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szych muzealiów, będą-
cego częścią ekspozycji 
pn.: „Skrzydła i Ludzie XX 
wieku. Następny artykuł, 
który pragnę Państwu 
zarekomendować, to de-
biut naszej koleżanki re-
dakcyjnej, pracownika 
Działu Edukacji i Upo-
wszechniania Muzealiów 
Aleksandry Blachnickiej, 
poświęcony napędom od-
rzutowym i pokonywaniu 
bariery dźwięku. Warto 
przypomnieć ten oszala-
ły - wydawać by się mo-
gło - wyścig z demonem 
prędkości, zwłaszcza że  
w naszych zbiorach po-
siadamy kilka interesujących muzealiów związanych  
z tą tematyką.

 Oczywiście polecam także drugą część artykułu 
autorstwa Jarosława Dobrzyńskiego o działaniach samo-
lotów Republic F-105 Thunderchief podczas wojny wiet-
namskiej - w naszym Muzeum można zobaczyć jeden  
z nielicznych w Europie samolotów tego typu.
Era napędu odrzutowego pchnęła ludzkość naprzód - 12 
kwietnia 1961 roku 27-letni Rosjanin Jurij Gagarin został 
pierwszym człowiekiem, który znalazł się w przestrze-
ni kosmicznej. Dlatego też zachęcam do zapoznania się  
z materiałem poruszającym kwestie 60 lat lotów  
w kosmos.

 Wierzę, że na naszych łamach zagoszczą kolej-
ni nowi Autorzy - tak ci znani i cenieni, jak i debiutanci. 
Czekamy na ciekawe prace przygotowane nie tylko przez 
zawodowych historyków, ale i wszystkich zaintereso-
wanych szeroko pojętą tematyką muzealniczą, lotniczą  
i historyczną.

 Żywię nadzieję, że zaprezentowane teksty po-
zwolą Państwu poszerzyć wiedzę i rozbudzą w Was chęć 
do dalszego zgłębiania tematyki poruszanej na łamach 
AVIATORA KRAKOWSKIEGO. Rzecz jasna, w kolejnym  
numerze będziemy kontynuować rozpoczęte wątki.

 Licząc na łaskawe przyjęcie drugiego numeru, 
życzę miłej lektury - i do zobaczenia miejmy nadzieję  
już wkrótce w naszym Muzeum.

 Szanowni Państwo. Z wielką radością i dumą 
oddaję w Państwa ręce drugi numer naszego muzealne-
go periodyku. Cały Zespół Redakcyjny ze mną na czele 
dziękuje tym, którzy pochlebnie wyrazili się o naszym 
debiucie. Wychodząc naprzeciw wyrażanym przez Pań-
stwa oczekiwaniom, postanowiliśmy zmodyfikować nieco 
nasze plany: począwszy od tego numeru wprowadza-
my chronologiczne ujęcie narracji, od pionierskich prób  
z szybowcami po loty w kosmos. Taki porządek narracyj-
ny przyczyni się do uporządkowania przedstawianych 
kwestii i jednocześnie wprowadzi Czytelników w klimat 
relatywnie krótkich dziejów awiacji w ujęciu – że tak to 
ujmę – holistycznym. W dalszym jednak ciągu oczeku-
jemy na uwagi i propozycje dotyczące treści zamiesz-
czanych artykułów, a także szaty graficznej czasopisma. 
Każdy nadesłany głos, nawet najbardziej krytyczny,  
jest dla nas cenny i nie pozostanie bez echa.

 Jakie treści prezentujemy w bieżącym nume-
rze? Zaczynamy od tekstu autorstwa szefowej Działu 
Edukacji i Upowszechniania Muzealiów Ligii Jaszczew-
skiej-Gacek opatrzonym nieco intrygującym tytułem: 
„Działalność Działu gdy działać nie wolno… czyli relacja 
z otwarcia ekspozycji, którego nie było”. Po nim zamiesz-
czamy informacje o wynikach Konkursu Plastycznego 
zorganizowanego przez Muzeum Lotnictwa Polskie-
go w Krakowie, przygotowane przez tę samą autorkę.  
Artykuł ten stanowi niejako naturalny wstęp do kolej-
nego punktu naszej opowieści – mojego tekstu o nie-
co zapomnianym marzycielu, absolwencie Gimnazjum  
Św. Anny w Krakowie, którego pragnieniem było wznieść  
się w przestworza. Bronek Saloni spełnił je, niestety  
też drogo za to zapłacił, ginąc na froncie włoskim  
Wielkiej Wojny.

 Pozostając w układzie chronologicznym, za-
mieszczamy następnie materiał, na który pragnę zwró-
cić Państwa uwagę. Są to dwa obszerne - w zadziwiająco 
płynny sposób ze sobą korespondujące - teksty autor-
stwa wybitnych specjalistów z zakresu historii lotnictwa 
polskiego. Dariusz Karnas i Mariusz Niestrawski to osoby 
uznane w środowisku badaczy dziejów Polskich Skrzy-
deł i cieszę się ogromnie, że zaszczycili nasz periodyk 
zamieszczeniem tu wyników swych badań. Oba przed-
stawione teksty wprowadzają nas w realia początków 
polskiego lotnictwa - pierwszy to sylwetka legendy pol-
skiego lotnictwa ppor. Zygmunta Kostrzewskiego, prze-
myślanina, uczestnika zmagań na froncie polsko-ukraiń-
skim; drugi poświęcony jest udziałowi lotnictwa w zagonie 
Korpusu Jazdy płk. Juliusza Rómmla na Korosteń.

 Kolejny tekst autorstwa znawcy tematyki maryni-
stycznej komandora Mariusza Konarskiego przenosi nas  
w realia lotnictwa morskiego lat 50. XX w. W tym też ar-
tykule znajdą Państwo sporo odniesień do jednego z na-

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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Z życia Działu Edukacji  
i Upowszechniania Muzealiów
Działalność Działu gdy działać nie wolno… 
Czyli relacja z otwarcia ekspozycji, którego nie było

Spis treści_1
Aktualności z Muzeum
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Spis treści_2
Dział historyczny

Krakowscy Awiatycy. Awiatyk z Nowodworka.  
W latach 1909 - 1910, po przelocie Louisa  Blériot nad kanałem La Manche 
Kraków opanowała prawdziwa gorączka lotnicza. Bronisław Saloni, uczeń 
gimnazjum św. Anny zbudował szybowiec.
   

Sylwetki lotników.  
ppor. Zygmunt Kostrzewski 
Przedstawiamy postać jednego z czołowych polskich pilotów, którzy  
walczyli z Ukraińcami w 1919 r.

Lotnictwo w zagonie na Korosteń. 
Udział polskiego lotnictwa w zagonie Korpusu Jazdy  
płk. Juliusza Rómmla na Korosteń (8-12 października 1920 r.)
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Lądowanie przymusowe. 
Jednym z bardziej rzucających się w oczy samolotów w Hangarze  
Głównym MLP jest Avia B-33, produkowana w Czechosłowacji  
licencyjna wersja radzieckiego samolotu szturmowego Ił-10.  
Nie był to zbyt udany samolot.

Bariera dźwięku

Przekroczenie bariery dźwięku było jednym z milowych kroków  
w rozwoju lotnictwa.  

60 lat lotów w kosmos

12 kwietnia 1961 r. 27-letni Rosjanin Jurij Gagarin został pierwszym  
człowiekiem, który znalazł się w przestrzeni kosmicznej. 

F-105 Thunderchief nad Wietnamem cz. 2

Przedstawiamy drugą część artykułu o działaniach samolotów Republic 
F-105 Thunderchief podczas wojny wietnamskiej. W naszym muzeum 
można zobaczyć jeden z nielicznych w Europie samolotów tego typu.  

Mól hangarowy - Recenzje książek 
‚‚Samolot CSS-13 we wspomnieniach agrolotników”
“Palace Cobra: A Fighter Pilot in the Vietnam Air War”
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1 Konkurs MLP

Alicja Łogiewa lat 5 - Samolot RWD 21

Adam Ćwięcek 5 lat i Tomasz Ćwięcek 7 lat- PZL 11 C

Adam Michen 45 lat - Bücker Bü 131 Jungmann - szkic

Tymoteusz Mikrut 11 lat - Bitwa o Anglię

Paweł Kopyra 9 lat - Kompozycja autorska

Poznajcie laureatów Konkursu zorganizowanego  
przez Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. 

Adam Zawadzak lat 7 - Supermarine Spitfire. 



Czyli relacja z otwarcia  
ekspozycji,  którego nie było.

 Miesiąc temu, planując treść tego artykułu ocza-
mi wyobraźni widzieliśmy opis spektakularnego otwarcia 
naszych nowych ekspozycji, relacje z wrażeń pierwszych 
zwiedzających, wywiady z ważnymi osobistościami, które 
miały zaszczycić nas podczas oficjalnej inauguracji pro-
jektu „Skrzydła i Ludzie XX wieku”, zdjęcia przelatujących 
samolotów w rytm Hymnu Lotników i dźwiękach ścieżki 
dźwiękowej Odysei Kosmicznej, czy też fanfary do baletu 
„La Péri” Paula Dukas’a w wykonaniu naszych przyjaciół 
z Filharmonii Krakowskiej.

 Chcieliśmy też tym artykułem utrwalić w pamię-
ci zabawy i animacje najmłodszych amatorów lotnictwa, 
dla których gadżety i nagrody mieliśmy już zapakowane 
w ekologiczne muzealne torby, poskładać z wszystkimi 
chętnymi nowe modele samolotów zachęcając tym sa-
mym do zapisów na regularne zajęcia nowootwieranej 
modelarni, czy też zainspirować zarówno zapaleńców 
samolotów, jak i całe rodziny do spróbowania swoich sił  
w quizach wiedzy lotniczej ( różne poziomy przygotowa-
ne). No cóż, restrykcje okołopandemiczne podkopały na-
sze plany, ale nie podcięły nam skrzydeł. Działamy w myśl 
zasady „co się odwlecze, to nie uciecze” jednocześnie re-
alizując plan B. Obiecujemy wszystkim przebierającym 
nogami w muzealnym przedsionku, że jak tylko będzie 
to możliwe i bezpieczne, to zaprosimy Was w nasze pro-
gi i zrealizujemy powyższe plany, gdyż zarówno załoga,  
jak i eksponaty nie mogą się już tego doczekać. 

	 Nasze	 samoloty,	 helikoptery,	 pamiątki,	 symula-
tory,	filmy	nie	chcą	być	 już	dłużej	same,	chcą	być	oglą-
dane!	Wyobraźcie	sobie	ogromne	przestrzenie	hangarów,	
nowych	 budynków	 i	 cały	 plener	 bez	 zwiedzających….
takie	 puste	 muzeum	 to	 doskonałe	 miejsce,	 ale	 raczej	
dla	 przechadzających	 się	 tu	 „po	 godzinach”	 fantomów	 
i	 duchów	bohaterów	opowiadanych	naszymi	wystawami	
historii…

	 No	dobrze,	ale	nie	zapominajmy,	że	jednak	przez	
cztery	 dni	 mieliśmy	 namiastkę	 prawdziwego	 muzalne-
go	życia,	nasze	wystawy	były	bowiem	otwarte	od	 16	do	
19.kwietnia	 i	zebrała	się	spora	grupa	osób,	której	w	ma-
seczkach	i	z	dezynfekatorem	pod	ręką	udało	się	nas	od-
wiedzić.	Z	tego	ogromnie	się	cieszymy!

	 Jedną	 z	 pierwszych	 osób,	 której	 udało	 się	 do-
trzeć	do	Muzeum	i	skorzystać	z	okazji	zobaczenia	swo-
ich	 ulubionych	 samolotów	była	5-letnia	Alicja	 Łogiewa-	
laureatka	i	zdobywczyni	pierwszego	miejsca	(	ex	aequo)	
w	 konkursie	 na	 przedstawienie	 dowolnego	 samolotu,	 
który	znajduje	 się	w	naszej	 kolekcji.	Konkurs	ogłoszony	
był	na	stronie	internetowej	Muzeum,	a	także	na	Facebo-
oku,	a	technika	przedstawienia	najbliższego	sercu	samo-
lotu	była	dowolna.	Akcja	spotkała	się	dużym	zaintereso-

Działalność 
Działu, gdy 
działać nie 
wolno…

Z życia Działu Edukacji 
i Upowszechniania Muzealiów
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waniem, rozpiętość wiekowa podejmujących to wyzwanie 
była dość spora - od 5 do 47 lat, wykonywane były prace 
rysunkowe, szkice, fotografie, autorskie budowle z kloc-
ków, modele, filmy, a nawet „pełnowymiarowy” model 
myśliwca wożący dziecięcego pilota!

 Komisja dokonująca wyboru przy takiej rozpię-
tości zadań miała naprawdę trudny orzech do zgryzienia, 
dlatego postanowiono przyznać nie jedną, lecz cztery 
pierwsze nagrody, a dwie jeszcze dodatkowo wyróżnić. 
Nagrodami były bilety rodzinne na wszystkie wystawy –  
z możliwością realizacji w ustalonym indywidualnie  
czasie, a także zestawy upominkowe. 

 Jako, że konkurs był lotniczy – niektórzy wlot po-
stanowili wykorzystać nagrodę i tak wspomniana wcześniej  
5-letnia Ala pojawiła się u nas w zaledwie 20 minut po 
ogłoszeniu wyników, by wspólnie z rodziną zobaczyć 
swoje ulubione samoloty.
„Akurat jechaliśmy tramwajem, gdy na telefon przyszło po-
wiadomienie z Facebooka o wygranej córki, nie wahaliśmy 
się ani chwili, tylko od razu zdecydowaliśmy się pojechać 
kilka przystanków dalej prosto do Muzeum Lotnictwa.” 
opowiadali nam rodzice dziewczynki asystując jej przy 
odbiorze nagrody.
Konkurs internetowy to oczywiście tylko jedno z naszych 
ostatnich aktywności. Obecnie, mimo lockdownu, dzia-
łamy, choć częściej teraz spotykamy się z Wami w prze-
strzeniach wirtualnych.

 Tych, którzy jeszcze nie mieli okazji zobaczyć za-
chęcamy do poznania naszego nowego cyklu filmowego 
„Skrzydła i wiedza” – pierwsze cztery odcinki zostały zre-
alizowane wspólnie z przedstawicielami Małopolskiego 
Centrum Nauki Cogiteon, którym opowiadamy o zasadach 

działania różnorodnych statków powietrznych i któ-
rzy następnie przygotowują na tej podstawie różno-
rodne doświadczenia pomagające zrozumieć przeka-
zaną przez nas wiedzę. Cykl dostępny jest w internecie  
i skierowany jest głównie do młodzieży, ale do korzy-
stania zachęcamy wszystkich lubiących połączyć za-
bawę z wiedzą.

 Na koniec dobra wiadomość dla fanów cotygo-
dniowych „Spotkań przy samolocie” prowadzonych 
przez pana Janka Hoffmanna. Odpowiadamy na liczne  
postulaty wszystkich niepocieszonych faktem tymcza-
sowego odwołania spotkań stacjonarnych i przygotowu-

jemy się do realizacji spotkań wirtualnych. Organizujemy  
się, więc wszystkich bieżących informacji szukajcie 
na naszych stronach internetowych i na Facebooku.  
Dzień i godzina pozostają niezmienione – będzie to jak 
zawsze niedziela, w samo południe. W zanadrzu przygo-
towujemy jeszcze wiele działań, zarówno w internecie,  
jak i w plenerze, a docelowo ponownie na terenie  
Muzeum-kolejność uzależniamy od bezpieczeństwa  
i ogólnokrajowych wytycznych, więc nie zapominajcie  
śledzić nas nas:
https://www.facebook.com/muzeumlotnictwa  
www.muzeumlotnictwa.pl i będziemy w kontakcie :) 

Pełna lista laureatów konkursu:

1. miejsce  ex aequo –  
kolejność alfabetyczna 
• Adam i Tomasz Ćwięcek
• Alicja Łogiewa
• Tymoteusz Mikrut
• Adam Zawadzak

Wyróżnienia:
• Paweł Kopyra
• Adam Michen

Serdecznie gratulujemy!
Wszystkim uczestnikom dziękujemy  
za udział w konkursie!

Ligia Jaszczewska-Gacek

Adam Michen 45 lat - PZL  i PWS 2
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„Awiatyk z Nowodworka”
 We wtorek, 17 grudnia 1903 roku rozpoczęła się 
nowa epoka – wykonano pierwszy kontrolowany i co naj-
ważniejsze – udany - lot maszyny cięższej od powietrza 
z napędem silnikowym. Ludzkość weszła w erę cywiliza-
cji awiatycznej. Oczywiście nie był to pierwsza próba ani  
budowy maszyny cięższej od powietrza, ani wykona-
nia nią lotu, ale to właśnie jeden z braci Wright wreszcie 
przeleciał  aeroplanem – „Flyerem I” -  w miejscowości  
Kitty Hawk, symboliczne 39 metrów. 

 W odległej od tego miejsca Europie również pro-
wadzono podobne próby – rodzima nam Galicja wpraw-
dzie była względnie daleko w tyle za Francją czy Niem-

cami, ale i tu „praca lotnicza” miała swych orędowników. 
W Krakowie, Lwowie, Rzeszowie oraz Wzdowie znaleźli  
się marzyciele, których pragnieniem było latać...

