kadena na Okinawie, Itazuke w pobliżu 
Fukuoki i Yokota w pobliżu Tokio. Bazujące tam F-105 
miały w razie wybuchu wojny atakować cele w Europie 
Wschodniej i ZSRR oraz Chinach. 

F-105-D-5-RE (58-1172) „Daisy Mae” z 357 TFS, 355 TFW 
podchodzi do tankowania w drodze powrotnej znad celu, na co 
wskazuje pusta belka wielozamkowa pod kadłubem. /USAF

F-105D-10-RE (60-0464) z 44 TFS, 355 TFW w drodze 
nad cel, uzbrojony w sześć bomb Mk 82 o masie 227 kg 
i dwie bomby Mk 81 o masie 113 kg /USAF
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Wietnam – wieczny punkt 
zapalny

 Po pokonaniu Francuzów w 1954 r. na mocy po-
rozumienia pokojowego zawartego w Genewie Wietnam 
został podzielony wzdłuż 17. równoleżnika. Na północy 
znajdowała się komunistyczna Demokratyczna Repu-
blika Wietnamu ze stolicą w Hanoi, na czele której stał 
Ho Chi Minh, na południu Republika Wietnamu ze sto-
licą w Sajgonie, w której dyktatorskie rządy wkrót-
ce objął Ngo Dinh Diem, stając się jej prezydentem, 
wyjątkowo niepopularnym w społeczeństwie. 
Miejscowi komuniści rozpoczęli działania przeciw 
rządowi w Sajgonie. Od 1958 r. komuniści z północy 
zaczęli dążyć do opanowania całego Wietnamu. 

 Wzdłuż granicy Wietnamu Południowego zbu-
dowano przebiegający przez kontrolowane przez ko-
munistów terytoria Laosu i Kambodży Szlak Ho Chi 
Minha, którym z północy transportowano zaopatrzenie 
dla komunistycznej partyzantki Viet Cong i przerzucano 

oddziały Armii DRW. Komuniści, przy sporym poparciu 
miejscowej ludności zdobywali kontrolę nad coraz więk-
szą częścią terytorium Wietnamu Południowego.

 Amerykanie nie mieli w Wietnamie żadnych in-
teresów, ale obawiali się, że zgodnie z popularną wtedy 
„teorią domina”, stworzoną przez prezydenta Eisen-
howera, przejęcie władzy przez komunistów w jednym 
kraju tego regionu szybko pociągnie za sobą następne. 
Z tego powodu w myśl doktryny powstrzymywania 
komunizmu, udzielali wsparcia fi nansowego rządowi 
Wietnamu Południowego, a w 1963 r. prezydent Kennedy 
polecił wysłać tam amerykańskich doradców wojskowych, 
co odradzał mu prezydent Francji Charles de  Gaulle. 
Na początku listopada 1963 r. prezydent Diem 
został obalony i zamordowany, a w Wietnamie Południo-
wym rozpoczęły się rządy wojskowe. Były niestabilne,
w pierwszej połowie 1964 r. miało miejsce kilka 
kolejnych przewrotów. 

 Kraj pogrążył się w chaosie, co wykorzystali ko-
muniści, umacniając swoje wpływy. Amerykanie przygo-
towywali się do wzmocnienia sił w regionie, obawiając się, 
że Wietnam Południowy upadnie. Komuniści wietnamscy 
byli wspierani przez ZSRR i Chiny, które dostarczały im 
broń, w tym samoloty bojowe, szkoliły pilotów i wysłały 
do Wietnamu Północnego swoich doradców wojskowych.
2 sierpnia 1964 r. miał miejsce incydent w Zatoce Ton-
kińskiej, gdy amerykański niszczyciel USS Maddox, 
wykonujący zadania zwiadu elektronicznego został na 
wodach międzynarodowych zaatakowany przez kutry 
torpedowe marynarki DRW. Był on początkiem wojny 
w Wietnamie jako otwartego konfl iktu zbrojnego między 
Stanami Zjednoczonymi a Demokratyczną Republiką 
Wietnamu. 

Klucz F-105D z 34th TFS uzupełnia paliwo z tankowca Boeing KC-
-135A. Typowa misja bombowa nad Wietnam Północny obejmowa-
ła dwa tankowania w powietrzu  nad Laosem – w drodze do celu 
i w drodze powrotnej. /USAF

Podział Wietnamu Północnego na sektory Route Packages. 
Widoczna jest też strefa buforowa wzdłuż granicy z Chinami i strefy 
zakazu i ograniczenia lotów nad Hanoi i Hajfongiem. /USAF
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 Samoloty US Navy wykonały uderzenia od-
wetowe na cele na wybrzeżu Wietnamu Północnego. 
Siódmego sierpnia Kongres przegłosował Rezolucję 
Tonkińską, uprawniającą prezydenta Johnsona do uży-
cia konwencjonalnych sił wojskowych w Azji Południowo 
– Wschodniej. Do baz Bien Hoa i Da Nang w Wietnamie 
Południowym zostały przebazowane dywizjony bom-
bowców Martin B-57 Canberra i myśliwców F-102 Delta 
Dagger i F-100 Super Sabre.

Wojna, jakiej miało już 
nie być
 Wojna w Wietnamie wybuchła w momencie, kie-
dy US Air Force (Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych) 
były do niej zupełnie nieprzygotowane. Po wojnie w Ko-
rei w latach 1950-1953, kiedy zimnowojenne napięcie 
między Wschodem i Zachodem narastało, założono, że 
w kolejnym konfl ikcie główną rolę odegra broń jądrowa. 
Zaczęto gromadzić ogromne jej arsenały, a dowództwo 
USAF zdominowali „bombowi generałowie”. Prioryte-
tową rolę w USAF miało Strategic Air Command (SAC) 

– Dowództwo Lotnictwa Strategicznego, któremu pod-
legała ogromna fl ota bombowców strategicznych trzech 
typów – ośmiosilnikowych Boeing B-52 Stratofortress, 
starszych, sześciosilnikowych Boeing B-47 Stratojet 
i czterosilnikowych, naddźwiękowych Convair B-58 
Hustler, oraz przenoszona przez nie broń jądrowa. Na 
rozwój SAC przeznaczano największe środki fi nansowe. 
Amerykanie zakładali (błędnie, jak się później okazało), 
że ZSRR dysponuje strategicznym lotnictwem bombo-
wym o analogicznej sile i liczebności, dlatego tuż za SAC 

w hierarchii ważności w USAF plasowało się Air Defen-
se Command (ADC) – Dowództwo Obrony Powietrznej. 
Podlegał mu bardzo rozbudowany, częściowo zautoma-
tyzowany system obrony przeciwlotniczej oraz potężna 
fl ota wyspecjalizowanych myśliwców przechwytujących, 
mających zwalczać radzieckie bombowce, chcące zaata-
kować Amerykę. 

 Tactical Air Command (TAC) – Dowództwo Lot-
nictwa Taktycznego, czyli zwalczającego cele naziemne 
i lotnictwo przeciwnika na pierwszej linii frontu, było 
traktowane po macoszemu. By nie ulec likwidacji, rów-
nież musiało przyjąć zadania ataków jądrowych na cele 
położone w pobliżu rejonu walk. Miała być to główna 
rola TAC, walka z użyciem uzbrojenia konwencjonalnego 
miała być rolą całkowicie wtórną.  Konstrukcja F-105 
i sposób szkolenia pilotów odzwierciedlały ten sposób 
myślenia, za co przyszło zapłacić wysoką cenę.

Kierunek - Tajlandia
 12 sierpnia do bazy Korat w Tajlandii zostało 
w tajemnicy wysłanych 18 F-105D z 36 Tactical Fighter 
Squadron (Taktycznego Dywizjonu Myśliwskiego) z bazy 
Yokota, dowodzonego przez ppłk. Dona McCance. Nie był 
to pierwszy pobyt Thunderchiefów w Korat – w kwietniu 
1964 r. F-105D z 44 TFS zostały tam wysłane w ramach 
ćwiczeń o kryptonimie Air Boon Choo, by przetestować 
je w warunkach eksploatacji w bazie położonej w dżungli. 
Dywizjony F-105 były wysyłane na 2-4 miesięczne tury 
bojowe do Korat i drugiej bazy w Tajlandii – Takhli. 

 Rozpoczęły się operacje lotnictwa amerykań-
skiego i południowowietnamskiego nad Laosem, których 

F-105-D-10-RE (60-5375) „Old Crow II”, którym 
latał potrójny as myśliwski z II wojny światowej, 
płk Clarence „Bud” Anderson /USAF

Para  F-105D z 34th TFS uzbrojonych w bomby M117 
w drodze nad cel w Wietnamie Północnym /USAF
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celem był Szlak Ho Chi Minha. Pierwszą akcją bojową 
F-105 była osłona akcji ratowniczej załogi zestrzelo-
nego samolotu T-28 Trojan należącego do Air America 
(przedsiębiorstwa wykonującego loty dla CIA) 14 sierp-
nia. W jej trakcie samolot nr 62-4371, pilotowany przez 
por. Davida Grabena został uszkodzony ogniem artylerii 
przeciwlotniczej, ale zdołał dolecieć do Korat, choć nie 
nadawał się już do dalszej eksploatacji. Ta akcja ukazała 
solidność konstrukcji F-105D pomimo wrażliwości jego 
instalacji paliwowej i hydraulicznej. F-105D eskortowały 
też samoloty rozpoznawcze RF-101C Voodoo. 

 Te amerykańskie działania spowodowały zwięk-
szenie pomocy materiałowej i sprzętowej udzielanej 
Wietnamowi Północnemu przez ZSRR i Chiny. Dowodzą-
cy PACAF (Pacifi c Air Force) generał Hunter Harris chciał, 
aby każdy wzrost potencjału wojennego Wietnamu Pół-
nocnego został szybko zneutralizowany amerykańskimi 
kontruderzeniami, ale prezydent Lyndon Johnson, słu-
chający głównie cywilnych doradców zamiast doświad-
czonych dowódców wojskowych odmawiał, zgadzając się 
tylko na stopniowe, ograniczone przeciwdziałanie kon-
kretnym zagrożeniom ze strony Wietnamu Północnego, 
mające zniechęcić jego komunistycznych przywódców 
prób zjednoczenia Wietnamu pod swoimi rządami.