Sterowiec Saloniego
 Do tego zaszczytnego grona można śmiało za-
liczyć braci Saloni. Stanisław Wiktor Saloni (znane są 
także formy zapisu nazwiska takie jak: Salony, Salonyi) 
pochodził z Tyczyna, urodził się 14 kwietnia 1864 roku, 
jako syn Ludwiki ze Sroczyńskich i Jakuba Saloniego, 
kościelnego miejscowej fary św. Katarzyny i - zapewne 
- potomka jakiegoś przybysza z Węgier, który przesie-
dlił się na Podkarpacie. Jakub ukończył szkołę ludową  

Krakowscy Awiatycy

Bracia Schindlerowie z modelem swojego samolotu
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w Tyczynie, a potem Gimnazjum i Seminarium Nauczy-
cielskie w Rzeszowie. W 1883 roku rozpoczął pracę peda-
gogiczną - uczył m.in. w Nisku Cmolasie, w Hucie Komo-
rowskiej, Kolbuszowej, a także w Cieszanowie, Rymanowie  
i Strzyżowie. Z kolei jego młodszy brat, Aleksander  
(1866–1937), który również był nauczycielem (uczył śpiewu  
i gry na skrzypcach), później także znanym etnografem 
i folklorystą, członkiem Komisji Antropologicznej PAU 
w Krakowie, publicystą lwowskiego „Słowa Polskiego”, 
współpracownikiem i autorem wielu publikacji ogłasza-
nych na łamach miesięcznika „Wisła” i rocznika „Materia-
ły Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne” nie 
zapadł na „manię awiatyczną”. 

 Stanisław W. Saloni zapisał się na trwałe w dzie-
jach awiacji, gdyż już w roku 1901 opatentował w Niem-
czech swój projekt systemu sterowca z dosyć oryginal-
nym napędem śmigłowym. Znany badacz początków 
polskiej awiacji, prof. Stanisław Januszewski dotarł do 
tego patentu. Jasno z niego wynika, iż „miał to być ste-
rowiec systemu półsztywnego z gondolą położoną we-
wnątrz kadłuba nośnego i umocowaną na ożebrowaniu 

balonu. Na prętach stanowiących zewnętrzne usztywnie-
nie balonu umieszczone były dwa zespoły przeciwbież-
nych śmigieł wielołopatowych. [...] Łopaty śmigieł o do-
wolnym obrysie, płaskie, ustawione pod kątem do osi 
podłużnej wału, miały układ róży wiatrów i zamocowane 
były na długim stożkowym wale w kręgach leżących jeden 
za drugim”. Jednak nadal był to tylko aerostat, a Stani-
sław myślał cały czas o aerodynie...

Gorączka awiatyczna  
w Krakowie
 To właśnie aparat latający ze skrzydłami pocią-
gał ówczesnych. W jednym ze swych artykułów, wybitny 
znawca tematyki czasów pionierskich lotnictwa, Andrzej 
Bogunia-Paczyński napisał, iż „koncepcja wyglądu i ukła-
du płatowca zaczęła krystalizować się już w latach 80. XIX 
wieku, kiedy to kilku niezależnie od siebie działającym 
pionierom lotnictwa udało się wypracować pojęcie „płata 
aerodynamicznego” (skrzydła), który wykorzystując po-
wstającą w czasie „ondulacji” przez prąd powietrza siłę, 
byłby w stanie spożytkować jej część do zrównoważenia 
ciężaru aparatu latającego. Dalsze badania i weryfikacja 

„Nowodworek” - Gimnazjum św. Anny w Krakowie,  
obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego
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założeń teorii lotu tych pierwszych płatowców – nazy-
wanych też skrzydłowcami i szybowcami – koncentro-
wały się wokół problematyki ich stateczności i samego 
pilotażu”. Tego rodzaju zagadnienia zaprzątały umysły 
ówczesnych – szybko też okazało się, że na ziemiach 
polskich pod zaborami także byli ludzie owładnięci tą  
„awiatyczną gorączką”. 

 Przełom nastąpił 25 lipca roku 1909 roku, kie-
dy to Louis Blériot przeleciał nad Kanałem La Manche,  
a wieści o tym niebywałym wyczynie francuskiego awia-
tora rozeszła się lotem błyskawicy – w Krakowie tygodnik 
„Nowości Ilustrowane” zamieścił pierwsze przedstawie-
nie aparatu systemu Blériota; w kolejnych numerach po-
jawiały opisy i innych udanych prób wzlotów i innych pio-
nierów: Farmana, Lathama, Sommera, Ferbera, Granda, 
Santos-Dumonta. Prasa, która w następnych tygodniach 
pełna była doniesień o nowych rekordach awiatycznych 
(wysokości, prędkości, odległości i długotrwałości lotu) 
rozpalała umysły młodych awiatyków, a redakcje opa-
trywały owe wieści tryumfalnymi nagłówkami takimi jak: 
„Podbój nieba”, „Zdobycie powietrza”, „Dalsze opanowa-
nie przestworzy”.

Bronisław Saloni i jego 
szybowiec
 Skoro zatem fascynacja zjawiskiem lotu zakra-
wała w ówczesnym świecie na wręcz obsesję, nic więc 
dziwnego, że w obliczu dziedzicznego obciążenia i syn 
Stanisława – Bronisław – jakżeby nie inaczej – również 
uległ tej magii lotu. Jego najlepszy przyjaciel, Dolek – 
Adolf Liebeskind (1893–1942) – tak po latach wspominał,  
w swym szkicu pt.: „Surowe Gimnazjum”, swego zafascy-
nowenego lataniem kolegę ze szkolnej ławy w krakow-
skim Nowodworku: „Rzecz znamienna, że w tej samej 
klasie, która dzięki swym profesorom przeszła doskona-
łą szkołę wychowania klasycznego i wchłaniała tajemni-
czą potęgę antyku oraz ożywczy prąd humanizmu, zna-
lazł się chłopiec, nieodżałowanej pamięci Bronek Saloni,  
który skupił dookoła siebie grono kolegów, budząc wśród 
nich zainteresowanie dla lotnictwa, dla budowy modeli 
samolotów i dla literatury dotyczącej tej dziedziny tech-
niki. Sam przedsiębrał loty szybowcowe, zorganizował  
dwie wspaniałe, jak na owe czasy, wystawy awiatyczne 
[...], założył kółko „Awiata”, którego członkowie zbierali  
się co tydzień lub co dwa tygodnie dla wysłuchania  
odczytówi korzystali z własnej biblioteki kółka...”.

 Ówczesne C.k. Gimnazyum Nowodworskie-
go czyli Św. Anny w Krakowie było szkołą niepoślednią. 
W sprawozdaniu dyrekcji za rok 1910 możemy wyczytać 
takie oto słowa: „Jako apostołów „Dobrej Nowiny” wysy-
ła się dziś w świat ideę. Siła pary i elektro-magnetyzmu 
uskrzydla ich bieg. Ni góry, ni morza, nie stają im na prze-
szkodzie. Nagromadziwszy w sobie energii duchowej, wy-
nalazł też człowiek środki do jej produkcyi, do wymiany 
i podziału czym potęguje szybkość postępu”. Nic więc 
dziwnego, iż Bronisław Saloni – mimo, że najwybitniej-
szym uczniem nie był - znalazł w tym miejscu odpowied-
nie wsparcie. 

 Tak czy inaczej decyzję rozpoczęciu prac nas 
swym płatowcem Bronisław Saloni podjął prawdopo-
dobnie pod koniec października 1909 roku. I z pewno-
ścią nie był to przypadek, gdyż to właśnie na wrzesień  
i październik przypadł bowiem ten szczególny czas, kiedy 
to awiatyczna gorączka roku 1909 osiągnęła w Krakowie 
swoje apogeum: przecież wspomniana już lokalna prasa 
drukowała rozgrzewające wyobraźnie Bronisława relacje  
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z kolejnych pokazowych wzlotów aparatów systemu 
Blériota mające miejsce czy to w Budapeszcie, czy  
w stolicy dualistycznej monarchii - Wiedniu. Nie ominęły 
go także informacje o utworzeniu pierwszej na ziemiach 
polskich organizacji miłośników lotnictwa – Związku 
Awiatycznego Słuchaczów Politechniki Lwowskiej, a kil-
kanaście dni później powołanego do życia galicyjskiego 
Towarzystwa „Aviata”. 

 Obie te organizacje od razu zapowiedziały przy-
gotowania do pierwszych wzlotów w Galicji – we Lwowie 
i w Krakowie; miał ich dokonać francuski awiator, Pierre 
Grand, na samolocie systemu „Blériot”. 

 Bronisław był tym pochłonięty w sposób wręcz 
bezgraniczny. Rozpoczął też prace nad dwupłatowym 
szybowcem o drewnianej konstrukcji, w układzie kacz-
ki, wzorowanym nieco na konstrukcji Gabriela Voisina.  
Zapewne również zamierzał – podobnie jak ojciec – pod-
jąć z czasem próbę budowy samolotu. 
Trafił przy tym na przychylny grunt - już wiosną 1910  
roku w swym gimnazjum zorganizował wystawę, na  
której prezentował nie tylko kilka modeli czy plansz, ale  
i silnik do napędu sterowca.

 Ówczesny Kraków żył atmosferą awiacji, zaś 
mieszkańcy tego zacnego grodu żywo zareagowali na in-
formację o mającej miejsce w Krakowskim Towarzystwie 
Technicznym pierwszej publicznej prezentacji model 
swojego aeroplanu autorstwa braci Wincentego i Rudol-
fa Schindlerów. Za nimi swój projekt zaprezentował Sta-
nisław Kolouska oraz Bogumił Bechyne. Bronek Saloni 
chłonął wieści o tych konstrukcjach, a Krakowianie „inte-
resujący się tak żywo sportem, będą mieli w nadchodzącą 
niedzielę sposobność podziwiać wzlot aeroplanu kon-
strukcji p. [Bronisława] Saloniego, ucznia V klasy Gim-
nazjum św. Anny” – pisał „Czas”. – „Dotychczas jedynie  
w kołach młodzieży gimnazjalnej krążyły wieści o pra-
cach i próbach awiatycznych młodego wynalazcy, który 
na aparacie własnej konstrukcji urządzał próbne wzloty 
na Krzemionkach. [...] Dotychczasowe próby dowiodły, 
że aparat p. Saloniego – typu tzw. „gleitflieger” – jest do-
brze pomyślanym i skonstruowanym. [...] Zainteresowa-
nie pracą p. Saloniego wzrosło obecnie, a to tem bardziej, 
że młody sportsmen pracuje dziś już nad budową mo-
toru, którego plany zostały nader przychylnie ocenione  
przez znawców. Wydział Towarzystwa kolonii wakacyj-
nych [...] uprosił młodego awiatora o urządzenie wzlotu 
w ciągu festynu”. 

Rysunki konstrukcji lotniczych stworzonych w Galicji

Lot, którego nie było
 Ów festyn w Parku Jordana planowany był na 
niedzielę 5 czerwca 1910 roku (zaledwie dwa tygodnie 
po pierwszym w Krakowie pokazie lotniczym, dokona-
nym przez Ottona Hieronymusa na aparacie systemu 
„Blériot”), zaś jak zapowiadała ówczesna prasa najwięk-
szą atrakcją miał być  „wzlot aeroplanu”. Planowany 
publiczny wzlot szybowca konstrukcji Saloniego (zbu-
dowanego zapewne na terenie Gimnazjum Św. Anny)  
mający odbyć się w podgórskich Krzemionkach wyma-
gał specjalnych przygotowań: wybudowano 7-metrowej 
wysokości drewnianą rozbieżnię umożliwiającą nabranie  
odpowiedniego rozpędu potrzebnego do lotu na odle-
głość, jak obliczano, ok. 200–300 metrów, na wysokości 
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Krzysztof Mroczkowski

Lista uczniów klasy V Gimnazjum św. Anny.  
Nazwisko Bronisława Saloniego widnieje drugie  
od góry  w trzeciej kolumnie.

ok. 5–8 metrów. Wszystko było już gotowe, Bronek szy-
kował się do rozpoczęcia próby, jednak nieoczekiwanie 
i w ostatniej chwili – policja wstrzymała start. 

 Tu pojawia się szereg pytań. Czy miał to być 
pierwszy lot? Czy jednak ów gimnazjalista wykonał 
na swym aparacie kilka lotów? Wspomniany wcze-
śniej Andrzej Bogunia-Paczyński twierdzi, iż Bronisław 
„wzniósł się w powietrze i pokonał najpierw na odległość  
kilku, kilkunastu, potem nawet i kilkudziesięciu metrów.  
W najdłuższym swoim locie z Krzemionek na Podgó-
rzu, po paru dniach intensywnych treningów i prób, Sa-
loni pokonał podobno dystans ok. 500 metrów!” Skoro 
przyjmiemy za autorem, iż była to prawda, to dlaczego 
tak się stało i dlaczego wydano zakaz startu przy obec-
ności publiczności? Najprawdopodobniej ze względów 
bezpieczeństwa, gdyż w Parku Jordana zgromadziły się 
bowiem setki uczniów czterech krakowskich gimnazjów 
uczestniczących w festynie. Być może uznano, że ryzy-
ko jest zbyt duże – i dla młodego lotnika i dla widzów.  
Tak czy inaczej nie doszło niestety do prezentacji w locie 

aparatu konstrukcji gimnazjalisty ze Św. Anny. Niemniej  
jednak w trakcie festynu, w pawilonie wystawowym  
w Parku Jordana Saloni i inni członkowie „Awiaty” przed-
stawili cały swój dorobek lotniczy. Bronisław Saloni zdał 
maturę w roku 1913 i podjął studia w Szkole Politechnicz-
nej Lwowskiej, zaś od listopada został członkiem zwy-
czajnym Związku Awiatycznego Studentów Politechniki 
Lwowskiej  w Sekcji Budowy Aparatów.

 Rok później wybuchła Wielka Wojna i Bronek  
w mundurze żołnierza armii austro-węgierskiej wyruszył 
na front. Zafascynowany lotnictwem uzyskał uprawnie-
nia pilota i poległ śmiercią lotnika w Alpach Julijskich  
w październiku 1917 roku. Szczątki „Awiatyka z No-
wodworka” spoczęły na Cimitero Austro-Ungarico - cmen-
tarzu wojennym w Udine. Jak na ironię w tym już czasie  
samoloty stały się codziennością. W lutym 1915 r.  
Jan Dąbrowski pisał w swoim dzienniku „aeroplany  
nie robią już wrażenia”...
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Oeffag C.II nr fabr. 50.11 7 Eskadry Lotniczej

Sylwetki lotników.  
ppor. Zygmunt Kostrzewski

Pilot i jego samolot - ppor. 
Zygmunt Kostrzewski 
(Wrzos) i Oeffag C.II
 Podporucznik pilot Zygmunt   Kostrzewski  uro-
dził się  6 kwietnia 1897 roku w Przemyślu w rodzinie  
o tradycjach niepodległościowych. Był synem Aleksandra 
- komisarza c.k. policji i Joanny z Thurmów , oraz  wnu-
kiem  żołnierza-powstańca z lat 1830-31.
Po ukończeniu szkoły powszechnej w 1907 roku, rozpo-

czyna naukę w przemyskim Gimnazjum Państwowym. 
W roku 1911 jako 14(15 ), letni uczeń gimnazjum wstępuje 
do Związku Strzeleckiego (lista członków L.56). Władze 
szkolne,  niezadowolone z polityczno-wojskowej eduka-
cji swojego wychowanka,   stwarzały mu wiele trudności 
jednak nie zniechęciły one młodego Strzelca. Kostrzew-
ski zgłębia z wielkim zainteresowaniem tajniki żołnier-
skiego rzemiosła. Po dwóch latach zostaje dowódcą plu-
tonu Drużyny  Strzeleckiej. Piastując to stanowisko do 
sierpnia 1914 roku, szkoli nowych członków Związku. Jako  
sekcyjny  XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej w Przemyślu 

Każda wojna, bitwa czy tylko potyczka oprócz zwycięzców i pokonanych ma 
również wielu cichych bohaterów, którzy swoimi czynami dali przykład har-
tu ducha oraz oddania dla sprawy o którą walczyli. Czyny tych ludzi stanowią 
dla następujących po nich pokoleń wzorce do naśladowania. O losach jednego  
z młodych lotników, którzy walcząc na kresach Rzeczypospolitej w nieco zapo-
mnianej wojnie 1919 roku, pragnę teraz przypomnieć. Jako, że w nowoczesnej 
wojnie sprzęt jest równie istotnym przyczynkiem do sukcesu jak  obsługujący 
go ludzie  zatem niech tytuł tego opracowania brzmi:
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Ppor. Zygmunt Kostrzewski

pseudonim Wrzos, zgłasza się wraz ze swym plutonem do 
Legionów we Lwowie. Wkrótce lwowski Legion Wschod-
ni zostaje rozwiązany, Kostrzewski natomiast stara się 
przedostać do 1 Brygady. Obłożna choroba uniemożliwia 
mu realizację tego pomysłu.  Zostaje wysłany do domu 
rodziców, gdzie przechodzi trudną rekonwalescencję.
17 września 1914 roku przeżywa pierwsze oblężenie Prze-
myśla przez wojska rosyjskie. Chory jeszcze, wyjeżdża do 
Cieszyna, oszczędzając sobie trudów drugiego oblężenia 
rodzinnego miasta. W Cieszynie Kostrzewski kończy Gim-
nazjum Towarzystwa Szkoły Ludowej.

W C.K. piechocie
 W 1915 roku zostaje powołany do armii austro-
węgierskiej. Jako były Legionista, politycznie podejrzany 
(Politisch Verdächtig - p.V.), zostaje wysłany na najbar-
dziej zagrożone odcinki frontu. Pomimo trudów żołnier-
skiego życia udaje mu się przygotować do egzaminu ma-
turalnego, który zdaje w 1916 roku w Cieszynie, ponieważ  
Dyrekcja Polskiego Gimnazjum w przemyskiej dzielnicy 
Zasanie odrzuca zgłoszenia, wychowanków należących 
do P.D.S. 

Po maturze Kostrzewski kończy szkołę podoficerską 
dla  jednoroczniaków 10 pułku piechoty (15 sierpnia - 30 
września 1915 roku), a następnie szkołę oficerską (2 paź-
dziernika - 14 grudnia 1915 roku). W grudniu 1915 roku 
zostaje mianowany kapralem, a w lutym 1916 roku sier-
żantem. Od 16 lutego do 30 czerwca 1916 w składzie 10 
pp. walczy na froncie rosyjskim. 20 września 1916 roku 
zostaje awansowany do stopnia chorążego i przeniesiony 
do 60 węgierskiego pułku piechoty w składzie, którego 
walczy do 20 lipca 1917 roku. W międzyczasie tj. 1 lute-
go 1917 roku otrzymuje awans do stopnia podporucznika  
(nr starszeństwa 1281).

 Zygmunt Kostrzewski służąc w  c.k. Armii dał się 
poznać jako zdolny żołnierz o otwartych horyzontach, 
później oficer doceniający rosnącą rolę nowych rodzajów 
broni w tym lotnictwa. Zafascynowany wyczynami lot-
ników, których obecność nad liniami okopów stawała się 
coraz częstsza, porucznik Kostrzewski zgłosił akces przy-
stąpienia do skrzydlatej braci…
Wysiłki podporucznika piechoty przyniosły pozytywne 
efekty i piechur został lotnikiem...

Przejście do lotnictwa
 18 lipca 1917 roku, Zygmunt  Kostrzewski został 
przyjęty do Szkoły Obserwatorów w Wiener Neustadt, 
którą ukończył 24 sierpnia tego roku. Kolejnym etapem 
lotniczej edukacji były Szkoły Pilotów przy:
- 10 Kompanii Lotniczej - Zapasowej (Fliegerer   
   satzkompanie 10 -  Flek 10) w Krakowie
- Flek 5 w Szeged  (obecnie Węgry)
- Flek  8 i 6 w Wiener Neustadt (obecnie Austria)
Nauka trwała od 1 października 1917 do 4 lutego 1918 roku.

 9 lutego 1918 roku podporucznik pilot Zygmunt 
Kostrzewski został wysłany na front włoski nad rzekę Pia-
wę, gdzie do połowy marca walczył w składzie 42 Myśliw-
skiej Kompanii Lotniczej (Jagdfliegerkompanie 42-  Flik 
42J). Od połowy marca do końca kwietnia wykonuje loty 
bojowe w 47 Kompanii Lotniczej dla dalekich lotów (dale-
kiego rozpoznania) (Fernaufklärerkompanie 47; Flik 47F).
Od końca kwietnia  do końca października 1918 roku, Ko-
strzewski lata w składzie 70 Kompanii Lotniczej (Divi-
sionsfliegerkompanie 70; Flik 70D), która w międzyczasie 
tj. w połowie września zostaje przekształcona w Kom-
panię Wywiadowczą Samolotów Jednomiejscowych -  
Photoeinsitzer. 5 lipca 1918 po wykonaniu 11 lotów bojo-
wych, Kostrzewski otrzymuje tytuł Pilota Polowego  na-
dany  przez Dowództwo Grupy Lotniczej przy 6 Armii 
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Austrowęgierskiej. Na froncie włoskim Kostrzew-
ski wykonał 15 lotów bojowych (nad nieprzy-
jacielem), oraz ponad 500 lotów dyspozycyj-
nych i szkolnych. Wykonuje 40 lotów bojowych  
w ogólnym czasie 70 godzin. 

Zygmunt Kostrzewski wykonywał loty na wszystkich od-
mianach samolotu  Hansa Brandenburg oraz na maszy-
nach  typu Lloyd, Lohner „J” oraz dwumiejscowych D.II, 
D.III, Phönix, Berg oraz Őffag. Pozostając w służbie c.k. 
Armii został odznaczony:

 - Brązowym Medalem Zasługi z Mieczami 
 - Srebrnym Medalem Waleczności I Klasy
 - Krzyżem Karola

Powstanie lotnictwa  
polskiego i walki o Lwów
 Jesienią 1918 roku nastąpił upadek i rozpad mo-
narchii zaborczych, co pozwoliło narodowi polskiemu na 
odzyskanie niepodległości. Polacy chwyciwszy za broń 
przejmowali władzę na terenach opuszczanych przez 

wojska zaborców. Założona w 1914 roku przez Józefa Pił-
sudskiego Polska Organizacja Wojskowa otoczyła opie-
ką ośrodki, w których zaborcy zgromadzili duże ilości 
sprzętu wojskowego. Szczególnie troskliwie POW śledziła 
rozwój sytuacji w jednostkach lotniczych, oczekując na 
dogodną sytuację do ich zajęcia. Pierwszym lotniskiem 
przejętym w dniu 31 października 1918 roku, z rąk wojsk 
zaborczych były podkrakowskie Rakowice. Kolejnymi 
zdobytymi bazami lotniczymi była lwowska Lewandówka 
i Hureczko pod Przemyślem Lwowskie lotnisko Lewan-
dówka zostało przejęte z rąk armii zaborczej przez grupę 
polskich lotników pod dowództwem porucznika Janusza 
de Beaurain.

 Porucznik-obserwator Janusz de Beaurain, zo-
stał skierowany do Lwowa po kryzysie legionowym z za-
daniem skontaktowania się z polskimi lotnikami służący-
mi w Armii austriackiej. Współpracując z komendantem 
POW, kpt. Julianem Stachiewiczem nawiązał kontakt ze 
współpracownikami Organizacji z jednostek frontowych. 
Byli nimi porucznicy: Stefan Bastyr, Stefan Stec, Włady-
sław Toruń, Roland, Tieger, Tebinka, Mokrzycki i Tomicki.
W połowie października odbyło się we Lwowie tajne ze-
branie, na którym postanowiono zająć lotnisko Lewan-
dówka, wykorzystując pierwszą nadarzającą się ku temu 

Oeffag C.II nr fabr. 50.27 na podprzemyskim lotnisku Hureczko.  
Samolot należał do pierwszej grupy czterech maszyn użytkowanych  
przez 3 (7) Eskadrę Lotniczą. Przekazany następnie do  
5 Eskadry Lotniczej. Hureczko, początek  1919 roku.
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okazję. Korzystając z możliwości wstępu na lotnisko, po-
rucznicy Bastyr, Mokrzycki i Roland opracowali jego plan 
oraz rozpoznali lokalizację posterunków wartowniczych. 
Do końca października 1918 roku, plan zdobycia lotniska 
był gotowy. Po zaakceptowaniu go przez kapitana Kudel-
skiego z lwowskiego sztabu POW oczekiwano na rozkaz 
do ataku. W owym czasie na Lewandówce, obok dworca 
kolejowego bazował austriacki Etapowy Park Lotniczy 
nr 4, w skład którego wchodził warsztat remontowy oraz 
stacja wojskowej linii lotniczej Kijów-Lwów-Kraków-Wie-
deń.

 30 października 1918 roku  doszło do wyraźne-
go pogorszenia się sytuacji militarno-politycznej Au-
stro-Węgier. POW uznała tą sytuację za odpowiednią do 
zbrojnego wystąpienia, nakazując przy tym  pogotowie 
zorganizowanym oddziałom. Akcją lotniczą mieli kiero-
wać porucznicy: de Beaurain i Bastyr, którzy kwaterując 
w Domu Akademickim oczekiwali na rozkazy.
Działania wojskowe uległy pewnej komplikacji za spra-
wą Ukraińców, którzy korzystając z pomocy Austriaków 
opanowali Lwów. Nie pozwoliło to Polakom na planowaną 
akcję.

 1 listopada podjęto decyzję wystąpienia o pomoc 
z zewnątrz. Z propozycją taką wystąpił por. de Laveaux 
z POW, prosząc por. Bastyra o niezwłoczne wykonanie 
przelotu do Krakowa w celu dostarczenia meldunków.
Szybkie i zdecydowane działanie Ukraińców uniemożli-
wiło porozumienie się poszczególnych oficerów lotników.
Bastyr i de Beaurain postanowili działać na własną rękę. 
Pierwszy udał się na lotnisko gdzie pod pozorem chęci 
ucieczki ze Lwowa poprosił o samolot, który przydzielono 
mu na dzień następny czyli 2 listopada 1918 roku.
Porucznik de Beaurain pozostając w mieście starał się, 
niestety bezskutecznie, o kilka karabinów, którymi chciał 
uzbroić mały oddział. Nad ranem 2 listopada trójka lot-
ników- Bastyr, Toruń i de Beaurain przedostała się przez 
linię Ukraińców na lotnisko i zażądała oddania go wraz ze 
sprzętem władzom polskim.

 W tym dniu lotnisko w Lewandówce przeżywało 
ciężkie chwile. Jego dowódca, pozbawiony możliwości 
dowodzenia poprzez niesubordynowaną postawę wła-
snych żołnierzy, starał się o nawiązanie kontaktu z Ukra-
ińcami. Obawiając się o możliwość wpadnięcia lotniska  
w ręce Polaków, komendant wysłał do Lwowa kilku ofice-

Samolot Oeffag C.II Lwowskiej Grupy Lotniczej na lotnisku Lewandówka. Na stateczniku 
pionowym namalowano biało czerwone pasy - charakterystyczne dla maszyn lwowskich.  
Przy samolocie stoją: kpt. Stefan Bastyr, por. Eugeniusz Roland i por. Władysław Toruń. 

nr 2 Kwiecień 2021 18



rów, którzy samochodami ciężarowymi mieli sprowadzić 
pomoc. Gdy Polacy przybyli do komendanta parku, ten 
oczekując na spodziewaną odsiecz, odmówił pokojowego 
oddania władzy. Sytuacja Polaków stała się niebezpiecz-
na, gdyż na pomoc z zewnątrz nie mogli liczyć, a oddziały, 
którymi dysponowali były niewystarczające do akcji cał-
kowitego opanowania lotniska. Lotnicy polscy korzysta-
jąc z zamieszania wywołanego przez uzbrojone podmiej-
skie szumowiny, które uderzyły masą na lotnisko, składy 
i kasyno oficerskie w celu grabieży (cyt. Księga Poległych 
Lotników), przystąpili do prób uruchomienia kilku samo-
lotów. Niebezpieczną sytuację rozładował patrol akade-
mika Otowskiego, złożony z kilku ludzi, którzy zapędziw-
szy się na Lewandówkę, ogniem karabinowym dopomogli 
do rozpędzenia grasującej bandy.  (cyt.j/w).

 Do kolejnego zaognienia sytuacji doszło w chwili 
przyjazdu na lotnisko ciężarówek ze śpieszącymi z od-
sieczą oddziałami Ukraińców, na czele których stali nie-
mieccy oficerowie parku. Napastników powstrzymała 
niespodziewana salwa karabinowa oddana przez kilkuna-
stu chłopców z Lewandówki, których nakłonili do pomocy  
w obronie lotniska piloci polscy. Zaskoczeni Ukraińcy, 
straciwszy kilku zabitych żołnierzy, pośpiesznie wycofali 
się do Lwowa.

 Austriacki komendant lotniska, zupełnie już 
zdezorientowany i przerażony, zdecydował się na oddanie  
władzy w ręce Polaków prosząc jedynie o wystawienie 
zaświadczenia dla władz, w którym miano stwierdzić, 
że uległ dopiero w chwili bezpośredniego zagrożenia 
utraty życia. Prośbę tę oczywiście skrupulatnie spełnio-
no. Po zakończeniu walk o lotnisko, powrócono do prac  
w hangarach, którymi kierowali porucznicy Stefan Ba-
styr i  Władysław Toruń. Porucznik Janusz de Beaurain 
otrzymał zadanie specjalne. Przedostając się przez linie 
ukraińskie dostarczył Komendzie Naczelnej meldunek 
sytuacyjny oraz rozpaczliwą prośbę o pomoc. Niestety 
priorytetowym celem był dworzec kolejowy. Po jego zdo-
byciu miano wspomóc obrońców Lewandówki.

 3 listopada 1918 roku doszło do nasilenia walk 
o dworzec kolejowy. Pomoc nie tylko nie nadeszła, lecz 
wobec ciężkiej sytuacji w mieście, lotnicy wspomogli jego 
obrońców przekazując im kilka lotniczych karabinów ma-
szynowych.

 Wczesnym świtem 4 listopada, gdy dworzec ko-
lejowy był już w polskich rękach, lotnisko lwowskie zosta-
ło zagrożone nowym atakiem wrogich sił. Na przedpolu 

wsi Lewandówka zebrało się kilkuset Ukraińców, którzy 
przygotowywali się do ataku na lotnisko. Zorientowaw-
szy się w zagrożeniu lotnicy zorganizowali wspólnie  
z wójtem tej wsi straż obywatelską, zabezpieczając się 
tym samym przed atakiem na lotnisko. Noc z 4 na 5 li-
stopada to kolejny czas próby. Oddziały ukraińskie pro-
wadzą intensywny ostrzał infrastruktury lotniskowej.  
Porucznicy Bastyr i de Beaurain wyposażeni w jeden i to 
w dodatku uszkodzony karabin maszynowy pełnią służ-
bę wartowniczą przy hangarach, natomiast porucznik 
Toruń udaje się do Komendy Naczelnej z prośbą o po-
moc. 5 listopada przed południem, korzystając z przerwy  
w ostrzale powraca na lotnisko przywożąc ze sobą żyw-
ność i dobre wieści. Pokrzepiona  na duchu i na ciele  za-
łoga Lewandówki przystąpiła do pracy przy samolotach.  
Mechanikom udaje się uruchomić silnik Oeffaga C.II, któ-
ry został ozdobiony przez porucznika Torunia pierwszymi 
polskimi znakami rozpoznawczymi. Toruń zmodyfikował 
po prostu austriackie znaki rozpoznawcze częściowo je 
zamalowując. Powstałe w ten sposób oznaczenia nazy-
wane są od tej chwili znakami lwowskimi. Uruchomienie 
Oeffaga zbiegło się w czasie z otrzymaniem przez por.
Beaurain’a rozkazu natychmiastowego ataku na stację 
kolejową Persenkówka. Dzień 5 listopada 1918 roku stał 
się historycznym dla działań bojowych lotnictwa polskie-
go. Pierwsza polska załoga w składzie porucznik pilot 
Stefan Bastyr i porucznik obserwator Janusz de Beaurain 
startując z polskiego lotniska wykonała pierwszy lot bo-
jowy w niepodległej Polsce na samolocie (wg innych źró-
deł był to Brandenburg C.I  ?) noszącym biało - czerwone 
znaki rozpoznawcze. 

Walki o Przemyśl
Podprzemyskie lotnisko Hureczko, na którym rezydowała 
austrowęgierska 17 eskadra zapasowa (Flek 17) prowa-
dząca podstawowe szkolenie lotnicze, zostało opanowa-
ne 2 listopada 1919 roku. 
Fakt ten został opisany w księdze „Ku czci poległych lot-
ników”.
... „Polaków w eskadrze było niewielu: porucznicy Robo-
tycki, Sulerzycki, ppor. Ropelewski, sierżant Stachura 
oraz 3 szeregowych.
Wieści przywiezione z Przemyśla 31 października przez 
dowódcę eskadry, nie wróżyły nic dobrego. Zdemora-
lizowane żołdactwo opanowało twierdzę, rabując skła-
dy i koszary. Nieliczni Polacy zrozumieli od razu, że nie 
wolno czekać, że za wszelką cenę należy opanować sy-
tuację zajmując lotnisko i składy. Na czele akcji stanął 
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por. Robotycki, który udał się do obozu rosyjskich jeńców, 
umieszczonego w pobliżu lotniska, aby zapewnić sobie 
pomoc internowanych tam Polaków. Opierając się o te 
nikłe i sztucznie zaimprowizowane siły, por. Robotycki 
skierował do kapitana Ludwiga, dowódcy eskadry, sta-
nowcze żądanie przekazania w ręce polskie całego mająt-
ku lotniczego. Była to ostatnia okazja działania, bowiem 
piloci-instruktorzy mieli wkrótce uciec drogą powietrzną 
do Austrii. Tym czasem kpt. Ludwig okazał niespodzie-
waną lojalność i oświadczył nawet gotowość wstąpienia 
do polskich szeregów. Po krótkich pertraktacjach garstka 
Polaków zaciągnęła wartę na lotnisku i co najważniejsze 
zorganizowała ochronę składów przed agresywnością 
żołnierzy austriackich.
Por. Robotycki, chcąc się pozbyć tego niespokojnego 
elementu, postanowił zdemobilizować eskadrę. Instruk-
torom-pilotom zalecił wyjazd koleją. Na miejscu zostali 
jedynie Polacy oraz kilkunastu uczniów- pilotów, Węgrów, 
usposobionych do Polski nader lojalnie.

 Jednak sytuacja ogólna przybrała zatrważający 
obrót. Stacjonujący w Przemyślu 9 pułk piechoty złożony 
był przeważnie z Rusinów, którzy korzystając z rozprzę-
żenia władz austriackich, opanowali miasto i niezwłocznie 
zorganizowali własne oddziały powstańcze. 2 listopada 
doniesiono por. Robotyckiemu, że najbliższej nocy Rusini 
zajmą lotnisko. Siły polskie były znikome, zdecydowano 
zatem  pośpiesznie odlecieć o świcie do Krakowa, aby  
w ten sposób uratować samoloty. Przez całą noc z 2 na 3 
listopada lotnisko wrzało gorączkową pracą, przerywaną 
nieustannymi strzałami Ukraińców.
Nad ranem wszystkie dwanaście samolotów było goto-
wych do startu. Równocześnie rozpoczął się atak Ukra-
ińców. Ich karabiny maszynowe uszkodziły dwa samoloty, 
lecz dziesięciu udało się szczęśliwie wylecieć z Hureczka. 
Sześć dotarło do Krakowa, dwie załogi zabiły się po dro-
dze, dwie zaś wylądowały koło Bochni z lekko uszkodzo-
nymi maszynami.
Lotnisko w Hureczku zajęli Ukraińcy, jednak około 12 
listopada byli zmuszeni ustąpić odsieczy przybyłej 
z Krakowa. Z całego lotniska uratowano dla powstające-
go lotnictwa jedynie owe 6 samolotów oraz pewną ilość 
urządzeń warsztatowych”.