 1 listopada 1964 r. miał miejsce atak Viet Congu 
na bazę Bien Hoa w pobliżu Sajgonu, w którym zniszczo-

no dziesięć amerykańskich samolotów i zginęło czterech 
amerykańskich żołnierzy. Dowództwo amerykańskich sił 
zbrojnych zażądało na zbombardowanie w odpowiedzi 
lotniska Noi Bai w pobliżu Hanoi, gdzie formował się 921 
Pułk Myśliwski, ale ubiegający się o reelekcję prezydent 
Johnson odmówił, zgadzając się jedynie na zintensyfi ko-
wanie ataków na szlak Ho Chi Minha w Laosie, którym do 
Wietnamu Południowego docierało z północy zaopatrze-
nie dla Viet Congu. Johnson odrzucił propozycję znisz-
czenia najważniejszych elementów infrastruktury Wiet-
namu Północnego, jak mosty, linie kolejowe i lotniska. 
Zamiast tego wybrał stopniową intensyfi kację ataków, 
poczynając od miesięcznej kampanii nalotów na cele 
w Laosie, prowadzonej głównie przez siły powietrzne 
Wietnamu Południowego, a później w ciągu kolejnych 
sześciu miesięcy stopniowemu przesuwaniu ich w głąb 
terytorium Wietnamu Północnego, w stronę stolicy. 
Strategia ta miała zademonstrować przywódcom 

Wietnamu Północnego potencjał bojowy amerykańskie-
go lotnictwa, w nadziei, że zniechęci ich to do mieszania 
się w sprawy Południa i wybadać reakcję ZSRR i Chin. 
Zawiodła całkowicie; przywódcy i ludność Wietnamu Pół-
nocnego umocnili się w oporze i postanowieniu, by bro-
nić się za wszelką cenę, a powolna eskalacja pozwoliła na 
zorganizowanie z pomocą ZSRR i Chin bardzo rozbudo-
wanego i skutecznego systemu obrony przeciwlotniczej.

F-105D-10-RE (60-0512) wrócił do bazy mimo ciężkich 
uszkodzeń. F-105 potrafi ły naprawdę dużo wytrzymać, 
choć ich najwrażliwszym elementem była instalacja 
hydrauliczna. Wyciek płynu hydraulicznego pozabawiał 
samolot możliwości sterowania. /USAF

Kapitan Bruce Holmes z 469 TFS 
był jednym z pierwszych pilotów 

z bazy Korat, którzy ukończyli 
turę 100 lotów bojowych 

15 stycznia 1966 r. /USAF
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 15 grudnia 1964 r. F-105D rozpoczęły uderzenia 
na cele w Laosie w ramach operacji „Barrel Roll”, roz-
poczętej 10 grudnia. Były to ataki na szlaki przerzuto-
we, wykonywane przez formacje złożone z maksymalnie 
czterech samolotów. Dla przeznaczonych do zrzucania 
bomb jądrowych F-105 i wyspecjalizowanych w tym ich 
pilotów były to zadania nowe i trudne.  Przy zrzucie bom-
by jądrowej wykonywanym przez pojedynczy samolot 
automatycznie z półpętli pilot nie widział celu i nie była 
konieczna wielka dokładność. Walki nad Laosem polega-
ły na atakowaniu formacją z nurkowania  punktowych, 
często ruchomych celów po ich uprzedniej identyfi ka-
cji, często w warunkach złej widoczności, jeszcze bez 
pomocy samolotów oznaczających cele (Forward 
Air Controllers). 

Rolling Thunder 
i pierwsza klęska
W lutym 1965 r. w odpowiedzi na ataki Viet Congu na 
bazy wojsk amerykańskich w Wietnamie Południowym 
lotnictwo amerykańskie i południowowietnamskie prze-
prowadziło operacje o kryptonimie Flaming Dart – ataki 
na bazy armii DRW w Wietnamie Północnym i zgrupo-
wania Viet Congu w Wietnamie Południowym. Trzecie-
go marca 1965 r. rozpoczęła się operacja Rolling Thun-
der – trwająca 44 miesiące kampania bombardowań 
Wietnamu Północnego. 

 Już na samym jej początku USAF dostało bole-
sną lekcję. Operacja zaczęła się od ataków na infrastruk-
turę komunikacyjną Wietnamu Północnego. Jednym z jej 
najważniejszych elementów był most drogowo-kolejowy 
Ham Rong (wiet. „Szczęka smoka”) na rzece Song Ma, 
5 km na północny wschód od miasta Thanh Hoa, 120 
km na południe od Hanoi. Przebiegał przez niego szlak 
dostaw zaopatrzenia dla jednostek Armii Wietnamu 
Północnego w południowej części kraju i jednostek Viet 
Congu walczących w Wietnamie Południowym. Most 
był krótki (160 m), o solidnej, stalowo – betonowej kon-
strukcji. Wietnamczycy zdawali sobie sprawę z jego 
znaczenia, dlatego na obu brzegach rzeki rozlokowali 

F-105D uzbrojony w cztery 750-funtowe (340 kg) bomby 
napalmowe BLU-1. Taka konfi guracja uzbrojenia najczę-
ściej była stosowana w atakach na oddziały komunistycz-
nej partyzantki Pathet Lao w Laosie. /USAF 

F-105D-10-RE (60-0464) z 44 TFS, 355 TFW w drodze nad 
cel, uzbrojony w sześć bomb Mk 82 o masie 227 kg i dwie 
bomby Mk 81 o masie 113 kg /USAF

Kapitan Glenn Nix z 13 TFS słynął z wyjątkowej odwagi 
w powietrzu i zamiłowania do alkoholu i niewybrednych 

żartów na ziemi. Został zestrzelony przez artylerię prze-
ciwlotniczą 1 października 1966 r. i spędził resztę wojny 

w niewoli. /USAF
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liczne baterie artylerii przeciwlotniczej różnych kalibrów. 
Był to więc cel wyjątkowo trudny.

 3 kwietnia 1965 formacja 46 F-105D z 67 TFS 
z Korat i 354 TFS z Takhli, dowodzona przez ppłk. 
Robinsona Risnera, asa myśliwskiego wojny koreańskiej, 
wystartowała do ataku na most. Towarzyszyło jej 21 sa-
molotów F-100D Super Sabre, mających zapewnić osło-
nę myśliwską i zneutralizowanie obrony przeciwlotniczej, 
10 tankowców KC-135 i dwa samoloty rozpoznaw-
cze RF-101C Voodoo. Szesnaście Thunderchiefów było 
uzbrojonych w dwa kierowane pociski rakietowe AGM-
-12B Bullpup każdy, pozostałe 30 przenosiło po cztery 
750-funtowe (340 kg) bomby M117.

 Atak zakończył się niepowodzeniem. Pociski 
Bullpup z głowicami bojowymi o masie 110 kg nie wyrzą-
dziły niemal żadnych szkód poza osmaleniem stalowej 
kratownicy mostu, podobnie bomby M117. Ruch na mo-
ście został wstrzymany na zaledwie kilka godzin. Ame-
rykanie stracili dwa samoloty – jednego F-100D i jed-

nego RF-101C. Samolot ppłk Risnera został uszkodzony 
ogniem artylerii, co zmusiło go do awaryjnego lądowania 
w Da Nang. 

 Kolejny atak zaplanowano na następny dzień. 
Tym razem 48 Thunderchiefów, również prowadzonych 
przez Risnera było uzbrojonych wyłącznie w bomby 
M117. Formację uderzeniową osłaniało 21 myśliwców 
F-100D Super Sabre. Thunderchiefy miały atakować ko-
lejno kluczami po cztery samoloty.

 Precyzyjnie opracowany plan pokrzyżowała 
pogoda, co doprowadziło do katastrofy. Risner zrzu-
cił bomby jako pierwszy, po czym wzniósł się i zaczął 
krążyć wokół mostu, dyrygując przez radio kolejnymi 
atakami. Jego skrzydłowy, kpt. Carlyle Harris został 
trafi ony, odchodząc znad celu. Katapultował się i spę-
dził niemal osiem lat w niewoli. Zła pogoda sprawiła, że 
niektóre tankowce spóźniły się na spotkanie z samolo-
tami uderzeniowymi, przez co kilka kluczy F-105 mu-
siało krążyć w rejonie celu, czekając na swoją kolej do 
ataku. Cztery MiGi-17 z 921 Pułku Myśliwskiego zaata-
kowały klucz „Zinc” z 354th TFS, zestrzeliwując do-
wódcę, mjr Franka Bennetta i jego skrzydłowego, kpt. 
Jamesa Magnussona. Obaj zginęli. Klucz F-100D, stano-
wiący eskortę myśliwską, rzucił się w pościg za MiGami. 
Kpt. Donald Kilgus zestrzelił jednego z nich ogniem 
z działek. Było to jedyne zwycięstwo powietrzne 
odniesione na F-100 Super Sabre, jednak Kilgusowi nie 
zaliczono go z przyczyn politycznych. Prezydent John-
son, dowiedziawszy się o walce wpadł w furię, wrzesz-

Pilot z 44 TFS w stopniu kapitana przed lotem bojowym. Pilot z 44 TFS w stopniu kapitana przed lotem bojowym. 
Wyposażenie mające umożliwić przetrwanie w dżungli przed 

nadejściem pomocy – rewolwer, nóż, lina ratownicza,  apteczka, 
prowiant, woda, race sygnalizacyjne, latarka,  radiostacja i zapa-
sowe baterie mieściły się w kieszeniach  ubioru przeciwprzecią-
żeniowego i siatkowej kamizelki, na którą zakładało się jeszcze 

kamizelkę ratunkową i spadochron. /USAF

Kapitan Van Heywood z 421 TFS ukończył 
turę 100 lotów bojowych 28 maja 1966 r. 

Tropikalny kapelusz, będący nieregulaminowym 
elementem umundurowania, 

który każdy pilot kupował zaraz po 
przybyciu do bazy w tajskim sklepie, 

miał szczególne znaczenie. 
Na jego otoku zaznaczało 
się fl amastrem wykonane 

loty bojowe. /USAF
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cząc: „Nie chcę więcej zestrzeliwania MiGów!” Podobnie 
jak poprzedniego dnia, most doznał jedynie drobnych 
uszkodzeń. W następnych latach był celem wielu kolej-
nych nalotów, które kosztowały sporo utraconych ame-
rykańskich samolotów. Udało się go zniszczyć dopiero 
w październiku 1972 r. przy użyciu naprowadzanych 
telewizyjnie bomb Walleye. 