 Po powrocie z nad Piawy do Przemyśla, ppor. pil. 
Zygmunt Kostrzewski zgłosił w dniu 1 listopada 1918 roku  
akces wstąpienia do Wojska Polskiego. Trudna sytuacja 
na froncie polsko-ukraińskim zmusiła młodego pilota do 
podjęcia walki w obronie oblężonego miasta w szeregach 
37 (były 10 pp), pułku piechoty (w stopniu szeregowego). 

Pozostawał w jego składzie do 16 listopada1918 roku.

 W tym czasie nad miastem zaczynają się poja-
wiać samoloty z polskimi znakami rozpoznawczymi. M.in. 
8 listopada 1918 roku lecąc ze Lwowa z misją dyploma-
tyczną do Krakowa pojawia się nad Przemyślem samolot 
pilotowany przez por. Steca. Niestety celny ogień ukraiń-
skich karabinów maszynowych rozlokowanych na wzgó-
rzach wokół miasta uszkadza zbiornik paliwa w polskim 
samolocie przez co Stec jest zmuszony do przymusowe-
go lądowania w Łańcucie.

 W połowie listopada obrońcom Przemyśla uda-
ło się wyprzeć z granic miasta wojska ukraińskie. W tym 
samym czasie ppor. pil. Kostrzewski otrzymuje od kapi-
tana Romana Florera oraz generała Juliusza Bijaka ów-
czesnego Komendanta Miasta Przemyśla, rozkaz objęcia 
komendy lotniska  Hureczko pod Przemyślem. Broni go  
z garstką żołnierzy przed nacierającymi na miasto 
oddziałami Ukraińców oraz uzbrojonego chłopstwa.  
Ze względu na to, że lotnisko było stale ostrzeliwane, 
Komendant podjął decyzję przetransportowania całe-
go sprzętu latającego i technicznego (którego właści-
cielem była bazująca tu niegdyś 7 Zapasowa Kompania  
Lotnicza), do Krakowa.

 7 stycznia 1919 roku na własną prośbę ppor. pilot  
Zygmunt Kostrzewski zostaje przeniesiony do 3 Eskadry 
Lotniczej (przemianowanej później na 7 EL), bazującej 
na lotnisku Lewandówka we Lwowie. Bierze tutaj czynny 
udział w działaniach III Grupy Lotniczej. 
16 lutego 1919 roku rozkazem nr 13 Dowódcy Wojsk  
Lotniczych Kostrzewski zostaje oficjalnie przyjęty  
w szeregi Wojska Polskiego.  

Oeffag C.II 

 Znana głównie z produkcji licencyjnej samo-
lotów myśliwskich Albatros D.III (Oef) zwanych przez 
współczesnych mu lotników jako Dedrei, austrowęgier-
ska wytwórnia lotnicza Öestereichische Flugzeugfabrik 
A. G. z Wienier Neustadt, zbudowała w 1916 roku samolot  
rozpoznawczy Oeffag C.II, który  stanowił rozwinięcie bu-
dowanego wcześniej Oeffaga C.I. Samoloty seryjne otrzy-
mały numer typu 52.  Zbudowano 64 egzemplarze wer-
sji  C.II,  z czego pierwsza seria o numerach fabrycznych 
52.01 do 52.32 była napędzana silnikami  Austro Daimler 
Bauart 17000 o mocy 118 kW (160 KM). Druga seria o nie-
co lżejszej konstrukcji otrzymała silniki  Austro Daimler 
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Bauart 18000 o mocy 136 kW (185 KM). Maszyny te nosiły 
numery fabryczne od 52.50 do 52.81

 Wersja C.II pozbawiona była głównych niedo-
ciągnięć, jakie występowały w C.I, niestety również Oef-
fag C.II posiadał sporo wad, spośród których najbardziej 
uciążliwymi dla załóg była mała prędkość wznoszenia, 
słaba zwrotność, duża prędkość lądowania i słaba wi-
doczność z kabiny. Zaletami Oeffaga C.II były natomiast:  
łatwy montaż po transporcie oraz prostota systemu ste-
rowania polegająca na poprowadzeniu linek sterujących 
na zewnątrz kadłuba. Piloci austrowęgierscy uznawa-
li Oeffaga C.II za zdecydowanie lepszy od niemieckich 
Brandenburgów C.I (Oeffagów C.I) na których był samolot 
ten był wzorowany. 

 W lotnictwie austrowęgierskim Oeffagi C.II dość 
krótko służyły głównie na froncie wschodnim w roli ma-
szyn rozpoznawczych, łącznikowych oraz współpracy  
z artylerią. Przydzielono je m.in do Fliegerkompanie (Flik) 
3, 11, 13, 14, 18, 20, 22, 25, 26, 27 oraz 30. W samoloty te 
wyposażono również walczące w Rumunii  Flik 31, 36 i 44 
oraz Flik 6 operującą w Albanii.  Począwszy od 1917 roku 
starsze egzemplarze C.II zaczęto wycofywać z pierwszej 
linii do jednostek szkolnych, gdzie część płatowców prze-
budowano na szkolne dwustery. 

 W lotnictwie polskim użytkowano prawdopodob-
nie 15 egzemplarzy. Były to samoloty zdobyczne. Osiem 
maszyn przejęto na lotnisku Rakowice pod Krakowem, 
sześć na lotnisku Lewandówka pod Lwowem i jeden na 
lotnisku mokotowskim w Warszawie.

 Oeffagi wcielono do nowo powstałych eskadr Ma-
łopolskich: 1 Eskadry Lotnictwa Bojowego (dalej ELB), 2 
ELB (późniejsza 6 EL) i 3 ELB (późniejsza 7 EL), a ponad-
to występowały w 9 i 12 EW. Najwięcej, bo aż sześć sztuk 
trafiło do 1 ELB (późniejszej 5 EL). Pozostałe eskadry po-
siadały średnio po dwa Oeffagi C.II. 

 Samoloty tego typu były wykorzystywane bojo-
wo oprócz Lwowa także w Małopolsce Wschodniej oraz na 
Śląsku Cieszyńskim. Nieliczne egzemplarze dotrwały do 
1921 roku, kiedy to zostały złożone w Centralnej Skład-
nicy Lotniczej. Do 1921 roku Oeffagi C.II były używane  
w Szkole Pilotów w Krakowie.

Dariusz Karnas
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Samoloty III. Dywizjonu Lotniczego w sierpniu 1920 roku na lotnisku we Lwowie. Na pierwszym planie 
kolejny Fokker D.VII (nr SLŁ 502/18, nr niemiecki 1075) z 15. Eskadry Myśliwskiej. W eskadrze wykorzy-
stywany przez cały 1920 rok. Został poważnie uszkodzony w wypadku kpr. pil. Janusza Barcikowskiego 
w dniu 12 października 1920 r. W tle widoczne wywiadowcze Hansa-Brandenburgi.

Lotnictwo w zagonie 
na Korosteń

 Pierwsze karty ponad stuletniej księgi dziejów 
polskiego lotnictwa wojskowego zostały zapisane w cza-
sie walki o przebieg granic II Rzeczypospolitej. Ozna-
czone biało-czerwonymi szachownicami samoloty były 
obecne w czasie toczonych przeciw Ukraińcom bojów  
o Lwów, pojawiały się ponad wytyczoną w Wielkopolsce 
polsko-niemiecką linią demarkacyjną, a także wzięły udział  
w wielkich bitwach i operacjach wojny polsko-bolsze-
wickiej. Jednym tchem można wymienić chwalebne 
dokonania polskich lotników w czasie ostatniego, a za-
razem najkrwawszego i najbardziej dramatycznego  
z wymienionych konfliktów: walka z nieprzyjacielskimi 
pociągami pancernymi na Podolu, próby zablokowania 
przepraw Armii Czerwonej przez Dniepr a wreszcie zma 
gania z 1. Armią Konną Siemiona Budionnego, czego 
apogeum przypadło na drugą dekadę sierpnia 1920 roku  
i walki na przedpolach Lwowa. 

 Poza wspomnianymi wyżej głośnymi akcjami pol-
skie lotnictwo uczestniczyło w szeregu innych operacji, 
bitew i potyczek Wojska Polskiego w 1920 roku. Interesu-
jącym przypadkiem były działania lotnictwa w czasie za-
gonu Korpusu Jazdy płk. Juliusza Rómmla na Korosteń. 
Epizod ten jest jednym z najsłynniejszych przykładów 
współpracy polskiego lotnictwa i kawalerii. 

 Na przełomie września i października 1920 roku 
wspomniany Korpus Jazdy wchodził w skład Grupy Ope-
racyjnej gen. por. Władysława Jędrzejewskiego i stanowił 
północne skrzydło 6. Armii gen. por. Stanisława Hallera. 
W drugiej połowie września cała 6. Armia prowadziła na 
południe od błot pińskich pościg strategiczny za ucho-
dzącymi jednostkami bolszewickiej 12. Armii. Po dojściu 
do linii rzeka Zbrucz – rzeka Horyń – miejscowość Olewsk 
pościg został zatrzymany, a Korpus Jazdy wysunięto 
do przodu w celu rozpoznania. Pułkownik Rómmel rzu-
cił myśl przeprawienia się przez rzekę Słucz i wykonania 
zagonu w celu zajęcia Korostenia. Dowódca 6. Armii gen. 
por. Stanisław Haller odrzucił inicjatywę, lecz spodobała 
się ona w Naczelnym Dowództwie Wojska Polskiego, któ-
re wyraziło zgodę na tak pomyślany zagon. 

 Celem akcji miało być rozbicie prawej flanki 
bolszewickiej 12. Armii oraz zniszczenie ważnego wę-
zła komunikacyjnego w Korosteniu. Tym samym Armia 
Czerwona straciłaby możliwość przerzucania jednostek 
pomiędzy Frontem Zachodnim a Południowo-Zachodnim. 
Do przeprowadzenia zagonu wyznaczono liczący dwie 
dywizje Korpus Jazdy (1. i 2. Dywizja Jazdy), do wsparcia 
którego wytypowano 13. Dywizję Piechoty. 1 październi-
ka zaczęto oczyszczać przedpole. Tydzień później miało 

Udział polskiego lotnictwa w zagonie Korpusu Jazdy  
płk. Juliusza Rómmla na Korosteń (8-12 października 1920 r.)
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Kpt.mar. pil. Bolesław Serafin wraz  
z załogą (ze zbiorów Bolesława Serafina)

nastąpić uderzenie. Rómmel zakładał wykorzystanie luki 
pomiędzy bolszewicką 7. Dywizją Strzelców a kawalerią. 
Marsz odbyłby się w wielkich kompleksach leśnych, więc 
istniała duża szansa, że przez dłuższy czas nie zostałby 
zauważony przez przeciwnika.

 Ważną rolę w nadchodzącym zagonie miało ode-
grać lotnictwo. Za ten wycinek frontu odpowiadał ba-
zujący w Łucku II. Dywizjon Lotniczy. Na jego czele stał 
weteran lotnictwa austro-węgierskiego, a zarazem oficer 
zasłużony w przeprowadzonej latem 1919 roku ofensywie 
na Białorusi – por. pil. August Menczak. W jego dywizjo-
nie znajdowały się 8. i 9. Eskadra Wywiadowcza. Pierwsza 
z nich posiadała na wyposażeniu kilka dwumiejscowych 
samolotów produkcji niemieckiej (AEG C.IV, LVG, Hal-
berstadt oraz Hannover Cl.II), a druga – brytyjskie dwu-
miejscowe myśliwce Bristol F2.B Fighter, które w Polsce 
stosowano w charakterze maszyn wywiadowczych. Do 
bezpośredniej współpracy z korpusem Rómmla wytypo-
wano trzy samoloty ze składu 8. Eskadry Wywiadowczej. 

 Dnia 3 października wspomniany klucz został 
przebazowany na lotnisko w Korcu. Pierwszym dowódcą 
klucza był por. pil. Władysław Świątecki. Kolejnego dnia 
zastąpił go ppor. obs. Leonard Komar. W kluczu było sze-
ściu pilotów, ale tylko trzech obserwatorów (wliczając 
ppor. Komara). Wkrótce dwóch obserwatorów odesłano 
do eskadry i jedynym doświadczonym lotnikiem tej spe-
cjalności był dowódca klucza. W pracy wspierał go niepo-
siadający odpowiedniego przeszkolenia nieznany z imie-
nia sierż. Przyłucki.

 Dzień po objęciu dowództwa nad kluczem ppor. 
Komarowi wydano rozkazy w związku ze zbliżającą się 
ofensywą. Jego załogi miały prowadzić rozpoznanie w re-
jonie Zwiahel – Korosteń – Żytomierz – Berdyczów, zwal-
czać pociągi pancerne w rejonie Zwiahla oraz utrzymywać 
łączność z Korpusem Jazdy płk. Rómmla. Tego dnia klucz 
skupiał się na rozpoznaniu. Stwierdziło ono niewielkie siły 
rosyjskie oraz obecność czterech pociągów pancernych  
i drezyny pancernej na linii kolejowej Zwiahel – Korosteń. 

Personel 9. Eskadry Lotniczej (późniejszej Wywiadowczej).  
Fotografię wykonano w maju 1919 roku na lotnisku Radymno.
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Dwumiejscowy samolot wywiadowczy AEG C.IV (nr niemiec-
ki 7123/17, nr Centralnych Warsztatów Lotniczych 5.3).  Produk-
ty niemieckich zakładów Allgemeine Elektricitäts Gesellschaft 
były stosowane w kilku polskich eskadrach, w tym w 8. Eskadrze  
Wywiadowczej. Uwieczniony na zdjęciu samolot latał w 9. Eskadrze 
Lotniczej (później Wywiadowczej), lecz w  1919 roku.

 6 października natomiast, obok dokładnego 
rozpoznania planowanej strefy natarcia Rómmla, II. Dy-
wizjon Lotniczy prowadził ataki bombowe na pociągi 
pancerne. Bombardowania wykonały trzy załogi ze skła-
du 8. Eskadry Wywiadowczej: por. pil. August Menczak  
i plut. pil. Wacław Jurek, sierż. pil. Jan Wójcicki i ppor. 
obs. Leonard Komar oraz por. pil. Paweł Janeczko i pchor. 
obs. Walenty Marchlewski. Zaatakowane pociągi wycofały  
się ze Zwiahla do Korostenia, dzięki czemu kawaleria 
zdołała przekroczyć Horyń bez walki.

 Dnia 7 października 8. Eskadra Wywiadowcza 
straciła załogę ppor. pil. Paweł Janeczko i sierż. pil. Jan 
Wójcicki. Na lotnisku w Korcu natomiast rozbił się samo-
lot wywiadowczy LVG. 

 Dzień później samolot musiała skreślić ze swego 
stanu 9. Eskadra Wywiadowcza. Przymusowo lądowa-
li por. pil. Bolesław Narkowicz i ppor. obs. Jan Latawiec. 
Wieczorem lotnik z dywizjonu por. Menczaka przekazał 
meldunki z odnalezionego w Użaczynie sztabu Korpusu 
Jazdy do sztabu armii. Przez kolejne kilka dni zarówno 8. 
jak i 9. Eskadra Wywiadowcza bezskutecznie starały się 
ponownie nawiązać łączność ze sztabem Rómmla. 

 Dowodzący Korpusem Jazdy Juliusz Rómmel 
wspominał po latach: Od czasu do czasu pojawiają się 

nad nami samoloty polskie. Za każdym razem wykładamy 
dla nich nasze płachty tożsamości. Mimo to samoloty nie 
widzą nas ani naszych płacht pośród lasów i lecą gdzieś 
dalej.

 Zła passa polskiego lotnictwa utrzymała się 9 
października. Tego dnia w rejonie Wierzchnica – Niemie-
lanka została zestrzelona załoga sierż. pil. Walerian Po-
znański i ppor. obs. Leonard Komar. Nie było już komu 
kierować pracę rozpoznawczą, wydzielony klucz stracił 
jedynego wyszkolonego obserwatora i ostatni sprawny 
samolot. Destrukcyjnie na morale działały też pojawia-
jące się pogłoski o możliwym ataku na lotnisko w Korcu 
bolszewickiej kawalerii.

 Tymczasem wojska Rómmla zajmowały teren 
zgodnie z planem i 10 października weszły do Koroste-
nia. Sztab armii nie zdawał sobie jednak z tego sprawy, 
bowiem od 9 października polskie samoloty nie zdołały 
odnaleźć kluczącej w lasach kawalerii. W zaistniałej sytu-
acji 11 października na wysunięte lotnisko w Korcu prze-
niesiono pięć Bristol Fighterów ze składu 9. Eskadry Wy-
wiadowczej oraz pięć myśliwskich Fokkerów z 15. Eskadry 
Myśliwskiej. Eskadry otrzymały kategoryczny rozkaz od-
nalezienia sztabu Rómmla i przekazania mu informacji, 
że 14 października zostanie zawarte zawieszenie broni. 
Lotnicy myśliwscy wykonali tego dnia siedem lotów roz-
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poznawczych, a przy tym atakowali nieprzyjaciela w rejo-
nie Cudnów – Miropol oraz pod Jemilczynem. 9. Eskadra 
Wywiadowcza skupiała się na obszarze Żytomierz – Ber-
dyczów. Brano bowiem pod uwagę, że Korpus Jazdy w 
drodze powrotnej będzie maszerował przez Żytomierz. 
Rómmla nie odnalazła jednak ani posługująca się nie-
dokładną mapą załoga sierż. pil. Józef Żuromski – ppor. 
obs. Władysław Bohuszewicz z 9. Eskadry Wywiadowczej, 
ani mieszana załoga por. pil. Józef Menczak (dowódca 
II. Dywizjonu Lotniczego) i por. pil Władysław Świątec-
ki (dowódca 8. Eskadry Wywiadowczej). W rejonie Białki 
Menczak i Świątecki zostali ostrzelani z ziemi, ale zdołali 
powrócić do Korca.
 Dopiero 12 października około godziny 14:00 lot-
nik odszukał sztab Korpusu Jazdy i przekazał mu infor-
mację o nadchodzącym rozejmie oraz nakaz wycofania 

się za rzekę Słucz. Płk Juliusz Rómmel był niepocieszony 
faktem, że lotnik odnalazł go akurat tego dnia. Nie uda-
ło mu się bowiem dokończyć procesu unicestwiania 7.  
Dywizji Strzelców i nawet nie zaczął ataku na 58. Dywizję 
Strzelców.

 W związku z odnalezieniem jazdy 15. Eskadrę 
Myśliwską rzucono do akcji oczyszczania drogi powra-
cającemu korpusowi. Cztery loty wykonał tego jedne-
go dnia kpr. pil. Janusz Barcikowski ze składu eskadry 
o wielkopolskiej proweniencji. Ostatni był szczególnie 
istotny – Barcikowski przekazał Rómmlowi rozkazy już 
po zapadnięciu zmroku. Powracający na własne lotnisko 
po wykonaniu zadania pilot, rozbił swojego Fokkera D.VII, 
a sam z obrażeniami trafił do szpitala. 

 Dnia 13 października Rómmel doprowadził swe 
jednostki z powrotem do polskich linii. Akcję Korpusu 
Jazdy można było oceniać pozytywnie. Nie wpłynęła ona 
wprawdzie w żadnym stopniu na wojnę polsko-bolsze-
wicką, której rezultat był już od kilku tygodni znany, po-
zwalała natomiast stronie polskiej kończyć konflikt moc-
nym akcentem. W efekcie zagonu znacząco poturbowana  
została 7. Dywizja Strzelców i zniszczono instalacje kole-
jowe w Korosteniu. 

 Poważne obawy mogła natomiast budzić fatal-
na współpraca kawalerii i lotnictwa. Załogi samolotów 
wywiadowczych nie były w stanie odszukać kawalerii od 
9 października aż do popołudnia 12 dnia tego miesiąca, 
choć wojska na ziemi wykładały płachty tożsamości. Płk 
Rómmel nie tylko był pozbawiony rozpoznania i wspar-
cia powietrznego, ale przede wszystkim nie posiadał 

Wywiadowczy LVG C.V (nr niemiecki 9495/17). Kolejny sa-
molot dwumiejscowy. Najliczniej stosowana w polskich 
Wojskach Lotniczych konstrukcja produkcji niemieckiej. 
Znajdowała się na wyposażeniu np. 8. Eskadry Wywiadow-
czej. Sfotografowana maszyna z fabryki Luftverkehrgesel-
lschaft pod koniec wojny polsko-bolszewickiej była wyko-
rzystywana w 21. Eskadrze Niszczycielskiej.

Myśliwiec produkcji niemieckiej Fokker D.VII (nr CWL 22.04, nr niemiecki 8588/18) ze składu 15. Eskadry Myśliwskiej.  
W eskadrze latał od września 1920 roku. Skasowano go w kwietniu 1921 roku.
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żadnej łączności ze sztabami GO gen. Jędrzejewskiego 
oraz 6. Armii gen. Hallera. Wobec nadchodzącego termi-
nu zaprzestania działań zbrojnych groziło to skandalem 
dyplomatycznym. Kontakt udało się nawiązać ponownie  
w ostatnim momencie, by móc uszanować postanowienia 
rozejmu. Z drugiej strony przekazany przez zwierzchni-
ków rozkaz uniemożliwił Rómmlowi uzyskanie pełnego 
sukcesu.

 Pojawiające się w trakcie zagonu problemy w nie-
kwestionowany sposób wpłynęły na doktrynę użycia lot-
nictwa w II Rzeczypospolitej. Samolot uznano za dobry 
środek łączności z operującą daleko za linią frontu kawa-
lerią, ale widziano niedostatki takiego sposobu komuni-
kacji. Stwierdzono, że wielka jednostka kawalerii powinna 
dysponować własnym plutonem lotniczym ze znakomi-
tymi obserwatorami, którzy nawet w trudnym (lesistym) 
terenie zdołają odnaleźć sztaby i przekażą rozkazy oraz 
meldunki, a przy okazji wykonają niezbędne rozpoznanie 
taktyczne. Tego rodzaju lotnictwo musiało dysponować 
samolotami, który mogły startować i lądować z „byle ka-
wałka równego pola”. Ze względu na ograniczone możli-
wości finansowe II RP dodawano do powyższego szkicu 
niezbędną „taniość” takich samolotów, a przeświadczenie 
o niewielkim znaczeniu lotnictwa myśliwskiego pozwalało 
na zbagatelizowanie problemu uzbrojenia defensywnego 
maszyn tego rodzaju. Właśnie w ten sposób w między-
wojennej Polsce narodziło się lotnictwo towarzyszące,  
później nazywane obserwacyjnym.
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Mariusz Niestrawski

Rozbity samolot Bristol F.2B (nr CWL 20.32) brytyjskiej produkcji. Brytyjczycy z powodzeniem stosowali Bristole jako dwu-
miejscowe myśliwce (o czym świadczy choćby ich nazwa), nad Wisłą latały one jednak w charakterze maszyn wywiadowczych. 
W czasie zagonu Korpusu Jazdy na Korosteń sfotografowany samolot znajdował się w 9. Eskadrze Wywiadowczej. 
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Kpt.mar. pil. Bolesław Serafin wraz  
z załogą (ze zbiorów Bolesława Serafina)

Pechowy lot  
kapitana Serafina

 28 maja 1957 roku rano, kpt. mar. Bolesław  
Serafin, pilot instruktor, szef strzelania powietrznego 30. 
Pułku Lotnictwa MW wystartował z lotniska w Gdańsku-
-Wrzeszczu do rutynowego lotu samolotem Avia B-33,  
w celu doskonalenia techniki pilotażu. 
Tak po latach wspominał swój niesamowity lot: 
– Tego dnia była piękna bezchmurna pogoda. Samolot 
znajdował się w wirażu, na wysokości 2000 m, między  
Westerplatte a Nowym Portem, gdy nagle nastąpił wybuch 
w silniku. Opary oleju zabrudziły przednią szybę, odczułem 
silne wibracje. Obroty silnika zmniejszyłem do minimum  
i zameldowałem przez radiostację o awarii. Uprzedziłem, 
że będę lądował przymusowo. Wysokość była odpowied-
nia, by do lotniska dolecieć lotem szybowym. Żeby zejść 
na oś pasa startowego musiałem wykonać zakręt o 180 
stopni w prawo. Po wyjściu na prostą z wypuszczonym  
podwoziem i klapami okazało się, że brakuje mi wyso-

kości, aby lotem ślizgowym poszybować do lotniska.  
Poczułem zimny pot na plecach. Jedynym ratun-
kiem było wykorzystanie silnika oraz schowanie 
podwozia, w celu zmniejszenia oporu. Silnik uda-
ło się uruchomić na kilka sekund, co pozwoliło  
mi nabrać nieco wysokości i prędkości. W przeciw-
nym wypadku groził upadek na zabudowania. Silnik po 
chwili przerwał pracę i zapalił się. Przyziemiłem samo-
lot zaraz za torami kolejowymi na początku lotniska.  
Maszyna przejechała na brzuchu kilkadziesiąt metrów  
i zatrzymała się na polowym bunkrze alarmowym.  
Zdążyliśmy wraz ze strzelcem pokładowym opuścić  
samolot, gdy nadjechała straż pożarna LOT-u.

 Po tym wypadku wstrzymano loty na Ił-10. 
Wszystkie samoloty przejrzano i w konsekwencji zapadła 
decyzja o wycofaniu ich z lotnictwa morskiego. W sierp-
niu 1957 roku samoloty przetransportowano do składnicy 
w Opolu. Część z nich skasowano, kilka zmodyfikowano, 
podwieszając dodatkowe zbiorniki paliwa pod skrzydła-
mi. Następnie sprzedano je do Indonezji. Po rozlicznych 
perturbacjach, po około półtora roku powróciły do Polski  
i zostały złomowane. 
 Po wycofaniu Iłów 30. Pułk Lotnictwa MW przez-
brojono w sprzęt nowej generacji – odrzutowe MiG-15  
i przebazowano w sierpniu 1957 roku z Gdańska-Wrzesz-
cza na nowe lotnisko do Siemirowic koło Lęborka. 

Jednym z bardziej rzucających 
się w oczy samolotów w Hanga-
rze Głównym MLP jest Avia B-33, 
produkowana w Czechosłowa-
cji licencyjna wersja radzieckie-
go samolotu szturmowego Ił-10.  
Trafiły one do Polski w latach 
50., ale miały złą opinię z powo-
du awaryjności. Poniższa historia 
wyjaśnia, skąd ta opinia się wzięła. 
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Ił-10 (Avia B-33) kpt.mar.pil. B. Serafina po przyziemieniu 
na lotnisku w Gdańsku– Wrzeszczu 

Bohater zdarzenia
 Bolesław Serafin urodził się 5 lutego 1932 roku 
w Rzecznowie pod Iłżą. Po ukończeniu pierwszego etapu 
edukacji podjął naukę w Szkole Przysposobienia Prze-
mysłowego w Zielonej Górze, a następnie w Gimnazjum 
Przemysłu Maszynowego we Wrocławiu. 
 23 września 1950 roku wstąpił do dęblińskiej 
„Szkoły Orląt”. Po promocji w lutym 1952 roku otrzy-
mał skierowanie do lotnictwa morskiego. Miesiąc póź-
niej młody podporucznik pilot rozpoczął latanie w eska-
drze szturmowej 30. Pułku Lotnictwa MW na samolotach 
szturmowych Ił-10 produkcji radzieckiej. W 1955 roku, już 
jako kapitan, obejmuje funkcję szefa strzelania powietrz-
nego pułku. Dużo latał z młodymi pilotami jako instruktor. 
Jego umiejętności docenili przełożeni, wyróżniając go ty-
tułem pilota-asa. Jego samolot miał namalowaną po obu 
bokach kadłuba czerwoną strzałę z białą obwódką – znak 
załogi wyborowej. 

 W 1954 roku pułk wyposażony został w samolo-
ty Avia B-33. Pierwotnie były one przeznaczone dla Ko-
rei, ale zakończenie wojny koreańskiej spowodowało, że 
znaczną liczbę tych maszyn należało gdzieś „upchnąć”. 
Nie cieszyły się sympatią pilotów. Wymagały szczególnej 
uwagi podczas lądowania, gdyż miały tendencje do „wa-
lenia się” na prawe skrzydło. Często też pękały skrzynie 
korbowe silników, co powodowało wyciek oleju i w na-
stępstwie zatarcie silnika. 

 Po przebazowaniu jednostki do Siemirowic  
Bolesław Serafin objął stanowisko zastępcy dowódcy 
pułku ds. szkolenia i uczestniczył w szkoleniu pilotów 
na samoloty odrzutowe typu Lim-2. Zdobył tytuł „Pilota 
roku”. Uczestniczył w szkoleniach i pokazach. W 1967 roku  
został przeniesiony do Szefostwa Lotnictwa MW na sta-
nowisko starszego inspektora Oddziału Szkolenia. Kon-
tynuował edukację, studiując zaocznie w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Gdańsku. W 1977 roku objął stanowisko 
starszego inspektora bezpieczeństwa lotów. Przyczynił 
się znacząco do zwiększenia bezpieczeństwa lotów w lot-
nictwie morskim i został zaliczony do grona ekspertów  
w zakresie szkolenia lotniczego i organizacji lotów. 

 Przeszedł na emeryturę w listopadzie 1990 roku. 
Spędził w powietrzu blisko 3,3 tys. godzin. Uhonorowano 
go m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 
oraz statuetką Ikara. Jest czynnym członkiem Morskiego 
Klubu Seniorów Lotnictwa w Gdyni. Lubi uprawiać działkę 
oraz zabawy z wnukiem. 

Samoloty szturmowe Ił-10 na lotnisku  
w Gdańsku-Wrzeszczu, 1956 rok

Mariusz Konarski 
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Samolotem, który pierwszy przekroczył 
prędkość dźwięku był Bell X-1 z napędem  
rakietowym

Pokonać barierę 
dźwięku

Początki zmagań 
z fizyką lotu
 W początkowym okresie rozwój lotnictwa opierał 
się w dużej mierze na metodzie prób i błędów. Pionierzy 
awiacji nie dysponowali odpowiednimi modelami mate-
matycznymi, przez co zmuszeni byli do podpatrywania 
przyrody i eksperymentowania. W ten sposób m.in. bracia 
Wright doszli do optymalnego przekroju skrzydła w swoim 
Flyer I. W późniejszym okresie, podstawową metodą ba-
dawczą stały się prace z modelami w tunelach aerodyna-
micznych. Pozwoliło to na gromadzenie danych, które po-
zwalały na wychwycenie prawidłowości i w konsekwencji 
umożliwiały nakreślenie kształtu płatowca. Pierwsze tego 
typu urządzenie zbudował w 1909 roku w Paryżu Gustaw 

Eiffel. Faktycznie jednak najcenniejszym źródłem wiedzy 
pozostawały próby prototypów w locie. Był to najlepszy 
sposób sprawdzenia teoretycznych założeń, pozwalają-
cy na udoskonalanie konstrukcji maszyny. Z oczywistych 
względów wiązało się z nim jednak olbrzymie niebez-
pieczeństwo. Za sterami musiał przecież siedzieć czło-
wiek, a wiele prób zakończyło się tragicznie. Szczególnie  
ryzykowne były eksperymentalne loty, podczas których 
testowano zupełnie nowe, nieznane jeszcze rozwiąza-
nia, lub takie gdzie po raz pierwszy starano się pokonać 
jakieś ograniczenia. Przykładem może być dziewiczy lot 
pierwszego w historii samolotu o napędzie odrzutowym 
Coandă-1910. Chociaż napęd zadziałał i maszyna wzbiła  
się w powietrze, próba skończyła się katastrofą, w której  
o mały włos nie zginął pilot i konstruktor maszyny,  
pochodzący z Rumunii Henri Coandă. 

Lotnictwo zrewolucjonizowało sposób przemieszczania się na duże odległości 
oraz prowadzenia wojen. Jego główną zaletą w stosunku do innych środków 
transportu jest przede wszystkim prędkość. To właśnie ona stała się jednym  
z głównych zagadnień, z jakim na przestrzeni ponad 100 lat historii awiacji 
zmagali się konstruktorzy. Przełomem było zbliżenie się a następnie pokonanie 
prędkości dźwięku. Zanim jednak udało się opanować tę trudną sztukę, musiała 
dokonać się mała „rewolucja”, w wyniku której w lotnictwie na stałe zagościły 
silniki odrzutowe, a samoloty znacznie zmieniły swój kształt.
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 Przyczyną była niewiedza w zakresie zacho-
wania gorących gazów wylotowych. Wbrew oczeki-
waniom, po opuszczeniu dyszy silnika zamiast poru-
szać się w linii prostej, przykleiły się one do kadłuba  
i doprowadziły do pożaru maszyny. Zjawisko to nazwano 
na cześć odkrywcy efektem Coandy, który znaczną część 
późniejszych prac poświęcił na jego zbadanie.

Nowy napęd, 
nowa prędkość
 Dzięki wykorzystaniu powyższych metod, do 
końca lat 30. ubiegłego wieku udało się opanować  budo-
wę szybkich samolotów napędzanych silnikami tłokowy-
mi zdolnych do osiągania prędkości przelotowych rzędu 

500-600km/h. Potrafiono również dostosować kształt 
płatowca do pełnienia określonych zadań. Przykładem 
mogą być eliptyczne skrzydła myśliwca Supermarine 
Spitfire, czy łamane skrzydła bombowca nurkującego 
Junkers Ju 87. W tym okresie stało się również jasne, że 
możliwości silników tłokowych, w zakresie dalszego wzro-
stu prędkości maszyn powoli się wyczerpują. Powrócono 
więc do koncepcji napędu odrzutowego i eksperymento-
wano z silnikami rakietowymi. Zwiastunem nadchodzą-
cych zmian w lotnictwie był przeprowadzony 27 sierpnia 
1939 roku oblot pierwszego w historii odrzutowego my-
śliwca Heinkel He 178. Ze względu na bardzo mały zasięg 
nie znalazł się on na wyposażeniu Luftwaffe. Potwierdził 
jednak przydatność nowego napędu i bez trudu osiągnął 
prędkość niemal 600km/h, a był to przecież dopiero po-
czątek nowej ścieżki rozwoju konstrukcji lotniczych. Więk-
sza prędkość oznaczała jednak krok w kierunku niezna-
nych jeszcze zjawisk i jak się później okazało wymusiła ona  
rewizję dotychczasowej wiedzy z zakresu aerodynamiki  
i konstrukcji płatowca.