Syzyfowe prace
 Ataki na most Ham Rong były zimnym pryszni-
cem dla Amerykanów. Okazało się, że USAF, dysponują-
ce najnowocześniejszymi samolotami i arsenałem jądro-
wym zdolnym unicestwić życie na Ziemi nie są w stanie 
zburzyć zwykłego mostu. Tymczasem operacja Rolling 
Thunder rozkręcała się na dobre. Naprędce sformowane 
skrzydła F-105 stacjonujące w Korat i Takhli przenume-
rowano na 388 TFW (Tactical Fighter Wing – Taktyczne 
Skrzydło Myśliwskie) i 355 TFW, będące jednostkami 
stałymi i zaprzestano wysyłania na czasowe tury bojo-
we do Tajlandii dywizjonów z Kadeny i Yokoty, zastępu-
jąc je dywizjonami przebazowanymi na stałe ze Stanów 
Zjednoczonych.  Zaczęto atakować składy paliw, obiekty 
wojskowe i przemysłowe, mosty i węzły kolejowe, składy 
i bazy przeładunkowe zaopatrzenia dla Viet Congu, któ-
re szlakiem Ho Chi Minha miało wyruszyć na południe, 

oraz przełęcze Mu Gia i Ban Karai, będące punktami po-
czątkowymi szlaku. 

 Prócz jednostek USAF, operujących z baz Taj-
landii i Wietnamie Południowym, nad Wietnamem Pół-
nocnym działały też jednostki lotnictwa US Navy (ma-
rynarki wojennej), operujące z pokładów lotniskowców 
pływających po Zatoce Tonkińskiej. Ponieważ te dwa 
rodzaje sił zbrojnych największego światowego mocar-
stwa bardziej konkurowały niż współpracowały ze sobą, 
amerykańskie dowództwo postanowiło ściśle rozgrani-
czyć ich „strefy wpływów”. Obszar Wietnamu Północne-
go został podzielony na sześć sektorów, zwanych Route 
Packages, z których jeden, Route Package VI, obejmu-
jący północno-wschodnią część kraju został dodatkowo 
podzielony na strefy A i B.  Route Package I, V  i VI-A 
były terenami działania USAF, a Route Package II, III, IV 
i VI-B – US Navy.

 Tempo operacji było duże. Gdy tylko pogoda na 
to pozwalała, oba skrzydła F-105 musiały codziennie 
wystawić po 4 – 5 kluczy (liczących po cztery samolo-
ty plus jeden rezerwowy, startujący w przypadku awa-
rii któregoś z samolotów ze składu podstawowego) do 
dwóch misji bombowych rano i po południu. Prócz tego 
utrzymywany był jeszcze klucz dyżurny, startujący na 
wezwanie kontrolerów FAC operujących nad Laosem. 

F-105D-31-RE (62-4318) z 357th TFS, 355th TFW, przygotowany 
do lotu bojowego. Samolot ma nietypową konfi gurację uzbrojenia 
– cztery bomby M117 na belkach podskrzydłowych i 650-galonowy 
odrzucany zbiornik paliwa pod kadłubem.
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 Przy takim natężeniu działań w gorącym i wil-
gotnym klimacie utrzymanie skomplikowanych F-105 
w stanie sprawności wymagało ogromnych nakładów 
pracy obsługi naziemnej. Po kilku katastrofach podczas 
startów zdecydowano o znacznym skróceniu okresu 
międzyremontowego silników, ponieważ ich bezlitosna 
eksploatacja na maksymalnym ciągu i dopalaniu w wa-
runkach bojowych sprawiała, że zużywały się znacznie 
szybciej, niż zakładały fabryczne instrukcje.

 Uzbrojeniem najczęściej przenoszonym przez 
F-105 były konwencjonalne bomby – M117 o masie 340 
kg (750 funtów), Mk 83 o masie 454 kg (1000 funtów), 
Mk 82 o masie 227 kg (500 funtów) i Mk 81 o masie 113 
kg (250 funtów). Do niszczenia szczególnie „twardych” 
celów, jak np. mosty wykorzystywano bomby M118 o ma-
sie 1360 kg (3000 funtów). Stosowano też wyrzutnie 
rakiet niekierowanych, zbiorniki z napalmem i bomby 
kasetowe CBU-24 (używane głównie do zwalczania ba-
terii rakiet przeciwlotniczych) i kierowane pociski rakie-
towe powietrze – ziemia  AGM-12B i AGM-12C Bullpup. 
Te pociski, naprowadzane na cel ręcznie komendami 
radiowymi były szczególnie nielubiane przez pilotów, 
ponieważ ich skuteczność była niewielka, a samolot po 
odpaleniu pocisku musiał lecieć za nim po prostej, przez 
co stanowił łatwy cel. Do obrony własnej F-105 zabie-
rały też pociski powietrze – powietrze AIM-9B Sidewin-
der. Uzbrojenie było przenoszone na podwieszeniach 
zewnętrznych pod skrzydłami i kadłubem. W komorze 
bombowej zainstalowany był dodatkowy zbiornik paliwa. 

 F-105 operowały najczęściej w czterosamoloto-
wych kluczach, złożonych z dwóch par.  Dolot do rejonu 
celu odbywał się zazwyczaj na wysokości ok. 1500 m.
Przed celem piloci kolejno wykonywali „górkę”, wzno-
sząc się na dopalaniu na wysokość ok 3000 m pół-
beczką przechodzili do położenia plecowego, następ-
nie półpętlą przechodzili w nurkowanie pod kątem 
ok. 45o, kolejną półbeczką wracali do normalnego poło-
żenia, zrzucali bomby i ostrym zakrętem na wznoszeniu 
z pełnym dopalaniem odchodzili znad celu. Gdy pokrywa 
chmur zakrywała cel, F-105 były naprowadzane przez 
samoloty EB-66B Destroyer, wyposażone w radarowy 
celownik bombardierski K-5 lub inne samoloty, wyposa-
żone w odbiornik naziemnego radiolokacyjnego systemu 
naprowadzania na cel MSN-77 Combat Skyspot. Zrzuca-
ły wtedy bomby na komendę z lotu poziomego. W dro-
dze powrotnej piloci czasem atakowali ogniem z dzia-
łek przygodne cele, jak ciężarówki czy stanowiska dział 
przeciwlotniczych, ale była to dość ryzykowna praktyka, 
skutkująca nieraz niepotrzebnymi stratami.

Bomby kasetowe CBU-24 podwieszane pod kadłubem 
F-105 /Donald Kutyna

Pociski powietrze-powietrze AIM-9 Sidewinder służyły 
do obrony własnej /USAF

Bomby M118 o masie 1360 kg służyły do niszczenia 
najcięższych celów, jak mosty /USAF
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Kto jest prawdziwym 
wrogiem?

 Pomimo tych wysiłków, efekty były mizerne, 
a straty amerykańskie – duże. Niska skuteczność operacji 
„Rolling Thunder” była przede wszystkim wynikiem błęd-
nej polityki administracji prezydenta Johnsona zakłada-
jącej stopniową eskalację wojny powietrznej w celu zmu-
szenia Wietnamu Północnego do negocjacji pokojowych
i wycofania się z Wietnamu Południowego, co było zada-
niem niewykonalnym.  Z tego względu, a także z obawy 
o bezpośrednie włączenie się do konfl iktu ZSRR i Chin 
lotnictwu amerykańskiemu narzucono bardzo rygory-
styczne zasady prowadzenia walki, polegające głównie 
na zakazie atakowania wielu celów w Wietnamie Północ-
nym. Były to zazwyczaj ważne cele, których zniszczenie 

noczonymi wyłącznie dzięki wsparciu komunistycznych 
sojuszników. Niewielka część zaopatrzenia była dostar-
czana koleją z Chin. Ogromna większość – sprzęt woj-
skowy, amunicja, żywność, paliwa, medykamenty, ma-
teriały budowlane – docierała do Wietnamu Północnego 
z ZSRR, Chin i innych „bratnich krajów socjalistycznych”, 
również Polski, drogą morską, przez porty w Hajfongu 
i Cam Pha. Nie chcąc zadrażnień z krajami trzecimi, 
rząd amerykański nie zgadzał się na zaminowanie ani 
atakowanie tych portów.

 Wojna była ręcznie sterowana, bez żadnej 
logiki, przez prezydenta Johnsona, który chwalił się, że 
„bez mojej zgody nie wolno im zbombardować nawet 
wychodka.” Innym bezsensownym ruchem były kilku-
dniowe przerwy w bombardowaniach, zarządzane w imię 
opacznie rozumianych „gestów dobrej woli”, zazwyczaj 
z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, mimo 

przyspieszyłoby amerykańskie zwycięstwo, a ich pozo-
stawienie przeciągało trwanie wojny i narażało amery-
kańskie lotnictwo na wysokie straty. Zasady te, podle-
gające częstym i chaotycznym zmianom, były spisane 
w grubej, co chwilę aktualizowanej księdze, którą każdy 
pilot musiał sobie przyswoić przed wykonaniem pierw-
szego lotu bojowego. Złamanie tych reguł groziło sądem 
wojennym. Wywiad amerykański miał dość słabe rozpo-
znanie i często do ataku wybierano cele mało wartościo-
we, albo zgoła nieistniejące, pozostawiając w spokoju te 
naprawdę istotne. Wietnam Północny, kraj słabo rozwi-
nięty i biedny, mógł skutecznie walczyć ze Stanami Zjed-

zdecydowanego sprzeciwu wojskowych. Wietnamczycy 
po mistrzowsku potrafi li wykorzystać te przerwy do uzu-
pełnienia strat i wzmocnienia obrony. Amerykańskie sa-
moloty rozpoznawcze, latające w te dni nad Wietnamem 
Północnym fotografowały gorączkową aktywność – ko-
lumny ciężarówek i pociągi z zaopatrzeniem, pędzące 
w dzień przez otwarty teren, kolumny sampanów na rze-
kach, intensywne prace budowlane nad naprawą znisz-
czeń. Wszystko to powodowało ogromne rozgoryczenie 
amerykańskich pilotów, którzy odnosili wrażenie, że ich 
własnemu rządowi bardziej zależy na faworyzowaniu 
przeciwnika niż na wygraniu wojny przy zminimalizo-

F-105D z 36 TFS w bazie Takhli, październik 1965. W tym czasie samo-
loty zaczynały otrzymywać zielono-brązowo-szary kamufl aż. /USAF
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Porucznik Karl Richter z 421 TFS 
po ukończeniu pierwszej tury 

100 lotów bojowych w paździer-
niku 1966 r. od razu zgłosił 

się ochotniczo na drugą. 
Został zestrzelony przez 
artylerię przeciwlotniczą 
28 lipca 1967 r. podczas 

swojej 198 misji i zmarł na 
pokładzie śmigłowca ratow-

niczego na skutek obrażeń 
doznanych przy 

katapultowaniu. /USAF

waniu własnych strat. Ed Rasimus, pilot, który w odbył 
turę bojową w 421 TFS w Korat w 1966 r. wspominał to 
tak: „Gdy doszedłem do rozdziałów (spisu reguł wal-
ki – przyp. aut.) poświęconych operacjom nad Wiet-
namem Północnym, idiotyzm ustąpił miejsca absurdowi. 
Nie mogłem rozróżnić, czy przeciwnikiem był Wietnam 
Północny czy nasza marynarka wojenna. Równie dobrze 
mógł nim też być Departament Stanu czy Komitet Połą-
czonych Szefów Sztabów. Wszyscy zdawali się mieć coś 
do powiedzenia w sprawie reguł prowadzenia walki i to 
rzadko w tonie przemawiającym za wygraniem wojny, 
pokonaniem przeciwnika czy nawet zapewnieniem pilo-
tom myśliwskim szansy przeżycia. (…). 