Nowe niewiadome
 W czasie II wojny światowej piloci myśliwców, m.in. 
P-47 Thunderbolt, P-51 Mustang, F4U Corsair czy P-38, 
którzy w czasie lotu nurkowego zbliżyli się do prędkości 
okołodźwiękowych, wielokrotnie raportowali o wpadaniu 
maszyn w wibracje oraz trudnościach z panowaniem nad 
sterami. Zjawisko, którego przyczyna wymagała dalszych 
badań, stanowiło poważny problem i duże zagrożenie. 
O tym jak groźne mogą być jego konsekwencje boleśnie 
przekonali się radzieccy konstruktorzy myśliwca BI-1  
o napędzie rakietowym. Pracę rozpoczęły się w latach 30. 
XX w. i były prowadzone pod kierunkiem Aleksandra Bie-
riezniaka i Aleksieja Isajewa. W projekcie maszyny wyko-
rzystano całą dotychczas zdobytą wiedzę i „na papierze” 
wydawało się, że próby przebiegać będą bezproblemowo, 
co potwierdziły również pierwsze loty doświadczalne pro-
totypu. Do niespodziewanego i tragicznego w skutkach 
zdarzenia doszło jednak podczas testu prędkości mak-
symalnej, w dniu 23 marca 1943 roku. Po przekroczeniu 
800 km/h samolot nieoczekiwanie wpadł w niekontrolo-
wany korkociąg, a przeciążenie było na tyle duże, że pilot 
Grigorij Bachcziwandżi stracił przytomność i nie zdołał 
się uratować. Prototyp został zniszczony, a dalsze prace 
wstrzymano na kilkanaście miesięcy. W ten przykry spo-
sób świat lotniczy poznał czym grozi przekroczenie kry-
tycznej dla danego płatowca liczby Macha. Po przekro-
czeniu bariery 800 km/h powietrze opływające samolot 

Pierwszymi dwoma operacyjnymi myśliwcami z napę-
dem turboodrzutowym, wprowadzonymi do akcji podczas 
II wojny światowej były niemiecki Messerschmitt Me 262 
Schwalbe…

… i brytyjski Gloster Meteor.
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zaczyna zachowywać się inaczej. Miejscami przekracza 
prędkość dźwięku co skutkuje gwałtownymi spadkami ci-
śnienia. Pojawia się zjawisko fali uderzeniowej oraz opo-
ru falowego. W przypadku płatowca dostosowanego do 
prędkości poddźwiękowych, takiego jak zastosowany w 
BI-1, do skokowych zmian ciśnienia powietrza dochodzi 
pod skrzydłem i wokół powierzchni sterowych. Konse-
kwencją jest utrata siły nośnej i stateczności maszyny. 
Rozwiązanie opisywanego przez pilotów zjawiska, które 
doprowadziło do katastrofy BI-1 okazało się stosunkowo 
proste i co ciekawe znane już w latach 30. XX w. Po raz 
pierwszy pojawiło się (chociaż w zupełnie innym celu) 
w polskim bombowcu PZL.37 Łoś. Były nim skrzydła 
o profilu laminarnym, w które wyposażony został również 
m.in. amerykański myśliwiec P-51 Mustang. Wpływ opo-
ru falowego udało się także efektywnie zminimalizować 
dzięki użyciu skośnych skrzydeł. Rozwiązanie takie za-
stosowano w powstającym w tym samym czasie co BI-
1, niemieckim myśliwcu rakietowym Messerschmitt Me 
163 Komet zaprojektowanym przez Alexandra Lippischa.  
Bez trudu osiągał on prędkość 950 km/h na wysokości 
3000 m.n.p.m, a w locie nurkowym przekraczał 1000 
km/h. Skośne skrzydła otrzymał również Messerschmitt 
Me 262, jeden z dwóch myśliwców o napędzie odrzu-
towym, który osiągnął zdolność operacyjną w okresie  
II wojny światowej i nakreślił dalszy kierunek rozwoju 
tego typu konstrukcji.

Bariera pokonana
 Napęd rakietowy okazał się jedną ze ślepych uliczek  
w historii lotnictwa. Jego przydatność ograniczona zo-
stała do określonych i bardzo specyficznych zastosowań, 
gdzie ograniczony do kilku minut czas lotu nie stanowił 
problemu. Wspomniany już Me 163 był w zasadzie szybow-
cem, wykorzystywanym do zwalczania formacji alianckich 
bombowców w czasie II wojny światowej. Maszyna wyko-
rzystując potężny ciąg szybko wznosiła się na dużą wy-
sokość, a następnie nurkując już z wyłączonym napędem 
zasypywała przeciwnika gradem niekierowanych rakiet  
i pocisków z 30 mm działek. 

 Ograniczony do kilku minut lotu zasięg nie stanowił 
również przeszkody w dalszym biciu rekordów prędkości.  
Z tego też względu napęd rakietowy został użyty do na-
pędu eksperymentalnego samolotu Bell X-1 skonstru-
owanego specjalnie z myślą o pokonaniu bariery dźwię-
ku. Maszyna zbudowana przez Bell Aircraft Company, 
powstała jako wspólny projekt Narodowej Komisji Do-
radztwa Lotniczego (NACA) oraz Sił Powietrznych Sta-
nów Zjednoczonych (USAF). Podczas prac korzystano  
z dokumentacji brytyjskiego eksperymentalnego samo-
lotu odrzutowego Miles M.52. Bell X-1 otrzymał charakte-
rystyczny kadłub o kształcie zbliżonym do pocisku.  

Myśliwiec przechwytujący z napędem rakietowym  
Messerschmitt Me 163 Komet
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 Dla ograniczenia zjawiska oporu falowego zasto-
sowano płytowy ster wysokości i krótkie, trapezoidalne 
skrzydła, o skomplikowanym przekroju. Samolot teore-
tycznie był przystosowany do samodzielnego startu, jed-
nak ograniczony czas lotu uniemożliwiłby mu osiągnięcie 
zakładanej do przeprowadzenia testów wysokości ponad 
13 000 m. Z tego względu ma wysokość początkową był 
wynoszony przez specjalnie do tego celu przystosowa-
ny bombowiec (B-29 a później B-50). Pierwszy  lot miał 
miejsce 19 stycznia 1946 roku. Podczas 31 próby, która 
odbyła się 14 października 1947 roku samolot osiągnął na 
wysokości 13 115 metrów prędkość 1126km/h (Ma 1,06). 
Tym samym bariera dźwięku została pokonana. Tego dnia 
za sterami maszyny usiadł as myśliwski z okresu II woj-
ny światowej Charles „Chuck” Yeager. Kolejne rekordy 
ustanowione zostały 6 listopada 1947 roku – Ma 1,35 oraz  
26 marca 1948 roku – Ma 1,45.

Niewidzialny hamulec
 Na przełomie lat 40 i 50. XX w., przedsiębiorstwo 
Consolidated Vultee Aircraft Corporation (Convair) pra-
cowało nad konstrukcją naddźwiękowego myśliwca prze-
chwytującego, który miał wziąć udział w konkursie ogło-
szonym przez Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych. W 
prace zaangażowany został sprowadzony do USA w ramach 
operacji Paperclip Alexander Lippisch, który zapropono-

wał by nową maszynę wyposażyć w niespotykane wcze-
śniej skośne skrzydła w układzie delta. Miało to umożliwić 
osiąganie prędkości naddźwiękowej. Pierwszy prototyp  
o nazwie XF-92 osiągający prędkość 1160km/h oblatano 
we wrześniu 1948 roku.  Pomimo niezadowalającej pręd-
kości maksymalnej, w wyniku  zebranych doświadczeń 
powstał kolejny prototyp docelowego myśliwca w ukła-
dzie delta o oznaczeniu YF-102. Został on wyposażony  
w mocniejszy silnik, był także większy i cięższy od po-
przednika, a dla poprawy aerodynamiki wloty powie-
trza do silnika przeniesiono z przodu na boki kadłuba.  
Lot próbny odbył się w październiku 1953 roku.  
Testy pokazały że pomimo wprowadzonych modyfikacji  
maszyna, chociaż zachowywała się stabilnie, z trudem 
osiągała 980km/h. Samolot sprawiał wrażenie jakby 
„coś” przytrzymywało go podczas lotu z maksymalną 
prędkością. Po raz kolejny dało o sobie znać zjawisko opo-
ru falowego. Cały kosztujący dziesiątki milionów dolarów 
program stanął pod znakiem zapytania.

 Tymczasem jeszcze w czasie II wojny światowej 
niemieccy konstruktorzy Heinrich Hertel, Otto Frenzel  
i Werner Hempel, prowadzili zaawansowane badania 
modeli różnych płatowców dla prędkości około Ma 0,96, 
z wykorzystaniem tunelu aerodynamicznego zakła-
dów Junkers. Efektem prac, był patent o numerze 932 
410, z 1944 roku, w którym opisano kształt samolotu  
z uwzględnieniem „Flächenregel”, czyli tzw. reguły pól.  

Pilot, który pierwszy przekroczył prędkość dźwięku - 
Charles „Chuck” Yeager przy samolocie Bell X-1 Glamo-
rous Glennis. Yeager nazywał tak wszystkie samoloty, 
którymi latał, na cześć swojej żony.
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 Badania wykazały że  że w optymalnie ukształ-
towanej bryle płatowca, zdolnej do lotu z prędkością 
okołodźwiękowa, pola przekroju poprzecznego nie mogą 
zmieniać się gwałtownie w stosunku do jej długości. 
W dużym uproszczeniu, w miejscu gdzie kadłub styka 
się ze skrzydłami i statecznikiem poziomym powinien 
być on zwężony. Do identycznych wniosków doszedł 
również pracujący w National Advisory Committee for 

Aeronautics Amerykanin Richard Whitcomb, od które-
go nazwiska regułę pól nazywa się regułą Whitcomba. 
Wyniki swoich prac zaprezentował w 1952 roku. Okaza-
ły się one wybawieniem dla przedsiębiorstwa Convair.  
W prototypie YF-102A kadłub został wydłużony a jego 
część na styku ze skrzydłami zwężono. Modyfikacje 
przyniosły spodziewany efekt w postaci osiągnięcia 
prędkości maksymalnej 1220 km/h. Konstrukcja spełni-

Pierwszym seryjnym naddźwiękowym samolotem bojowym  
o prędkości naddźwiękowej był North American F-100A Super 
Sabre, wprowadzony do służby w 1954 r. 

Prototypowy Convair XF-92 ze skrzydłami delta
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ła oczekiwania wojskowych i trafiła na uzbrojenie United 
States Air Force w 1956 roku pod oznaczeniem F-102 
Delta Dagger. W tym samym roku rozpoczęto prace nad  
rozwojową wersją samolotu pod oznaczeniem F-106  
Delta Dart. Historia powtórzyła się, gdyż pomimo po-
wielenia rozwiązań i zastosowania mocniejszego silnika 
ponownie nie udało się osiągnąć zamierzonej prędkości 
maksymalnej. Konstruktorzy ponownie dokonali obliczeń 
i jedynie dzięki drobnym zmianom kształtu kadłuba udało 

Myśliwce Convair F-102 Delta Dagger

Myśliwiec Grumman F-14A Tomcat, łączący dzięki zmien-
nej geometrii skrzydeł dużą prędkość ze zwrotnością

Richard T. Whitcomb z mo-
delem samolotu skonstru-
owanym wg reguły pól.  
Na temat tego odkrycia krąży 
też inna historia – Whitcomb 
był fanem będącej wówczas  
u szczytu sławy Marylin  
Monroe i nadał jej kształty  
kadłubowi samolotu. 
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się stworzyć maszynę, która nie tylko spełniła oczekiwania, 
ale w 1959 roku ustanowiła rekord prędkości wynoszący 
2484 km/h. Co ciekawe, Delta Dagger nie był pierwszym 
samolotem w którego konstrukcji wykorzystano regułę 
pól. Maszynę taką jako pierwsza zbudowała w 1954 roku 
w oparciu o własne zasoby firma Grumman Aerospace  
Corporation. Myśliwiec F-11 Tiger pomimo zastosowania 
stosunkowo słabego silnika odrzutowego osiągał bez 
 trudu prędkość 1170 km/h.

  Wyścig trwa

 W późniejszych latach chęć łączenia wysokiej 
prędkości ze zwrotnością, doprowadziła do pojawienia 
się nowych rozwiązań aerodynamicznych. Jednym z nich 
był powrót do pionierskiego okresu lotnictwa i zastoso-
wanie znanego z samolotu braci Wright układu kaczka, 
ze statecznikiem poziomym w przedniej części kadłuba.  

Myśliwiec F-16 z kadłubem nośnym. Jest to samolot niestateczny 
statycznie, latający dzięki układowi fly-by-wire.

Myśliwiec piątej generacji Boeing F-22 Raptor, 
posiadający zdolność supercruise, czyli rozwija-
nia naddźwiękowej prędkości przelotowej.
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Pojawiły się też samoloty takie jak F-14 Tomcat, które dzięki 
zmiennej geometrii skrzydeł posiadają znakomite właści-
wości lotne w zakresie prędkości pod i naddźwiękowych.  

 W myśliwcach IV generacji np.  MiG-29 wprowa-
dzono skrzydła pasmowe, będące kombinacją zaokrą-
glonego skrzydła trapezowego ze skrzydłem skośnym  
o ostrej krawędzi natarcia, pozwalające na osiągnięcie 
dużej zwrotności przy wysokich prędkościach. Standar-
dem w myśliwcach stały się też kadłuby nośne, obecne np.  
w F-16. Samoloty takie są niestateczne statycznie i mu-
szą być sterowane przy użyciu komputerowego systemu 
sztucznej statyczności – ruchy sterów są przetwarzane 
przez komputer, który wypracowuje komendy dla po-
wierzchni sterowych (fly-by-wire). W większości samolo-
tów bojowych lot z prędkością naddźwiękową stosuje się 
tylko w sytuacjach konieczności, na krótki czas, z powodu 
ogromnego zużycia paliwa. Samoloty bojowe V generacji, 
takie jak wykonany w technologii stealth (trudno wykry-
walnej dla radarów) Boeing F-22 Raptor mają możliwość 
tzw. supercruise, czyli utrzymywania naddźwiękowej 
prędkości przelotowej.  Rozwój konstrukcji lotniczych 
trwa jednak nadal i w ostatnim czasie nabrał niespotyka-
nego wcześniej tempa. Dowodem na to jest np. historia no-
wego naddźwiękowego samolotu szkolno-treningowego 

T-7A Red Hawk. Ta niepozorna maszyna właśnie wchodzi 
do służby w Siłach Powietrznych Stanów Zjednoczonych. 
Nie byłoby w tym wydarzeniu nic niezwykłego, gdyby nie 
fakt, że producent –  konsorcjum Boeing-SAAB, szczyci 
się tym, że projekt powstał niemal w całości jako dzieło 
komputerów. Wystarczyło podać parametry maszyny,  
a program komputerowy nakreślił jej finalny kształt. 
Również znaczna część testów przeprowadzona została  
w rzeczywistości wirtualnej. Od momentu rozpoczę-
cia prac nad maszyną do opracowania jej finalnej wersji 
minęło zaledwie 36 miesięcy. Osiągnięcie to nie byłoby 
możliwe, gdyby nie dziesiątki lat badań nad fizyką lotu.

Aleksandra Blachnicka

Naddźwiękowy samolot szkolno-treningowy 
Boeing – SAAB T-7A Red Hawk. 
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Jurij Gagarin przed lotem w kosmos 

60 lat obecności 
człowieka w kosmosie

Już na początku 
XX wieku...
...rosyjski uczony polskiego pochodzenia Konstanty Cioł-
kowski prowadził prace teoretyczne nad wielostopnio-
wymi rakietami na paliwo ciekłe i opracował ich założe-
nia konstrukcyjne, w dużej mierze obowiązujące do dziś.  
W latach 30. na prowadzenie w rozwoju techniki ra-
kietowej wysunęli się Niemcy, a przyspieszyła to bar-
dzo II wojna światowa. W ostatnich miesiącach jej 
trwania Niemcy wprowadzili do użycia rakiety bali-
styczne A-4 jako broń odwetową V2, atakując nimi mia-
sta alianckie, przede wszystkim Antwerpię i Londyn.  
Rozwój techniki rakietowej po II wojnie światowej, które-
go głównym motorem było przejęcie czołowych specja-
listów niemieckich w tej dziedzinie przez Amerykanów  
i Rosjan pozwolił na eksplorację przestrzeni kosmicznej, 
o czym ludzkość marzyła od dawna.  W latach 50-tych 
radziecki konstruktor Siergiej Korolow skonstruował  

rakietę, która 4 października 1957 r. wyniosła w Kosmos 
Sputnika, pierwszego sztucznego satelitę Ziemi. W Sta-
nach Zjednoczonych wydarzenie to wywołało panikę, 
ponieważ zdawano sobie sprawę, że rakieta, która wy-
niosła w Kosmos metalową kulę o półmetrowej średnicy 
może równie dobrze posłużyć do ataku nuklearnego na  
Stany Zjednoczone. Rozpoczął się wyścig w Kosmosie 
między mocarstwami. Miał on kilka aspektów. Doświad-
czenia z budowy rakiet mogły posłużyć do budowy no-
wych międzykontynentalnych pocisków balistycznych, 
satelity mogły być wykorzystane do zwiadu, a sukcesy  
w podboju Kosmosu, świadczące o potencjale tech-
niczno – naukowym danego państwa miały duże zna-
czenie propagandowe. W Stanach Zjednoczonych rów-
nież prowadzono prace nad satelitami. 1 lutego 1958 r. 
Amerykanie wystrzelili pierwszego satelitę Explorer 1. 
29 lipca 1958 r. powołano do życia Narodową Agencję 
Lotniczo – Kosmiczną (National Aeronautics and Space 
Administration, NASA), która stała się główną instytucją  
amerykańskiego programu kosmicznego.