 Restrykcje w działaniach bojowych były wręcz 
niewiarygodnie rozbudowane i pozbawione logiki. 
Wzdłuż całej granicy Północnego Wietnamu z Chinami  
rozciągała się strefa buforowa o szerokości dwudziestu 
mil. Miała służyć uniknięciu incydentów z Chinami, ale 
zabronione było w niej nie tylko użycie uzbrojenia, ale 
również manewrowanie w jej przestrzeni powietrznej. 
Chociaż narysowanie na mapie krętej linii wyznaczają-
cej strefę było łatwe, oczywistym faktem było, że pilot 
myśliwca miał na ziemi niewiele punktów orientacyjnych, 
które pozwoliłyby mu od razu ją rozpoznać. W rezulta-
cie dla Chin wyznaczono bardzo szeroką strefę bezpie-
czeństwa, która zmuszała nasze samoloty do latania 
nad mniejszym, bardziej niebezpiecznym obszarem
z bardziej skoncentrowaną obroną przeciwlotniczą. 

 Szczegóły przepisów dotyczących Wietnamu 
Północnego były naprawdę śliską sprawą. Lista współ-
rzędnych określała położenie nowych wynalazków 
w walce powietrznej - baterii rakiet przeciwlotniczych.
(…). Były zakazane, gdy były w budowie, ale można 
było je atakować, gdy były już gotowe. By potwierdzić, 
że bateria jest już gotowa należało zaobserwować, 
jak odpala rakietę w twoim kierunku. 

 Nieprzyjacielskie lotniska, które były oznaczo-
ne na mapach i znacznie łatwiejsze do zauważenia niż 
baterie rakiet przeciwlotniczych były również chronione. 
Nie było już uciążliwych restrykcji, które frustrowały pi-
lotów myśliwskich podczas wojny w Korei. Żadnej rzeki 
Jalu i bezpiecznego schronienia nad Chinami. Nie, teraz 
pozwalaliśmy, by nieprzyjacielskie lotniska pozostały 
nietknięte. Nieprzyjacielskie samoloty mogły być ata-
kowane, ale tylko w powietrzu po identyfi kacji wzroko-
wej. Żadnych zdradzieckich ataków z naszej strony na 
samoloty w kręgu nadlotniskowym czy stojące na płycie 
postojowej. 
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 Reguły wynikały z politycznych ograniczeń, któ-
rych musieliśmy przestrzegać. Cele na obszarze Route 
Package VI były ściśle kontrolowane przez prezydenta 
i Komitet Połączonych Szefów Sztabów. Jedynymi ce-
lami, które mogliśmy atakować na obszarze RP VI były 
te, które zaakceptował Waszyngton. Niedozwolone było 
atakowanie celów przygodnych, ani nawet awaryjny 
zrzut uzbrojenia. (…) Samoloty Sił Powietrznych nie mo-
gły atakować celów na obszarze RP VI-B bez uprzedniej 
zgody marynarki” .

 Kolejnym nonsensem było podporządkowanie 
działań bojowych nie efektywności, a statystyce. Głów-
nym priorytetem USAF było wykonywanie większej 
liczby samolotozadań niż US Navy przy jednoczesnym 
niedoborze uzbrojenia. Skutkowało to wysyłaniu więk-
szej liczby samolotów z mniejszym ładunkiem środków 
bojowych, co narażało na zestrzelenie więcej maszyn 
i pilotów, powodowało większe zużycie paliwa i dodawało 
pracy obsłudze naziemnej.

„Produkcja” pilotów
 Podczas operacji „Rolling Thunder” piloci F-105 
musieli odbyć turę 100 lotów bojowych nad Wietnamem 
Północnym, po czym mogli wrócić do Stanów Zjedno-
czonych i nie mieli już obowiązku powrotu na wojnę. 
(Prócz lotów nad Wietnamem Północnym wykonywano 
też loty nad Laosem, które nie były wliczane do „ma-
gicznej setki” choć również bywały niebezpieczne). Ta 
polityka, w połączeniu z wysokimi stratami sprawiła, że 
już w połowie 1966 r. zaczęło brakować wyszkolonych pi-
lotów F-105. Przeszkolenie na ten typ młodego pilota po 
szkoleniu podstawowym (Undergraduate Pilot Training 
– UPT, realizowanym na samolotach Cessna T-37 Tweet 
i Northrop T-38 Talon) trwało 9 miesięcy i obejmowa-
ło 120 godzin lotu. Prowadzono je w klasach liczących 
po 9 kursantów. Dowództwo USAF postanowiło sięgnąć 
po innych pilotów, którzy z racji swoich specjalności do 
tej pory uniknęli udziału w walkach. Na F-105 zaczę-
to przeszkalać pilotów myśliwców przechwytujących z 
ADC, bombowców strategicznych, tankowców, samolo-
tów transportowych, instruktorów UPT, a także mocno 
podtatusiałych ofi cerów sztabowych, od lat siedzących 
za biurkami i latających tylko tyle, by otrzymywać doda-
tek lotniczy. Uznano, że skoro owi piloci posiadają duży 
nalot ogólny i staż, przeszkolenie na typ można skrócić 
o połowę i zwiększyć dwukrotnie liczebność klas. 

 Chociaż z programów szkolenia usunięto głów-
nie część poświęconą technikom zrzutu bomb jądrowych, 
zbędną w działaniach nad Wietnamem, w walczących w 
Azji Południowo – Wschodniej dywizjonach doświadczo-
nych weteranów zaczęli zastępować piloci o dużo niż-
szych umiejętnościach, co zaowocowało wzrostem strat. 
Rodziło to również inny problem.  Jak wspominał Ed Ra-
simus: „Ponieważ byli starsi, zaczęli stanowić problem 
przy układaniu grafi ku lotów. Mieli małe doświadczenie 
na myśliwcach, ale wyższe stopnie wojskowe. Chociaż 
wciąż miewali jeszcze problemy z lataniem w szyku czy 
tankowaniem w powietrzu, nie mogli w nieskończoność 
być skrzydłowymi. Majorowie i starsi kapitanowie musie-
li być dowódcami par i kluczy. Skoro mieli być dowódca-
mi kluczy na ziemi, powinni też dowodzić w powietrzu. 
Częściowym rozwiązaniem było umieszczenie wielu 
z nich na stanowiskach sztabowych w dowództwie i dzia-
le operacyjnym. Mieli latać w dywizjonach jako piloci 
dodatkowi, nie należący do stałego składu. Ich brak do-
świadczenia taktycznego oznaczał, że mogli spieprzyć 
decyzje związane z planowaniem misji, a potem wcielić 
je w życie w powietrzu.

 Niektórzy z nich byli jednak chętni do walki
i agresywni. Z jakiegoś powodu zostali skierowani na sa-
moloty ciężkie lub do pracy instruktorskiej na początku 
swoich karier i teraz mieli okazję przesiąść się na myśliw-
ce. Ciężko pracowali, by nauczyć się tej roboty i nie na-
rzekali, że nie otrzymali od razu stanowisk dowódczych. 
Przyjęli do wiadomości fakt, że dopiero uczą się zasto-
sowania F-105 i zaakceptowali, że zajmą odpowiedzialne 
stanowiska wtedy, gdy udowodnią, że sobie poradzą.”

Jarosław Dobrzyński
Ciąg dalszy w następnym numerze

Para samolotów F-105D, uzbrojonych 
w bomby Mk-83 w drodze nad cel. /USAF
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 Jednym z najciekawszych nowych nabytków 
Muzeum Lotnictwa Polskiego jest należąca do sierż. 
Mariana Skubiszewskiego z 305 Dywizjonu Bombowe-
go odznaka Caterpillar Club w postaci małej, złotej gą-
sienicy. Składany spadochron osobisty był wynalazkiem 
amerykańskiego konstruktora Leslie Irvina, urodzonego 
w 1895 r. Skonstruował on spadochron ratowniczy, 
wprowadzony do użycia w amerykańskim lotnictwie 
wojskowym, mieszczący się w miękkim pokrowcu typu 
plecakowego lub siedzeniowego. W 1919 r. otworzył 
fi rmę Irving Air Chute Company w Buffalo w stanie Nowy 
Jork Nazwa „Irving” zamiast „Irvin” była podobno skut-
kiem pomyłki urzędnika rejestrującego fi rmę, nie została 
skorygowana aż do 1970 r.

 20 października 1922 r. pi-
lot US Air Corps por. Harold R. Harris, 
dowódca bazy lotniczej McCook Field 
Flying Station, wyskoczył z myśliw-
ca Loening W-2A i w chwili realnego 
zagrożenia jako druga osoba w histo-
rii uratował się na spadochronie typu 
Irvin. Zdarzenie to obserwowali dzienni-
karze, którzy zaproponowali powołaniem 
do życia specjalnego klubu dla osób, które 
uratowały się dzięki spadochronowi. Klub 
przyjął nazwę „Caterpillar Club”, zaś jego 
członkowie otrzymywać mieli złotą odznakę pamiątkową 
w kształcie gąsieniczki i certyfi kat podpisany przez Les-
lie Irvina. Nazwa „caterpillar” (gąsienica) nawiązuje do 
kokonu jedwabników. Z kokonów jedwabnika morwowe-
go lub dębowego wytwarza się jedwab, z którego w tych 
czasach wykonywano czasze i linki do spadochronów 
Irvina. Obecnie do produkcji spadochronów wykorzystuje 
się nowoczesne, lekkie i wytrzymałe tkaniny syntetyczne. 
Do klubu mógł należeć każdy, bez względu na narodo-
wość. Jego członkami było wielu znanych lotników, m .in. 
James „Jimmy” Doolittle, późniejszy dowódca pierwsze-
go nalotu bombowego na Tokio i Ernst Udet.

 Leslie Irvin nie spodziewał się, że wystąpi takie 
zapotrzebowanie na jego wyroby i że będą one tak licznie 
używane. W czasie II wojny ponad 13 000 lotników RAF 
z obozów jenieckich nadesłało listy do Irvina, informując, 
że skakali z uszkodzonych samolotów. Każdy otrzymał 

później odznakę z wygrawerowanym na odwro-
cie nazwiskiem i certyfi kat. Odznaki występo-
wały w dwóch wersjach – z czerwonymi oczami, 
przyznawane tym, którzy wyskoczyli z płoną-
cych samolotów, i z zielonymi, dla tych, którzy 
musieli opuścić samolot z innego powodu. 
Nie jest dokładnie znana liczba lotni-
ków, którzy mogliby i powinni należeć do 
„Caterpillar Club” - rejestr nie zawiera np. 
Amerykanów walczących na Pacyfi ku, ani 
pilotów Luftwaffe, którzy także ratowa-
li się dzięki wynalazkowi Irvina. Oprócz 
Mariana Skubiszewskiego z 305 Dywi-

zjonu Bombowego wielu innych polskich lotników 
ocaliło życie skacząc na spadochronach. Do elitarnego 
Caterpillar Club należeli m.in. Bohdan Arct, Walerian Żak 
oraz Stanisław Skalski. Brytyjska fi rma Martin-Baker, 
produkująca fotele wyrzucane wprowadziła podobną 
praktykę. Lotnicy, którzy uratowali życie dzięki jej 
fotelom otrzymują certyfi kat, krawat i specjalną szpilkę 
do krawata. 

 Podczas wojny w Wietnamie wielu amerykańskich 
lotników uratowało życie dzięki fotelom wyrzucanym. Ina-
czej niż podczas II wojny światowej, dzięki wprowadzeniu 
do użycia na masową skalę śmigłowców, wykorzystywa-
nych m. in. do ratownictwa możliwe było ewakuowanie 
niektórych z nich z terenu zajętego przez wroga. Taki 
ratunek od wieloletniej niewoli lub nierzadko śmierci 
z rąk uzbrojonych wietnamskich wieśniaków był najlepszą 
nagrodą, wartą znacznie więcej niż odznaki czy dyplomy.

Złota 
gąsienicagąsienica

F/Lt Walerian Żak z 303 Dywizjonu Myśliwskiego 
z odznaką gąsienicy nad lewą kieszenią munduru

Jarosław Dobrzyński
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 Donald Joseph Kutyna urodził się w Chicago 
6 grudnia 1933 r. Jego dziadkowie wyemigrowali do Sta-
nów Zjednoczonych z Galicji pod koniec XIX w. i w domu 
używało się języka  polskiego. Po ukończeniu szkoły 
średniej Donald studiował przez dwa lata na University 
of Iowa, po czym został przyjęty do United States Mi-
litary Academy (Akademii Wojskowej Stanów Zjedno-
czonych) w West Point, którą ukończył w 1957 r. Po jej 
ukończeniu przeszedł szkolenie pilotażowe w bazie 
Vance w Oklahomie, po czym otrzymał przydział do 33 
Dywizjonu Bombowego w bazie March w Kalifornii jako 
pilot – dowódca załogi bombowca strategicznego Boeing 
B-47 Stratojet. Był nim do 1963 r., po czym rozpoczął 
studia na najbardziej prestiżowej amerykańskiej uczel-
ni technicznej – Massachusetts Institute of Technolo-
gy (MIT), które ukończył w 1965 r. z tytułem Master of 
Science (odpowiednik magistra inżyniera) w dziedzinie 
aeronautyki i astronautyki. Trafi ł następnie do szkoły 

pilotów doświadczalnych US Air Force (Aerospace Rese-
arch Pilot School) w bazie Edwards w Kalifornii, najpierw 
jako kursant, potem jako szef personelu. Szkolił tam 
pilotów doświadczalnych i przyszłych astronautów.

„Polski Jankes” nad Azją 
Południowo-Wschodnią
 W grudniu 1969 r., będąc w stopniu majora, 
otrzymał przydział do 44 Tactical Fighter Squadron 
(Taktycznego Dywizjonu Myśliwskiego), wchodzącego 
w skład 355 Tactical Fighter Wing (Taktycznego Skrzy-
dła Myśliwskiego) w bazie Takhli w Tajlandii. Do stycznia 
1971 r. wykonał 120 lotów bojowych nad Azją Południowo 
– Wschodnią samolotem uderzeniowym Republic F-105D 
Thunderchief. Był to okres mniejszej intensywności 

Sylwetki lotników - 
Generał Donald Kutyna 

to postać silnie związana z naszym 
muzeum. Choć nigdy tu nie był, jego 

obecność jest wyczuwalna dzięki 
dwóm eksponatom – samolotowi 
Republic F-105D Thunderchief, 

którym latał podczas wojny wietnam-
skiej i samochodowi Buick Riviera, 

który przekazał do zbiorów Muzeum.
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działań amerykańskiego lotnictwa podczas wojny wiet-
namskiej, pomiędzy wstrzymaniem bombardowań Wiet-
namu Północnego przez prezydenta Johnsona w listopa-
dzie 1968 r. a ich wznowieniem przez prezydenta Nixona 
w 1972 r. Kutyna latał nad Laosem i Wietnamem Połu-
dniowym. 

 Swoje polskie korzenie zaakcentował na przy-
dzielonym mu samolocie – F-105D-6-RE o numerze 
seryjnym 59-1822. Nadał mu nazwę indywidualną 
„The Polish Glider”, czyli „Polski Szybowiec”.  Nazwa ta 
była ironiczna i dosyć niesprawiedliwa. F-105, wielki, 
ciężki samolot o małej powierzchni nośnej, przezna-
czony do lotów z dużą prędkością na małej wysokości, 
bywał nazywany przez pilotów „latającym kowadłem” 
bądź „ołowianymi saniami”. Tymczasem w tamtych la-
tach szybowce, na których polscy piloci i pilotki zwy-
ciężali w mistrzostwach świata i ustanawiali międzyna-
rodowe rekordy, były oprócz wódki jednym z niewielu 
polskich wyrobów, które można było bez wstydu eks-
portować na cały świat. Pod kabiną samolotu namalo-
wane było tradycyjne polskie godło – orzeł w koronie 
i napis „Yankee Air Polak”, będący trawestacją określenia 
„Yankee air pirates”, czyli „jankescy piraci powietrzni”, 
jak północnowietnamska propaganda nazywała amery-
kańskich lotników. 

 Po powrocie z wojny kariera Donalda Kutyny 
gwałtownie przyspieszyła. Ukończył kolejne studia i zaj-
mował różne ważne stanowiska w Pentagonie. Był zwią-

zany z programem samolotu wczesnego ostrzegania 
i dowodzenia E-3A AWACS, najpierw jako menadżer ds. 
sprzedaży zagranicznej, później jako zastępca dyrektora 
całego programu. Następnie związał się z programami 
obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej w ramach 
NORAD – Dowództwa Obrony Powietrznej Ameryki Pół-
nocnej. W 1982 r. zaczął nadzorować wojskową część 
programu promu kosmicznego Space Shuttle, realizo-
wanego przez NASA. Był odpowiedzialny przede wszyst-
kim za budowę miejsca startów promów kosmicznych na 
Zachodnim Wybrzeżu, w bazie Vandenberg w Kalifornii 
i wysyłanie w kosmos wojskowych ładunków na pokła-
dach promów kosmicznych. 

Donald Kutyna z żoną i synami po powrocie z Azji Południo-
wo-Wschodniej. Jest ubrany w tzw. party suit, kombinezon 
w barwach dywizjonowych, ozdobiony godłami dywizjonu 
i indywidualnymi oznaczeniami pilota, noszony podczas 
imprez w kasynie ofi cerskim. 

F-105D Thunderchief “Polish Glider” majora Kutyny przed startem do lotu bojowego
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W komisji Rogersa
 W 1986 r. Donald Kutyna, wówczas w stop-
niu Major General (odpowiednik generała dywizji) zo-
stał delegowany do pracy w komisji Rogersa, badającej 
przyczyny katastrofy promu kosmicznego Challenger 
po starcie 28 stycznia 1986 r. Odegrał w niej niebaga-
telną rolę. Inna członkini komisji, astronautka Sally Ride, 
pierwsza Amerykanka i trzecia kobieta w kosmosie 
(po Rosjankach Walentynie Tiereszkowej i Swietłanie 
Sawickiej) ukradkiem, bez słowa komentarza przekazała 
mu wewnętrzny dokument NASA, opisujący wpływ tem-
peratury na sprężystość gumowych pierścieni uszczel-
niających. Jako pracownica NASA nie mogła tego zrobić 
jawnie. 

 Kutyna musiał wymyślić sposób, jak przemy-
cić tę wiedzę do prac komisji, nie zdradzając jej źródła. 
Zaprosił do domu na kolację innego członka komisji, 
profesora Richarda Feynmana, laureata Nagrody Nobla 
w dziedzinie fi zyki z 1965 r. i zaczął opowiadać mu, że 
naprawiając gaźnik w samochodzie Opel GT zauwa-
żył, że przy niskiej temperaturze otoczenia gumowe 
uszczelki tracą swoje właściwości i zaczynają przecie-
kać. Spytał Feynmana, czy widzi w tym jakiś związek 
z prowadzonym przez nich dochodzeniem. To skierowało 
prace komisji na właściwe tory i doprowadziło do usta-
lenia, że przyczyną katastrofy była nieszczelność pier-
ścienia uszczelniającego prawego dodatkowego silnika 
rakietowego (SRB), spowodowana niską temperaturą. 
Kutyna ujawnił, że otrzymał ten dokument od Sally Ride 
dopiero po jej śmierci w 2012 r.

 W listopadzie 1987 r. Donald Kutyna został do-
wódcą nowo utworzonego Air Force Space Command 
w bazie Peterson w Kolorado, zajmującego się ostrze-
ganiem przed rakietami balistycznymi, obserwacją 
przestrzeni kosmicznej i kontrolowaniem działań sateli-
tów. W kwietniu 1990 r. po awansie na stopień General 
(odpowiednik generała armii) objął dowództwo North 
American Aerospace Defense Command i United Sta-
tes Space Command. W 1992 r. odszedł na emeryturę. 
Na początku lat 90. odwiedził Polskę, był gościem 
Wyższej Ofi cerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. 
Mieszka obecnie w Colorado Springs.