12 kwietnia 1961 r. 27-letni Rosjanin Jurij Gagarin został pierwszym 
człowiekiem, który znalazł się w przestrzeni kosmicznej. Wydarze-
nie to było pierwszym z punktów kulminacyjnych wyścigu kosmiczne-
go między dwoma ówczesnymi mocarstwami, czyli Stanami Zjedno-
czonymi i ZSRR. Dało chwilową przewagę Rosjanom, lecz ostatecznie  
w eksploracji kosmosu Amerykanom udało się osiągnąć znacznie więcej.
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Wernher von Braun – konstruktor rakiet V2,  
dzięki któremu Amerykanie podbili kosmos.

Start rakiety Mercury-Atlas 6 
 ze statkiem Friendship 7 
Johna Glenna

Start rakiety Mercury-Redstone 3 
ze statkiem Freedom 7 Alana Sheparda

Kosmonauci 

 Po sztucznych satelitach i zwierzętach kolejnym 
krokiem stało się wysłanie w Kosmos człowieka. W ZSRR 
rozpoczęto rekrutację wśród pilotów bojowych samolo-
tów odrzutowych. Wyselekcjonowano 20 kandydatów, 
zwanych grupą WWS-1. Latem 1960 roku spośród nich 
wybrano ostateczną grupę sześciu przyszłych kosmo-
nautów: Jurija Gagarina, Giermana Titowa, Andrijana Ni-
kołajewa, Pawła Popowicza, Grigorija Nielubowa i Wale-
rija Bykowskiego. Grupa ta kontynuowała bezpośrednie 
przygotowania do pierwszego lotu człowieka w kosmos. 
12 kwietnia 1961 r. Jurij Gagarin wykonał statkiem Wo-
stok 1 lot po orbicie okołoziemskiej, trwający 1 godzinę  

i 48 minut. 6 sierpnia 1961 r. dubler Gagarina z pierw-
szego lotu, Gierman Titow, wykonał statkiem Wostok 2 
trwający ponad dobę lot, podczas którego okrążył Zie-
mię 17 razy. Dla Sowietów były to ogromne sukcesy.  
Wyprzedzili Amerykanów.

Astronauci
 Od 1959 r. w Stanach Zjednoczonych realizowano 
program Mercury, którego zadaniem było wykonanie za-
łogowych lotów kosmicznych. Pomimo znacznie większe-
go potencjału ekonomicznego USA, realizacja programu 
przebiegała nieco trudniej niż w ZSRR. W Stanach Zjed-
noczonych, gdzie o tym, na co wydawane są pieniądze 
podatników, decyduje Kongres, cały czas toczyła się wal-
ka o zapewnienie odpowiedniego finansowania programu 
kosmicznego. James E. Webb, administrator (dyrektor) 
NASA musiał wykazać się dużą zręcznością polityczną, 
by zapewnić programowi odpowiednie fundusze. 

Trwał zimnowojenny wyścig zbrojeń, wydatki na rozwój 
i zakup nowych typów uzbrojenia były ogromne i nie  
wszyscy widzieli potrzebę wydawania kolejnych miliar-
dów dolarów na loty w kosmos.

 Początkowo zastanawiano się, kto będzie ide-
alnym kandydatem na astronautę (tak nazywano ich po 
angielsku). Wybór nie był taki oczywisty, ponieważ sta-
tek kosmiczny był w dużym stopniu zautomatyzowany  
i sterowanie nim nie wymagało klasycznych umiejętności 
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Alan Shepard wciągany na pokład śmigłowca

Szympans Ham po powrocie na Ziemię

John Glenn przed 
statkiem Friendship 7

pilotażowych. Rozważano różne kandydatury – nurków, 
nawet akrobatów cyrkowych, ale ostatecznie, na żądanie 
prezydenta Eisenhowera, zdecydowano się na wojsko-
wych pilotów doświadczalnych. Mieli mieć duże doświad-
czenie w prowadzeniu prób w locie i wyższe wykształce-
nie techniczne. Po długich “castingach” wybrano siedmiu 
przyszłych astronautów. Byli to: Virgil „Gus” Grissom, 
Gordon Cooper i Donald „Deke” Slayton z US Air Force 
(Sił Powietrznych), Alan Shepard, Walter Schirra i Scott 
Carpenter z US Navy (lotnictwa marynarki wojennej) 
oraz John Glenn z US Marine Corps (lotnictwa piechoty  
morskiej).

Suborbitalne „skoki” 
 Amerykanie podeszli do zagadnienia inaczej 
niż Rosjanie. Loty człowieka poprzedziły loty szympan-
sów. Były one specjalnie tresowane (warunkowane) przy 
pomocy nagród i kar (kulek o smaku bananowym i elek-
trowstrząsów) do obsługi systemów statku kosmicznego, 
czyli naciskania przycisków i przesuwania dźwigni w od-
powiedniej kolejności na sygnały dźwiękowe i świetlne. 
31 stycznia 1961 r. szympans Ham wykonał lot suborbi-
talny statkiem Mercury-Redstone 2. 5 maja 1961 r. pierw-
szy Amerykanin, Alan Shepard wykonał lot kosmiczny 
statkiem Mercury-Redstone 3, nazwanym Freedom 7.  
Był to również  suborbitalny, 15-minutowy skok balistycz-
ny ponad granicę atmosfery Ziemi. Przed startem doszło 
do dość zabawnej komplikacji. Start opóźniał się z powo-
du pogody i Shepard, leżący kilka godzin w kabinie statku 

kosmicznego zaczął odczuwać silne parcie na pęcherz. 
Ponieważ lot miał trwać krótko, nikt nie pomyślał o tym 
prozaicznym problemie. Ostatecznie kontrolerzy lotu 
kazali mu oddać mocz do skafandra, po czym nastąpił  
start. Shepard wystartował z przylądka Canaveral i wo-
dował na Atlantyku w pobliżu Bermudów. Statek ko-
smiczny i astronauta został podjęty z wody przez śmi-
głowiec ratowniczy i przetransportowany na lotniskowiec  
USS Lake Champlain.

nr 2 Kwiecień 2021 39



Gus Grissom podczas przygotowań do lotu w kosmos. 
Po powrocie na Ziemię nie było mu tak wesoło.

	 Kolejny	 lot	 suborbitalny	 wykonał	 Virgil	 „Gus”	
Grissom	 21	 lipca	 1961	 r.	 statkiem	 Mercury-Redstone	 4,	
nazwanym	Liberty	Bell	7.	Sam	lot,	podobny	do	tego,	który	
wykonał	Shepard	przebiegł	bezproblemowo,	za	to	po	wo-
dowaniu	rozegrał	się	dramat.	Na	skutek	awarii	doszło	do	
przedwczesnego	odstrzelenia	włazu	statku	kosmicznego,	
który	zaczął	nabierać	wody.	Grissom	wyskoczył	z	kabiny,	
a	załoga	śmigłowca	ratowniczego	rozpaczliwie	usiłowała	
wydobyć	tonący	statek	kosmiczny,	który	niemal	wciągnął	
śmigłowiec	pod	wodę.	Dopiero	wtedy	załoga	śmigłowca	
porzuciła	te	próby	i	zwróciła	uwagę	na	astronautę,	który	
sam	był	 bliski	 utonięcia,	 bo	 jego	 skafander	 również	na-
bierał	wody,	poza	tym	był	obciążony	metalowymi	minia-
turkami	Liberty	Bell	7,	które	Grissom	zabrał	ze	sobą,	by	
później	 rozdać	 je	 przyjaciołom.	 Dla	 Grissoma	wydarze-
nie	to	było	wielką	traumą,	która	zepsuła	mu	całą	radość	 
z	lotu	w	kosmos,	zwłaszcza,	że	niektórzy	sugerowali,	że	
do	 przedwczesnego	 odstrzelenia	 włazu	 i	 w	 efekcie	 za-
tonięcia	 statku	 doszło	 z	 jego	 winy.	 Dopiero	 wydobycie	 
Liberty	Bell	7	w	1999	r.	potwierdziło,	że	była	to	awaria.	

Amerykanie na orbicie
	 29	 listopada	 1961	 r.	 szympans	Enos	poleciał	 na	
orbitę	 statkiem	 Mercury-Atlas	 5.	 Okrążył	 Ziemię	 dwu-
krotnie.	Była	 to	próba	generalna	przed	 lotem	człowieka 
20	lutego	1962	r.	John	Glenn	jako	pierwszy	Amerykanin	
wykonał	 lot	orbitalny	statkiem	Mercury-Atlas	6,	nazwa-
nym	Friendship	7,	w	czasie	4	godzin	i	55	minut.	Wykonał	
trzy	 okrążenia	Ziemi.	 Kolejną	misją	 orbitalną	 była	Mer-
cury-Atlas	7,	która	odbyła	się	24	maja	1962	r.	Scott	Car-
penter	 wykonał	 również	 trzy	 okrążenia	 Ziemi	 statkiem	
Aurora	 7.	 Pierwotnie	 pilotem	 tej	 misji	 miał	 być	 Donald	
Slayton,	ale	został	uziemiony	z	powodu	problemów	kar-
diologicznych.	Na	skutek	awarii	 automatycznego	syste-
mu	sterowania	i	prawdopodobnych	błędów	pilotażowych	
popełnionych	podczas	wchodzenia	w	atmosferę	Carpen-
ter	wodował	400	km	od	planowanego	miejsca.	
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John Glenn i prezydent John F. Kennedy podczas rozmowy  
z drugim radzieckim kosmonautą Giermanem Titowem

Astronauci programu Mercury przed naddźwiękowym myśliwcem Convair F-106B Delta Dart, 
na którym wykonywali loty treningowe. Od lewej: Scott Carpenter, Gordon Cooper, John 
Glenn, Gus Grissom, Walter Schirra, Alan Shepard, Donald Slayton. 

Jarosław Dobrzyński

 3 października 1962 r. Walter Schirra wykonał 
trzeci amerykański lot orbitalny statkiem Mercury-Atlas 
8, nazwanym Sigma 7, okrążając Ziemię sześciokrotnie. 
Wprowadził statek do ponownego wejścia w atmosferę 
wykorzystując ręczny system sterowania. 
Ostatni lot programu – Mercury-Atlas 9 ze statkiem Faith 
7 wykonał Gordon Cooper 15 maja 1963 r. Był to lot naj-
dłuższy – Cooper przebywał w kosmosie ponad 34 godzi-
ny, wykonując 22 okrążenia Ziemi.

Dalsza eksploracja
 Kolejne loty wykonywano w załogach wielooso-
bowych, kosmonauci wychodzili ze statków w otwartą 
przestrzeń. W 1963 r. Rosjanie wysłali w kosmos pierwszą 
kobietę, Walentynę Tierieszkową. Od połowy lat 60-tych  
Amerykanie realizowali program Apollo, którego celem 

było lądowanie na Księżycu. 20 lipca 1969 r. Neil Arm-
strong i Edwin Aldrin jako pierwsi ludzie wylądowali na 
Księżycu statkiem Apollo 11. Do 1972 r. Amerykanie wyko-
nali jeszcze 5 lądowań na Księżycu.

 W latach 70-tych nastąpił okres odprężenia  
w stosunkach między Stanami Zjednoczonymi i ZSRR. 
W 1975 miała miejsce pierwsza wspólna misja kosmicz-
na Sojuz – Apollo, w której wzięli udział Thomas Stafford, 
Donald Slayton, Vance Brand, Aleksiej Leonow i Walerij 
Kubasow. Statki Sojuz i Apollo połączyły się na orbicie, 
kosmonauci wykonali wspólne eksperymenty naukowe, 
po czym statki rozłączyły się. Misja ta była dużym suk-
cesem technicznym i politycznym i zakończyła pierwszy 
etap badań Kosmosu, stojący pod znakiem rywalizacji 
amerykańsko – radzieckiej.
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Thunderchiefy nad 
Wietnamem cz. 2. 

Przedstawiamy drugą część artykułu o działaniach samolotów Republic  
F-105 Thunderchief podczas wojny wietnamskiej. W naszym muzeum  
można zobaczyć jeden z nielicznych w Europie samolotów tego typu. 

Dzikie Łasice 
 Z pomocą ZSRR Wietnam Północny stworzył 
najbardziej skuteczny i skoncentrowany system obro-
ny przeciwlotniczej. Do kierowanych optycznie i radio-
lokacyjnie baterii artylerii wiosną 1965 r. dołączyła też 
najgroźniejsza broń przeciwlotnicza, jaką dysponowali 
wówczas Sowieci – naprowadzane radiolokacyjnie pociski 
rakietowe S-75 Dźwina (w kodzie NATO SA-2 Guideline, 
przez Amerykanów nazywane były w skrócie SAM, czyli 
Surface to Air Missile, pocisk ziemia – powietrze), o zasię-
gu ok. 30 km. Amerykanie zdążyli je już poznać – rakiety 
te zestrzeliły dwa amerykańskie samoloty rozpoznawcze 
U-2 nad ZSRR i Kubą w 1960 i 1962 r. Jak już wspomnia-
no, atakowanie baterii rakietowych będących dopiero  
w budowie było zakazane. Podczas wizyty w Sajgonie 
zastępcy Sekretarza Obrony, J. T. McNaughtona, gene-
rał William Momyer, dowódca 7 Armii Lotniczej walczącej  
w Azji Południowo-Wschodniej usiłował uzyskać zgodę na 
ich zniszczenie. McNaughton wyśmiał to żądanie. „Chy-
ba nie sądzicie, że zamierzają ich użyć? Rozmieszcze-
nie ich to czysto polityczna zagrywka!” 24 lipca 1965 r. 
rakieta S-75 zestrzeliła pierwszy amerykański samolot 

nad Wietnamem - myśliwiec F-4C Phantom z 47 TFS.  
A potem kolejne. Zarówno Siły Powietrzne, jak  
i marynarka zaczęły wysyłać towarzyszące formacjom 
uderzeniowym klucze zwalczania obrony przeciwlotniczej,  
o kryptonimie Iron Hand. Jednak by skutecznie 

Pierwsza odznaka „Dzikich Łasic”. Litery YGBSM to skrót od  
„You gotta be shittin’ me”, co można przetłumaczyć jako  
„Chyba sobie ze mnie jaja robicie.” Tymi słowami zareagował  
jeden z pierwszych EWO „Dzikich Łasic”, kpt. Jack Donovan,  
kiedy dowiedział się, na czym ma polegać zadanie formacji,  
do której się ochotniczo zgłosił. Stały się one nieoficjalnym  
mottem „Dzikich Łasic”.  /USAF

Klucz F-105D z 34 TFS, 388 TFW w drodze nad cel w 1968 r. Samoloty są uzbrojone w  sześć bomb M117 na belce wielozam-
kowej pod kadłubem. Na zewnętrznych belkach podskrzydłowych są podwieszone zasobniki zakłócające AN/ALQ-71. USAF
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zwalczać baterie rakietowe, konieczne było uży-
cie samolotów wyposażonych w urządzenia wykry-
wające sygnały naprowadzających je radarów. Fir-
ma Bendix/King opracowała system RHAW (Radar 
Homing and Warning, czyli wykrywanie emisji radarów  
i ostrzeganie przed nim) i zaprezentowała go dowódz-
twu USAF wiosną 1965 r., ale wówczas nie wzbudził za-
interesowania. Kilka miesięcy później, kiedy kilkanaście 
amerykańskich samolotów padło ofiarą SAM-ów sytuacja 
się zmieniła i siły powietrzne zdecydowały się na wprowa-
dzenie do użycia dwumiejscowych F-100F wyposażonych 
w system RHAW, mających wykrywać i niszczyć stacje 
radiolokacyjne naprowadzające rakiety. Początkowo za-
mierzano wykorzystać dwumiejscowe F-105F, ale było 
ich niewiele, więc sięgnięto po bardziej dostępne Super 
Sabre’y. Prócz RHAW samoloty te wyposażono w odbior-
nik panoramiczny IR-133, który analizował wykryte pro-
mieniowanie i określał typ radaru, który je emitował, oraz 
odbiornik WR-300 Launch Warning Receiver (później na-
zwany APR-26) ostrzegający przed odpaleniem rakiety.  
Projekt otrzymał kryptonim Ferret (fretka), zmieniony 
później na Wild Weasel (Dzika Łasica). Skompletowano 
załogi, składające się z pilota i operatora urządzeń walki 

radioelektronicznej (Electronic Warfare Officer – EWO). 
Tych ostatnich rekrutowano z załóg bombowców stra-
tegicznych B-52, w których istniało takie stanowisko.  
W grudniu 1965 r. sześć F-100F Wild Weasels przybyło do 
Korat i rozpoczęło działania. F-100F, uzbrojony w działka 
i wyrzutnie rakiet niekierowanych prowadził klucz F-105, 
uzbrojonych również rakiety niekierowane i bomby kase-
towe. Super Sabre’y miały dokonywać pierwszego ataku 
na wykryte stanowiska wietnamskich rakiet przeciwlot-
niczych, wyłączając je z akcji, a zadaniem podążających 
ich śladem F-105 było dokończyć robotę. Od maja 1966 
r. jako główne uzbrojenie Łasic zaczęto stosować pociski 
przeciwradiolokacyjne AGM-45 Shrike, naprowadzające 
się na sygnały emitowane przez wietnamskie radary.
 
 Pierwsze akcje bojowe Dzikich Łasic wykazały 
słuszność tej koncepcji zwalczania wietnamskiej obrony 
przeciwlotniczej, ale pokazały też, że F-100F niezbyt się 
do tej roli nadawały, ponieważ były znacznie wolniejsze 
od F-105, z którymi współdziałały, poza tym miały dużo 
uboższe wyposażenie nawigacyjne. Z tego względu,  
a także na skutek strat i zużycia, po tym przetarciu szlaku 
F-100F pod koniec maja 1966 r. zostały zastąpione przez 
przystosowane do tej roli F-105F. Pierwsze pięć „Dzikich 
Łasic” F-105F wylądowało w Korat 28 maja. Kolejne 18 
przybyło w lipcu. W Korat zostały przydzielone do 13th 
TFS, który wyspecjalizował się w zadaniach „Iron Hand”, 
w Takhli – do wszystkich dywizjonów 355 Skrzydła jako 
piąty klucz „E”.