Emerytowany generał Donald Kutyna przed  samochodem 
Buick Riviera, będącym dziś eksponatem  w zbiorach Muzeum 
Lotnictwa Polskiego

Podziękowania od prezydenta Ronalda Reagana 
za udział w pracach komisji Rogersa 

Jarosław Dobrzyński
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F-105D Thunderchief “Polish Glider” generała Kutyny 
w zbiorach Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Buick Riviera  generała Kutyny, będący obecnie eksponatem 
w zbiorach Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
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 Czytelnicy wspomnień i powieści „Pilot gwiaź- Czytelnicy wspomnień i powieści „Pilot gwiaź-
dzistego znaku” Janusza Meissnera na pewno pamiętają dzistego znaku” Janusza Meissnera na pewno pamiętają 
z nich samoloty Bartel BM-5, używane jako przejścio-z nich samoloty Bartel BM-5, używane jako przejścio-
wy typ szkolny w CWOL w Dęblinie na początku lat 30. wy typ szkolny w CWOL w Dęblinie na początku lat 30. 
Nie cieszyły się one wielką sympatią uczniów i in-Nie cieszyły się one wielką sympatią uczniów i in-
struktorów, choć nie była to wina konstruktora. struktorów, choć nie była to wina konstruktora. 
Były to maszyny niezbyt fi nezyjne, nie porywające wy-Były to maszyny niezbyt fi nezyjne, nie porywające wy-
glądem, ale bezpieczne i mające dobre własności lotne, glądem, ale bezpieczne i mające dobre własności lotne, 
jednak ciążyło nad nimi przekleństwo konieczno-jednak ciążyło nad nimi przekleństwo konieczno-
ści stosowania starych silników, których duże zapasy ści stosowania starych silników, których duże zapasy 
pozostawały w magazynach po kasacji samolotów pozostawały w magazynach po kasacji samolotów 
pamiętających  jeszcze I wojnę światową.

 Ryszard Bartel urodził się 22 marca 1897 r.  Ryszard Bartel urodził się 22 marca 1897 r. 
w Sławniowie koło Wolbromia. Lotnictwem zaintere-w Sławniowie koło Wolbromia. Lotnictwem zaintere-
sował się w dzieciństwie i jako nastolatek już tworzył sował się w dzieciństwie i jako nastolatek już tworzył 
modele latające i pierwsze szybowce, wzorowane na modele latające i pierwsze szybowce, wzorowane na 
lotni Czesława Tańskiego. Po zdaniu matury w 1916 r. lotni Czesława Tańskiego. Po zdaniu matury w 1916 r. 
rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Politech-rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Politech-
niki Warszawskiej.  W tym samym roku wraz z Francisz-niki Warszawskiej.  W tym samym roku wraz z Francisz-
kiem Suchosem i Zygmuntem Brunerem założył Sek-kiem Suchosem i Zygmuntem Brunerem założył Sek-
cję Lotniczą Koła Mechaników Studentów Politechniki cję Lotniczą Koła Mechaników Studentów Politechniki 
Warszawskiej. W listopadzie 1918 r. wstąpił ochotniczo Warszawskiej. W listopadzie 1918 r. wstąpił ochotniczo 
do Wojska Polskiego. Służył najpierw jako mechanik do Wojska Polskiego. Służył najpierw jako mechanik 
lotniczy, a następnie przeszedł szkolenie pilotażowe. lotniczy, a następnie przeszedł szkolenie pilotażowe. 

 Podczas wojny polsko-bolszewickiej służył 
w stopniu plutonowego, a następnie sierżanta-pilota 
w 16 Eskadrze Wywiadowczej, a następnie w eskadrze 
lotniczej Litwy Środkowej. W grudniu 1920 r. został prze-
niesiony do rezerwy i wrócił na studia, które ukończył 
w 1924 r. Jeszcze w trakcie studiów zaprojektował 
pierwsze polskie profi le aerodynamiczne, które zosta-

ły później wykorzystane w jego konstrukcjach, a także 
w myśliwcach PZL Zygmunta Puławskiego i samolo-
cie RWD-5. W 1926 r. Ryszard Bartel został głównym 
konstruktorem Wielkopolskiej Wytwórni Samolotów 
„Samolot” w Poznaniu, produkującej na francuskiej 
licencji samoloty szkolne Hanriot H.28 i H.19 dla 
polskiego lotnictwa wojskowego. 

Pierwsze 
polskie 
konstrukcje 
seryjne -
samoloty
Bartla

Inż. Ryszard Bartel i fabryczny pilot doświadczalny WWS 
„Samolot” Edmund Hołodyński przy prototypie BM-5a. 

Za podwoziem widoczna chłodnica, w egzemplarzach 
seryjnych przeniesiona przed podwozie. 
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BM-2 i BM-4 – pierwsze 
polskie samoloty szkolne
 By nie uzależniać się od dostaw sprzętu z za-
granicy, polscy konstruktorzy rozpoczęli prace nad wła-
snymi samolotami szkolnymi. W WWS „Samolot” inży-
nier Ryszard Bartel w 1926 r. opracował samolot BM-2, 
napędzany francuskim silnikiem gwiazdowym Salmson 
9AC o mocy 120 KM. Nie wszedł do produkcji seryj-
nej, ale stał się wzorcem dla późniejszych konstrukcji. 
Był to kanciasty drewniany dwupłat z kadłubem krytym 
sklejką, z charakterystycznym górnym płatem o mniej-
szej rozpiętości niż dolny. Skrzydła górne i dolne były 
wzajemnie wymienne. 

 Na podstawie BM-2 inż. Bartel opracował bar-
dzo podobny samolot BM-4. Prototyp BM-4b, napę-
dzany 5-cylindrowym silnikiem Walter „Vega” o mocy 

90 KM oblatano 27 grudnia 1927 r. W maju 1928 r. został 
on podarowany przez rząd polski królowi Afganistanu 
Aman-Ullachowi podczas jego wizyty w Polsce. 

 Drugi prototyp BM-4d, napędzany 7-cylin-
drowym silnikiem gwiazdowym Avia WZ-7 o mocy 90 
KM, konstrukcji inż. Władysława Zalewskiego został 
oblatany 2 kwietnia 1928 r. Nie wszedł do produkcji se-
ryjnej, ponieważ wojsko zażądało przystosowanie samo-
lotu BM-4 do zabudowy 9-cylindrowego silnika rotacyj-
nego Le Rhône 9C, o mocy 80 KM, których duże zapasy 
pozostały po samolotach francuskich. W 1928 r. silnik 
ten, masowo używany podczas I wojny światowej był 
już kompletnie przestarzały. Bartel BM-4a, jak nazwa-
no wersję z silnikiem rotacyjnym, był pierwszym sa-
molotem polskiej konstrukcji produkowanym seryjnie. 
W zimie 1928/29 r. wyprodukowano 22 egzemplarze. 
Samolot otrzymał wojskowe oznaczenie BM-4S2 i cy-
frowe oznaczenie typu: 33. Samoloty te trafi ły głównie 
do Centralnej Szkoły Pilotów Podofi cerów Lotnictwa 
w Bydgoszczy.

 WWS „Samolot” spłonęła w pożarze w nocy 
11/12 września 1929 r.  i w 1930 r. została zlikwidowana. 
Pracowano nad wyposażeniem samolotu BM-4 w no-
wocześniejszy silnik. Powstały prototypy wersji BM-4e 
z 7-cylindrowym silnikiem gwiazdowym Peterlot kon-
strukcji inż. Franciszka Petera i BM-4f z 5-cylindrowym 
silnikiem gwiazdowym Skoda G-594 ”Czarny Piotruś”  
o mocy 120 KM. W 1933 r. Podlaska Wytwórnia Samo-
lotów w Białej Podlaskiej, która przejęła rolę główne-

Drugi prototyp BM-4d z silnikiem Avia WZ-7. Przy prawym 
skrzydle stoją konstruktor samolotu, inż. Ryszard Bartel 
i konstruktor silnika, inż. Władysław Zalewski.

Pierwszy polski samolot szkolny – Bartel BM-2
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go producenta samolotów szkolnych wyprodukowała 
50 egzemplarzy wersji BM-4h, napędzanej znacznie 
nowocześniejszym silnikiem rzędowym chłodzonym 
powietrzem Walter Junior 4. Samoloty te przetrwa-
ły w służbie aż do wybuchu wojny, kilka egzemplarzy 
służyło jako maszyny łącznikowe we wrześniu 1939 r.

„Fortepian” - BM-5

 Bartel BM-5 został opracowany jako następca 
niezbyt udanego Hanriota H-19 jako samolotu przejścio-
wego. Wojsko postawiło wymagania, by samoloty te były 
napędzane pochodzącymi jeszcze z I wojny światowej 
silnikami Austro-Daimler o mocy 225 KM, pozostałymi 
po myśliwcach Oeffag Albatros D.III (BM-5a) i SPA-6A 
o mocy 220 KM z myśliwców Ansaldo A.1 Balilla (BM-
-5b). Prototyp BM-5a z silnikiem Austro-Daimler obla-
tano w sierpniu 1928 r. W 1929 r. powstał prototyp wersji 
BM-5c z silnikiem Hispano-Suiza o mocy 300 KM po-
chodzącym z wycofywanych wtedy samolotów Bristol 
F.2B Fighter. Łącznie wyprodukowano 70 egzempla-
rzy wszystkich wersji. Otrzymały oznaczenie wojskowe 
BM-5P2 i oznaczenie cyfrowe typu 53. Służyły głównie 
w CWOL w Dęblinie jako drugi typ szkolny, po Morane 
AR-35.  

 Były to samoloty poprawne w pilotażu, ale nie-
zbyt lubiane z powodu ciężkich, przestarzałych, zuży-
tych i awaryjnych silników. Kryty sklejką kadłub przy 
pracy silnika Austro-Daimler wpadał w rezonans, wy-
dając buczący dźwięk, przez co samoloty te nazywano 
„fortepianami pana Bartla”. W 1935 r. 20 egzemplarzy 
przebudowano na wersję BM-5d, napędzaną dużo nowo-
cześniejszym i lżejszym silnikiem gwiazdowym Skoda-
-Wright J5B Whirlwind o mocy 220 KM. Była to najlepsza 
wersja Bartla BM-5.

 Po ukończeniu szkolenia na Bartlach uczniowie 
przechodzili na dwusterową wersję samolotu liniowego 
Potez XV lub Potez XXVII. Inżynier Ryszard Bartel opra-
cował też prototyp myśliwca treningowego BM-6, ale on 
również nie wszedł do produkcji.

Seryjny BM-4a z silnikiem rotacyjnym 

BM-4h uszkodzony przy twardym lądowaniu 
– nieunikniony los samolotu szkolnego

Jarosław Dobrzyński
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Prototyp BM-5b1 z chłodnicą czołową. W egzempla-
rzach seryjnych stosowano chłodnicę skrzyniową 
umieszczoną pod silnikiem, przed podwoziem.

BM-5d z silnikiem gwiazdowym Skoda-Wright Whirlwind J-5

Pierwszy seryjny BM-5c 
o numerze 53.49 podczas prób 

w Instytucie Badań Techniki 
Lotniczej w Warszawie w 1930 r.
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 Jest to książka o katastrofi e lotniczej, która wy-
darzyła się we Lwowie 22 listopada 1919 r., a więc rów-
no w pierwszą rocznicę odzyskania Lwowa. Dzień ten 
postanowiono uczcić uroczyście różnymi okoliczno-
ściowymi wystąpieniami, odbywały się msze i nabożeń-
stwa za dusze obrońców miasta. Najważniejszą jednak 
częścią tych uroczystości miała być defi lada wojskowa 
ulicami miasta. Miasta, które nadal leczyło rany, wszak 
wojna z Ukraińcami zakończyła się dopiero w lipcu, 
a jego codziennością były ekshumacje i pochówki na 
lwowskich cmentarzach. Kamienice były pokaleczone 
pociskami i odłamkami, uprzątnięto już co prawda bary-
kady, ale ślady niedawnych walk były widoczne wszędzie. 

 Radość lwowian była jednak ogromna. Swój 
udział zapowiadał również Naczelnik Państwa, który 
ostatecznie, może na szczęście, nie przybył. Defi ladę 
wojskową miały uświetnić również samoloty polskich 
eskadr stacjonujących na lotnisku Lewandówka. Wśród 
nich znajdowała się 7 eskadra myśliwska, którą Na-
czelnik Państwa przekazał ochotnikom amerykańskim. 
Pod wodzą Cedrica Faunt le Roy’a i Meriana Coope-
ra przybyli oni do Polski spłacać, jak mawiali … dług za 
Kościuszkę i Pułaskiego, walczących w wojnie o niepod-
ległość USA. Była to grupa młodych, pełnych entuzja-
zmu ludzi, którzy mimo zakończenia wojny, nadal szu-
kali przygody. Niezwykła była ta, jak ją określił Janusz 
Meissner, „Gwiaździsta Eskadra”. Jej niesamowity udział 
w wojnie polsko-bolszewickiej i kapitalne tradycje, 
których kontynuatorami były 121, a następnie 111
Eskadra i 303 Dywizjon Myśliwski Polskich Sił 
Powietrznych w Wielkiej Brytanii. W jej składzie 
znalazł się Edmund Graves.

 Urodzony w Newburyport w stanie Massachu-
setts, w roku 1891 porucznik pilot Edmund Pike Graves 
pochodził z zamożnej i ustosunkowanej rodziny. Przod-
kowie jego ojca przybyli na nowy kontynent w roku 
1630 i osiedlili się w stanie Massachusetts. Jego rodzi-
ce: Edmund Pike i Mary Warner (Caldwell) Graves oraz 
siostry: Ellen (1884-1971), Mary (1886-1975), Nancy 
(1889-1969) i Ruth (ur. 1898) ) opuścili rodzinny dom 
w Newburyport i przenieśli się do Buenos Aires w Ar-
gentynie, gdzie Edmund Pike Graves senior pracował 
jako agent ds. wełny w fi rmie Bigelow Carpet Company. 
Rodzina była dobrze sytuowana, dużo podróżowała i ro-
dzice przyszłego pilota sporo korespondowali z przyja-
ciółmi z całego świata. Ellen, Mary i Nancy uczęszczały 
do Flores English School dla dziewcząt w Buenos Aires, 
zaś młody Edmund Pike junior. Pobierał nauki w St. Geo-
rge’s College, również w Argentynie. W 1913 roku rodzina 
wróciła do Massachusetts, po śmierci Edmunda Pikesa 
Gravesa seniora, osiedlając się w Brookline, na połu-
dnie od Bostonu. Cała piątka zyskała tym samym grun-
towne wykształcenie, zaś majątek pozwolił m.in na to 
by Ellen dużo podróżowała po Europie, zanim wstąpiła 
do Bryn Mawr College w Pensylwanii. Kwestie rodzinne 
nie układały się jednak najlepiej - Ani Ellen, ani Nancy 
nie wyszły za mąż. W roku 1909 Mary Graves poślubiła 
Samuela Cabota i zamieszkała w Bostonie.

 Młody Edmund w 1913 roku ukończył naukę na 
uniwersytecie Harvarda po czym wstąpił ochotniczo do 
Brytyjskiego Królewskiego Korpusu Lotniczego (British 

,,Fallen Eagle Edmund Graves – 
pilot polskiej 7 eskadry’’
W cyklu prezentacji najnowszych 
wydawnictw Muzeum Narodowe-
go Ziemi Przemyskiej, chciałbym 
zaprezentować, może nieco 
nieskromnie publikację autorstwa 
Krzysztofa Mroczkowskiego 
i Lucjana Faca.

Mól hangarowy.
Recenzje 
książek
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Royal Flying Corps) w Kanadzie, a po ukończeniu szko-
lenia i uzyskaniu uprawnień pilota w Kanadzie, dołączył 
do grupy treningowej Szkoły Strzelania Powietrznego
(School of Aerial Gunnery) w  Fort Worth w stanie Tek-
sas. Promocję do stopnia podporucznika w korpusie ofi -
cerów RAC otrzymał w dniu 29 września 1917 r. Później 
był instruktorem akrobacji w szkole w Toronto (School 
of Special Flying), następnie został wysłany do 
Anglii, gdzie jednak z nie do końca wyja-
śnionych powodów nie angażowano go 
w działania bojowe. Wczesną wiosną 
1918 r. został przeniesiony do Of-
fi cers’ School of Special Flying w 
Armour Heights w North Toronto, 
gdzie w maju 1918 r został awanso-
wany do stopnia porucznika.  Służył 
we Francji od 5 listopada  do lipca 
1919 r. Zdecydował się następnie na 
wyjazd do Polski. W prośbie o przyję-
cie do armii polskiej napisał, że czyni to po 
to, aby „wywdzięczyć się za czyny Pułaskiego 
i Kościuszki”. Do 7 Eskadry przybył w dniu 12 paździer-
nika 1919 r. - w tym też miesiącu wykonał 5 lotów o łącz-
nym czasie trwania 2 godz. i 27 min. 

 Umiejętności młodego pilota szybko znalazły 
uznanie wśród kolegów z Eskadry. 7 eskadra wyposażo-
na była w samoloty Oeffag D. III, konstrukcji niemieckiej 
(Albatros D.III), produkowane w austriackich zakładach 
Österreichische Flugzeugfabrik AG (Oeffag) w Wiener –
Neustadt. Samolot ten uznawany był za najlepszy samo-
lot myśliwski sił austro-węgierskich. 

 Uroczystości trwały już trzeci dzień, 
a kulminacja miała nastąpić 22 listo-

pada 1919 r. w sobotę. O godzinie 
9.00 odprawiono kolejne nabożeń-
stwa we wszystkich lwowskich ko-
ściołach parafi alnych. O godzinie 
10.00 rozpoczęło się ono także 
w bazylice archikatedralnej pw. 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny we Lwowie. Na godz. 11.00 za-

planowano złożenie hołdu obrońcom 
pod pomnikiem Adama Mickiewicza na-

przeciwko hotelu George, a zaraz po tym roz-
począć się miała defi lada wojskowa, w której udział miało 
wziąć również sześć maszyn z Eskadry Kościuszkow-
skiej. Mieszkańcy Lwowa wyczekiwali przelotu maszyn. 
Najpierw samoloty ustawione w formacji „V” przeleciały 
kilkukrotnie nad uradowanymi mieszkańcami Lwowa.

 Po zakończeniu przelotu w formacji Graves 
rozpoczął samodzielną, bardziej skomplikowaną część 
pokazu - wykonywał podwójną beczkę na wysokości 
około 200 metrów nad ziemią. Pilotowana przez niego 
maszyna wzbijała się gwałtownie w powietrze po czym 
amerykański pilot ostro schodził w dół na poziom około 
100-150 metrów. O godzinie 11:15 zszedł pikując w dół. 
Dalszy przebieg pokazu tak relacjonowała ówczesna 
prasa: w chwili gdy por. Graves wykonywał śmiałe ewo-
lucye prawe skrzydło nadwątlone odpadło. Samolot 
stracił równowagę, a Graves chcąc uniknąć niechybnej 
śmierci, zeskoczył. Upadł w ogrodzie pałacu Potockich, 
a śmiertelnie raniony w głowę, po kilku minutach 
zakończył życie. 

 Sam start Gravesa do tego lotu opisał Merian 
Cooper, kolega i przełożony 28 latka: porucznik Graves 
wzbił się w górę. Pamiętam jak dziś jego wzlot. Rozpędził 
aeroplan na ziemi do szalonej szybkości, następnie za-
czął robić koło. W ten sposób krążąc, zwężał koło, aż dolne 
skrzydła jego areoplanu prawie dotykały ziemi. 

of Special Flying), następnie został wysłany do 
Anglii, gdzie jednak z nie do końca wyja-
śnionych powodów nie angażowano go 
w działania bojowe. Wczesną wiosną 

lot myśliwski sił austro-węgierskich. 

 Uroczystości trwały już trzeci dzień, 
a kulminacja miała nastąpić 22 listo-

pada 1919 r. w sobotę. O godzinie 
9.00 odprawiono kolejne nabożeń-
stwa we wszystkich lwowskich ko-
ściołach parafi alnych. O godzinie 
10.00 rozpoczęło się ono także 
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Tak zatoczywszy na ziemi koło, - wzbił się w powietrze 
i zrobił najtrudniejszy i najlepszy popis w sztuce lotniczej, 
jaki kiedykolwiek widziałem. 

 Nikt nie odmawiał Gravesowi umiejętności lot-
niczych w zakresie akrobacji, … robił to doskonale. 
Coś jednak zawiodło i nastąpiła katastrofa. Zawiódł 
czynnik ludzki? A może maszyna? A co z procedurami? 
Czy pilot nie złamał rozkazu, o locie na wysokości 
500 m?

 A jakie były skutki wypadku? Wystarczy tyl-
ko wspomnieć, że  kadłub maszyny, uzbrojonej w ostrą 
amunicję i zatankowanej około 100 litrami paliwa, ude-
rzył w lewą część dachu Pałacu Potockich powodując 
gwałtowny pożar górnych kondygnacji budynku. Chaos 
był wszechobecny, gdyż zgromadzeni widzowiez jed-
nej strony zaczęli uciekać obawiając się ognia, z dru-
giej zaś niemal natychmiast na miejscu zebrał się tłum 
gapiów utrudniający i tak skomplikowaną pracę straża-

ków. W pobliżu pałacu brakowało hydrantów i wodę do-
ciągnięto dopiero po przybyciu posiłków wyposażonych 
w węże dające w sumie ponad 300 metrów. Spalony pałac 
Potockich remontowany był aż do II połowy lat trzydzie-
stych. Jakim cudem poza pilotem nikt nie zginął?

 Na te i szereg innych pytań staraliśmy się odpo-
wiedzieć w tej książce. Czy nam to się udało? Czytelnik 
przekona się najlepiej po lekturze tej publikacji. Publika-
cji, która omawia również, oczywiście w bardzo pobież-
ny sposób uroczystości pogrzebowe Edmunda Gravesa 
oraz formy upamiętnienia lotników amerykańskich we 
Lwowie spośród których najbardziej okazałą i znana 
jest Pomnik Lotników Amerykańskich na Cmentarzu 
Obrońców Lwowa. 

Książka jest skromnym hołdem pamięci Gravesa 
jak i pozostałych dwóch lotników amerykańskich 
w 100-lecie ich śmierci. 

 Wspomnienia pilotów bojowych to nieodzowna 
pozycja w bibliotece każdego miłośnika lotnictwa. Na na-
szym rynku wydawniczym jest ich sporo, przede wszyst-
kim z czasów II wojny światowej. Pisali je polscy piloci 
– Bohdan Arct, Wacław Król, Stanisław Skalski, Witold 
Urbanowicz, Jan Zumbach, Mieczysław Wyszkowski czy 
zmarły niedawno Jerzy Główczewski. Są dostępne wspo-
mnienia pilotów amerykańskich, jak Francis Gabreski,  
brytyjskich, jak Desmond Scott, fi ńskich, jak Eino Lu-
ukkanen, japońskich, jak Saburo Sakai czy niemieckich, 
jak Heinz Knoke i Hans-Ulrich Rudel. Niestety, jeśli cho-
dzi o inne konfl ikty, literatury tego typu jest na polskim 
rynku znacznie mniej, a szkoda.

 Amerykańscy piloci walczący w Wietnamie rów-
nież pisali wspomnienia. W Polsce ukazało się jedno 
- „Chickenhawk” Roberta Masona, latającego śmigłow-
cami Bell UH-1, wydany pod niezbyt fortunnym tytułem 
„Powiedz, że się boisz”. Lektura pasjonująca, zepsuta 
niestety fatalnym tłumaczeniem. 

 Nawiązując do tematu numeru, czyli działań sa-
molotów F-105 Thunderchief nad Wietnamem przedsta-
wiamy cytowane w artykule wspomnienia Eda Rasimusa, 
zatytułowane „When Thunder Rolled – An F-105 Pilot 
over North Vietnam”. Tytuł, który znaczy „Gdy dudnił 

Lucjan Fac

,,When Thunder Rolled – An F-105 
Pilot over North Vietnam”
W cyklu prezentacji interesujących 
wydawnictw przedstawiam pasjonu-
jącą książkę autorstwa Eda Rasimusa.
pilota amerykańskich sił powietrz-
nych, weterana działań nad Wietna-
men Północnym.
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grom” nawiązuje do operacji Rolling Thunder, czyli nie-
udanej kampanii ataków na Wietnam Północny w której 
autor wziął udział jako świeżo upieczony, 24-letni pilot 
F-105. Kto interesuje się wojną wietnamską i niestraszna 
mu bariera językowa, nie będzie rozczarowany.

 Pierwsze rozdziały książki są ilustracją powie-
dzenia „Gdy Bóg chce kogoś pokarać, spełnia jego ży-
czenia”. Ed Rasimus od dzieciństwa, które przypadło na 
okres wojny koreańskiej, chciał zostać pilotem myśliw-
skim, a odkąd zobaczył po raz pierwszy ten samolot – 
latać na F-105. Udało mu się. Marzył mu się przydział 
do jednostki stacjonującej w Niemczech Zachodnich: 
wyrwać się ze Stanów, zobaczyć kawałek Euro-
py, pobawić się w wojnę, bombardując 
cele na poligonie, a po wylądowaniu 
delektować się niemieckim piwem. 
Został jednak przydzielony gdzie 
indziej – do bazy Korat w Tajlandii. 
Operacja Rolling Thunder trwała już od 
roku, amerykańskie straty rosły i piloci 
F-105 byli potrzebni jako lotnicze mięso 
armatnie właśnie tam. 

 Rasimus przybył do Korat na po-
czątku maja 1966 r. Był przerażony: został wy-
szkolony na pilota myśliwskiego, ale jak to – od razu na 
prawdziwą wojnę? Nie wyobrażał sobie, że potrafi  zna-

leźć w sobie tyle odwagi, by pchać się w paszczę lwa, 
pod ostrzał dział, rakiet przeciwlotniczych i myśliwców, 
zbierających krwawe żniwo wśród amerykańskich sa-
molotów nad Wietnamem Północnym. Ku swemu zdzi-
wieniu, po przybyciu na miejsce zauważył, że jego oba-
wy nikogo nie interesują; kazano mu jak najszybciej 
załatwić niezbędne formalności, by mógł latać bojowo. 
Poważnie myślał o tym, by zrezygnować, przekreślając 
wszystko, co udało mu się już osiągnąć, ale na to też 
nie potrafi ł się zdobyć. Zamiast tego wykonał pierwszy, 
dość łatwy lot bojowy, po nim następny i następny… 
Pół roku później dumnie paradował z naszywką na rę-
kawie, zaświadczającą o wykonaniu 100 misji bojowych 
nad Wietnamem Północnym. 

 We wspomnieniach Rasimusa najciekawsze jest 
przedstawienie jego wojennego epizodu w kilku perspek-
tywach. Pierwsza to osobista, psychologiczna – opis, jak 
dzięki wyszkoleniu, rosnącemu z lotu na lot doświadcze-
niu, oparciu w większości kolegów i bezpośrednich prze-
łożonych, a także poczuciu dumy i pewnej wyższości 
płynącego z przynależności do elitarnej grupy, stopnio-
wo udawało mu się ujarzmiać strach i efektywnie dzia-
łać w warunkach ogromnego napięcia. Po jakimś czasie 
strach zaczął ustępować uzależnieniu od adrenaliny. 
Rasimus czuł ulgę, że nie zrezygnował z latania bojo-
wego, widząc, z jakim ostracyzmem i pogardą spotkał 
się inny pilot, który zrobił to, tłumacząc się rzekomymi 
problemami zdrowotnymi.  

 Druga to perspektywa lotnicza. Rasimus opisu-
je loty bojowe i przygotowania do nich tak obrazowo, 
że czytelnik ma wrażenie, jakby sam w nich uczestni-
czył. Nie sili się na poetyckie opisy, ograniczając się do 
technikaliów i dzięki temu tak dobrze przemawia to do 

wyobraźni. 

 Trzecia to szeroko pojęta perspektywa 
historyczna, szczególnie ciekawa, jako że 
jest przedstawiana przez pryzmat przeżyć 
jednego człowieka, będącego trybikiem 

w wielkiej machinie. Rasimus zastrze-
ga, że jego relacja jest subiektywna, 
wspomina, co on wtedy myślał i czuł. 

Z tej perspektywy nawiązuje do faktów 
powszechnie znanych, jak bezsensowne 

ograniczenia w prowadzeniu wojny, narzuco-
ne przez polityków i frustracja, jaką budziły wśród 

pilotów. Opisuje też to, o czym milczy większość opra-
cowań historycznych, a co faktycznie pozwala wczuć 

wyrwać się ze Stanów, zobaczyć kawałek Euro-
py, pobawić się w wojnę, bombardując 

Operacja Rolling Thunder trwała już od 
roku, amerykańskie straty rosły i piloci 
F-105 byli potrzebni jako lotnicze mięso 

 Rasimus przybył do Korat na po-

wyobraźni. 

 Trzecia to szeroko pojęta perspektywa 
historyczna, szczególnie ciekawa, jako że 
jest przedstawiana przez pryzmat przeżyć 

powszechnie znanych, jak bezsensowne 
ograniczenia w prowadzeniu wojny, narzuco-

Ed Rasimus z naszywką 
zaświadczającą wykonanie 

100 lotów bojowych nad 
Wietnamem Północnym. 

Według przesądu wyznawa-
nego przez wielu pilotów wąsy 
chroniły przed zestrzeleniem.
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się w atmosferę tamtych wydarzeń – stosunki między-
ludzkie, postawy i poziom umiejętności prezentowane 
przez poszczególnych pilotów i to, jak ważne na wojnie 
jest kompetentne przywództwo, od głowy państwa po 
najniższy szczebel dowódcy klucza złożonego z czte-
rech samolotów. Jako młody porucznik Rasimus la-
tał zawsze jako skrzydłowy i miał różnych dowódców, 
zazwyczaj odważnych i rozsądnych profesjonalistów. 
Był też jednak i prawdziwy kamikaze, który w każdym 
locie usiłował w pojedynkę wygrać wojnę, narażając nie-
potrzebnie całą formację, był i nierozgarnięty tchórz, 
od którego młodsi stopniem i wiekiem, ale bardziej 
doświadczeni skrzydłowi bezceremonialnie przejmowa-
li dowodzenie, gdy ten tracił głowę w trudnej sytuacji. 
Sporo miejsca autor poświęca udowodnieniu twier-
dzenia, które w pewnym momencie wygłasza jego były 
instruktor – że istnieją piloci myśliwscy i piloci, którzy 
latają myśliwcami. Latanie myśliwcami to przydział, 
a bycie pilotem myśliwskim –  to stan umysłu.

 Mimo braku przekonania o sensie tej wojny, 
sześć lat później Ed Rasimus, jak wielu jemu podobnych 
wrócił na nią, tym razem ochotniczo. Wilka ciągnie do 
lasu. Brał udział w ostatnich nalotach na Wietnam Pół-
nocny przed podpisaniem pokoju w Paryżu. Opisał to 
w drugiej książce wspomnieniowej, którą przedstawimy 
w kolejnym numerze. 
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