 „Dzikie Łasice” F-105F prowadziły klucze „Iron 
Hand”, neutralizujące obronę przeciwlotniczą przed 
przylotem formacji uderzeniowej i osłaniające jej odwrót, 
stąd ich motto brzmiało „First in, last out”. Klucz taki 
składał się najczęściej z prowadzącego F-105F, uzbrojo-

Późniejsza odznaka „Dzikich Łasic”. W porównaniu z pierwszą, 
wygląd tytułowej Łasicy pokazuje, że po kilku latach działań  
i zyskaniu nowego uzbrojenia w postaci pocisków Standard  
doświadczenie i pewność siebie załóg znacząco wzrosły. /USAF

F-105F Wild Weasel, uzbrojony w pociski przeciwradiolokacyj-
ne AGM-45 Shrike i towarzyszący mu jednomiejscowy F-105D, 
uzbrojony w bomby Mk-82. /USAF
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nego w pociski AGM-45 Shrike, który wykrywał i pierwszy 
atakował stację radiolokacyjną naprowadzającą rakiety. 
Towarzyszyły mu trzy F-105D, z których jeden (numer 
2) był również uzbrojony w pociski Shrike, które odpa-
lał na komendę prowadzącego, a druga para (numer 3  
i 4) – w bomby kasetowe lub burzące, którymi atakowa-
ła całą baterię rakietową – wyrzutnie, samochody trans-
portowo-załadowcze, agregaty zasilające i pociski przy-
gotowane do załadowania na wyrzutnie. Zdarzały się 
też inne kombinacje, np. dwa F-105F i dwa F-105D lub 
same F-105F. Były to najbardziej niebezpieczne misje. 
Dwie załogi „Dzikich Łasic” F-105F z Takhli – kpt. Merlyn 
Dethlefsen (pilot) i kpt. Mike Gilroy (EWO) oraz mjr Leo 
Thorsness (pilot) i kpt. Harold Johnson (EWO) otrzymali 
w 1967 r. najwyższe amerykańskie odznaczenia – Medal 
Honoru (piloci) i Krzyż Sił Powietrznych (EWO) za akty 
szczególnej odwagi, kiedy nie zaprzestawali ataków na 
baterie rakietowe aż do ich ostatecznego zniszczenia 
i uczestniczyli w akcjach ratunkowych zestrzelonych  
pilotów pomimo uszkodzeń własnych samolotów i koń-
czącego się paliwa. 

 Taktyka działania Łasic była zmienna, zależała 
od rodzaju zadania i dostępnych samolotów. Zazwyczaj 
Łasice krążyły po dwóch osobnych orbitach w pobliżu ba-
terii rakietowej, z synchronizacją, by jeden samolot lub 
para były zawsze zwrócone w kierunku baterii, starając 
się odciągnąć jej ogień od formacji uderzeniowej. 

Gdy rakiety zostały odpalone, zazwyczaj salwą po trzy, 
Łasice stosowały standardową taktykę nurkowania,  
a następnie wznoszenia się w przeciwnych kierunkach, co 
wymagało stalowych nerwów i idealnego wyczucia czasu. 
Później większy nacisk zaczęto kłaść nie na samo niszcze-
nie baterii, co na zakłócanie pracy radarów i zwalczanie ich  
z większej odległości pociskami przeciwradiolokacyjny-
mi. Obsługi baterii również uczyły się sposobów radzenia 
sobie z Łasicami, starając się trzymać przez większość 
czasu radary wyłączone, lecz nagrzane, by emisje były 
jak najkrótsze. Pocisk Shrike naprowadzał się na źródło 
sygnału i po jego zniknięciu stawał się ślepy. 

 Pod koniec 1967 r. liczba „Dzikich Łasic” F-105F 
wynosiła już 86. Gdy w 1969 r. F-105 zostały wycofane  
z Korat, 44 TFS, wykonujący te zadania został przeniesio-
ny do 355 Skrzydła w Takhli. 

 Od 1969 r. do Tajlandii zaczęły trafiać F-105F 
ze zmodernizowanym wyposażeniem elektronicznym 
i uzbrojeniem, oznaczone F-105G. Mogły one przenosić 
nowe pociski przeciwradiolokacyjne AGM-78 Standard 
ARM, posiadające większy zasięg i głowicę bojową niż 
pociski Shrike, a także moduł pamięci, dzięki któremu za-
pamiętywały położenie źródła sygnału nawet po jego za-
niknięciu. Po zamknięciu bazy Takhli sformowana z nich 
jednostka – 17 Wild Weasel Squadron – została przenie-
siona z powrotem do Korat. W kwietniu 1972 r. kolejne 12 

Rakieta przeciwlotnicza S-75M Wołchow, udoskonalona wersja 
rakiety S-75 Dźwina, o większym zasięgu i precyzyjniejszym 
systemie naprowadzania na wyrzutni
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F-105G z 561 TFS zostały przebazowane z bazy McConnell 
w Kansas do Korat. F-105G były używane do końca wojny, 
odgrywając ważną rolę w operacjach „Linebacker” i Line-
backer II”, kiedy po ponad trzech latach przerwy Amery-
kanie wznowili działania lotnicze na pełną skalę przeciw 
Wietnamowi Północnemu, co doprowadziło do podpisania 
porozumienia pokojowego w styczniu 1973 r. W tych za-
daniach F-105G, uzbrojone w pociski przeciwradioloka-
cyjne AGM-45 Shrike i AGM-78 Standard ARM tworzyły 
tzw. „hunter-killer teams” z samolotami F-4E Phantom, 
które po „uciszeniu” radarów naprowadzających niszczy-
ły baterie bombami kasetowymi. Ed Rasimus, odbywający 
drugą turę bojową opisywał, jak wyglądały te misje:

 „Łasica melduje odpalenie rakiety: ‘Orzeł zgłasza 
odpalenie. Zniżać się, natychmiast!’ ‘Rakieta na godzinie 
pierwszej’ - Kirby (drugi członek załogi F-4, nawigator-
-operator radaru i systemów uzbrojenia – przyp. aut.) 
udowadnia, że potrafi stosować się do moich instrukcji. 
Jego głos staje się nieco wyższy, ale robi dobrą robotę, 
wypatrując niebezpieczeństwa. ‘W porządku, widzę ją. 
Trzymaj się, jedziemy w dół’. Przechylam samolot, włą-
czam dopalacze i nurkuję w kierunku rakiety. Larry Cary, 
lecący jako numer cztery, trzyma się obok mnie i pilnuje 
mojej prawej strony. Nurkujemy obaj skrzydło w skrzydło 
w odległości około 900 metrów od siebie. Rakieta wzno-
si się, ciągnąć smugę pomarańczowego dymu, wciąż na  
silniku startowym, więc jeszcze bez naprowadzania. 

 Obłok dymu sygnalizuje oddzielenie się stop-
nia startowego i natychmiast pojawia się biały płomień 
silnika marszowego. Rakieta wyrównuje lot, ale jest już 
powyżej nas, przechodząc daleko z naszej lewej strony. 
Gdy tylko nas mija, przestajemy zwracać na nią uwagę.  
Mamy baterię. 

 ‘Orzeł 3 widzi baterię. Sprawdzić prawą, robimy 
najście na cel w lewo i odejście na północ. Teren jest otwar-
ty, zrzucamy wszystkie cztery bomby.’ Bateria rakietowa 
stoi na otwartym terenie, na południowo-wschodnim 
krańcu sporego jeziora, na południe od Rzeki Czerwonej. 
Najwyraźniej dopiero co została rozstawiona i nie jest 
jeszcze zamaskowana.  Radar i wyrzutnie rakiet są łatwe 
do zauważenia, robiąc górkę do najścia na cel wyraźnie 
widzę rzędy oliwkowozielonych ciężarówek z rakietami, 
które mają zostać załadowane na wyrzutnie. (…). Pod-
ciągam lekko i obracam samolot na plecy, by półpętlą 
przejść w nurkowanie, celując w wyrzutnie rakiet. Z wyso-
kości zaledwie 1200 metrów nad rzeką patrzę na najwięk-
szą baterię rakietową, jaką do tej pory widziałem. Prze-
chodząc z powrotem do normalnego położenia, ustawiam 
krąg celownika na pierwszej wyrzutni najbliżej brzegu 
rzeki. Naciskam raz przycisk zrzutu bomb. Unoszę lekko 
nos samolotu i widzę przyczepę radaru naprowadzające-
go. Naciskam przycisk dwukrotnie. Przechylam samolot 
lekko w prawo i naciskam jeszcze raz. Czuję lekkie szarp-
nięcia, gdy bomby kasetowe oddzielają się od samolotu 
za każdym naciśnięciem przycisku na drążku. Skręcam 
w lewo, po czym natychmiast kopię ster kierunku i ścią-
gam drążek, by ostro skręcić w prawo. Strumień pocisków 
smugowych kalibru 23 mm wznosi się łukiem przed moim 
nosem, ale odchodzę w przeciwnym kierunku. Patrzę  
w dół przez prawe ramię i widzę pierwsze błyski, gdy mi-
niaturowe bomby, które wysypały się z zasobników, za-
czynają rozświetlać stanowisko baterii. Obłoki dymu nad 
rakietami wskazują miejsca, gdzie zasobniki otworzyły 
się. W ułamku sekundy cały obszar jest pokryty detona-
cjami bomb, wyglądającymi jak błyski fleszy na prezy-
denckiej konferencji prasowej. 

Bateria rakiet S-75 atakowana bombami kasetowymi /USAF
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 Cary podąża za mną i powtarza ten sam ba-
let. (…) Zrzucone przez niego zasobniki otwierają się  
i jego bomby uzupełniają ten pokaz fajerwerków. Patrzę, 
jak jego samolot odchodzi znad celu i po kącie, z jakim 
ścina mój zakręt stwierdzam, że na pewno mnie widzi.  
Ale to dopiero początek. Jedna, nie, dwie, a teraz trzy ra-
kiety schodzą z wyrzutni. Nie zostały odpalone, po prostu 
eksplodują. Inne spadają z samochodów transportowo-
-załadowczych. Żadnemu sowieckiemu konstruktorowi 
nie udało się zaprojektować transportera chroniącego 
rakiety przed bombami kasetowymi. Odłamki podziu-
rawiły zbiorniki paliwa, wyzwalając reakcje chemiczne 
sprawiające, że rakiety ślizgają się po ziemi, wyskakują  
w powietrze lub wybuchają na ciężarówkach. Odchodzimy 
znad celu na północ, po czym zawracamy na południowy 
zachód, ponownie przelatując nad Rzeką Czerwoną. 
(…) Patrząc za siebie przez lewe ramię widzę słup jasno-
pomarańczowego dymu wznoszący się z jeziora, wysoki 
na ponad milę. Błyski wewnątrz zdradzają ciągłe eksplo-
zje na miejscu zniszczonej baterii rakietowej. Dziś w nocy 
naszym bombowcom będzie grozić o jedno niebezpie-
czeństwo mniej.”

Najeźdźcy Ryana
 i „pułkownik Komputer”
 F-105 operowały tylko w dzień i okresy złej pogo-
dy mocno ograniczały ich działania. W tym czasie US Air 
Force nie posiadały samolotu uderzeniowego, zdolnego 
do działań w każdych warunkach pogodowych, jak Grum-
man A-6 Intruder, używany przez lotnictwo marynarki  
i piechoty morskiej. Wysoce skomplikowany General  
Dynamics F-111A przechodził dopiero próby i był jeszcze 
daleki od osiągnięcia gotowości operacyjnej.
Bardzo bolejący nad tym faktem dowódca sił USAF na 
obszarze Pacyfiku (PACAF), gen. John D. Ryan polecił 

sformować specjalną jednostkę, wyspecjalizowaną w pre-
cyzyjnych nocnych atakach z małej wysokości (150 – 600 
m), wyposażoną w zmodyfikowane w ramach programu 
Northscope, przemianowanego później na Commando 
Nail samoloty F-105F Wild Weasel. W ramach modyfika-
cji pokładowa stacja radiolokacyjna R-14A zyskała moż-
liwość prezentacji szerszego obrazu na ekranie i szyb-
szych ruchów anteny, śledzącej rzeźbę terenu. Z tylnej 
kabiny, którą miał zajmować bombardier-nawigator 
usunięto drążek sterowy, za to umożliwiono zrzut bomb  
z tego miejsca. W przedniej kabinie przed ekranem stacji 
radiolokacyjnej umieszczono kamerę, która miała reje-
strować obraz celu dla oceny skutków ataku, ale jej mo-
cowanie ograniczało ruch drążka sterowego do przodu, 
stąd piloci wyginali je w bok. Ogółem do tego standardu 
zmodyfikowano 13 egzemplarzy F-105F.

 W marcu 1967 r. jednostka mająca wykonywać te 
zadania, nazwana od nazwiska pomysłodawcy „Ryan’s  
Raiders”, czyli „Najeźdźcy Ryana” została sformowana w 
bazie Yokota w Japonii. Początkowo pilotami byli doświad-
czeni instruktorzy, a „zwykli” piloci zajmowali tylną kabi-
nę, tak więc załogi składały się z dwóch pilotów, a nie pilota  
i bombardiera-nawigatora. Wdrożono intensywny pro-
gram szkolenia w interpretacji wskazań radaru i technik 
bombardowania z wykorzystaniem radaru i komputera 
balistycznego. 
Pierwsze zmodyfikowane samoloty i załogi trafiły do 13 
TFS w Korat 24 kwietnia 1967 r., a pierwszą misję wykona-
ły dwa dni później. W maju przybyło kolejne osiem załóg. 
W ciągu kolejnych trzech miesięcy „Najeźdźcy” wykonali 
98 lotów bojowych przeciw celom położonym w sekto-
rach RP VI A i RP V. 
Jako że samoloty „Raiderów” były przebudowanymi „Dzi-
kim Łasicami”, od lipca 1967 r. w tylnych kabinach zasiedli 
EWO (operatorzy urządzeń walki elektronicznej) z załóg 
„Łasic”. Powodowało to kolejny problem, ponieważ byli 
oni wyszkoleni tylko w swojej wąskiej, ale bardzo wyma-

Klucz zwalczania obrony przeciwlotniczej, złożony z F-105G 
Wild Weasel i trzech F-4E Phantomów uzupełnia paliwo w drodze 
nad cel w Wietnamie Północnym podczas operacji Linebacker  
w 1972 r. /USAF
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gającej specjalności i nie mieli kwalifikacji nawigatorów-
-bombardierów. Jak łatwo się domyślić, misje „Raiderów” 
były bardzo niebezpieczne już od samego momentu star-
tu. Ładunek uzbrojenia był typowy, składał się najczęściej 
z sześciu 750-funtowych (340 kg) bomb M117, z których 
część była wyposażona w zapalniki o opóźnionym działa-
niu, podwieszonych na belce wielozamkowej pod kadłu-
bem, zasobnika zakłócającego QRC-160 i pocisku AIM-9 
Sidewinder. Thunderchiefy operujące w dzień startowały 
z niepełnym zapasem paliwa i uzupełniały go w powietrzu 
niedługo po starcie. Tankowanie w powietrzu w ciemno-
ści, zwłaszcza samolotem obładowanym uzbrojeniem 
było znacznie trudniejsze i bardziej niebezpieczne, dla-
tego samoloty „Raiderów” startowały z pełnym zapasem 
paliwa, obciążone mocno powyżej dopuszczalnej masy 
startowej. Awaria silnika czy pęknięcie przeciążonej opo-
ny przy takim starcie były gwarancją katastrofy. Tanko-
wanie w powietrzu nadal było konieczne, ale tylko jedno, 
nie dwa, jak podczas misji dziennych. W ciągu pierwszego 
miesiąca utracono dwa samoloty – jeden prawdopodob-
nie zderzył się z ziemią na skutek awarii radaru, drugi zo-
stał zestrzelony. Kolejny utracono 4 października 1967 r.
Doraźne modyfikacje nie uczyniły F-105F samolotem  
w pełni zdolnym do działań nocnych, a brak odpowiednio 
wyszkolonych nawigatorów tylko to pogłębiał. Mimo strat 
program Commando Nail uznano jednak za sukces, któ-
ry utorował drogę samolotom F-111A, które przybyły do 

Azji Południowo-Wschodniej w marcu 1968 r. Ich debiut 
też był mocno problematyczny, ale to już zupełnie inna 
historia. 
Równolegle z programem Commando Nail wdrożono 
program Combat Martin. Trzynaście egzemplarzy F-105F 
przystosowano do zadań zakłócania północnowietnam-
skich systemów łączności. W tylnej kabinie, pozbawionej 
fotela wyrzucanego zamontowano urządzenie zakłóca-
jące Hallicrafters ORC-128, zwane przez pilotów “puł-
kownikiem Komputerem”, blokujące łączność radiową 
pomiędzy pilotami wietnamskich myśliwców i naprowa-
dzającymi ich kontrolerami naziemnymi. Samoloty te, 
wchodzące w skład formacji uderzeniowych, również 
przenosiły uzbrojenie. Zostały przydzielone do obu 
skrzydeł. Eksploatowano je do 1970 r. Jeden został ze-
strzelony w 1968 r., pozostałe przebudowano do standar-
du F-105G Wild Weasel. 

Największy sukces –  
most Paula Doumera
 Jednym z najważniejszych obiektów infrastruk-
tury komunikacyjnej Wietnamu Północnego był istniejący 
do dziś 2,5-kilometrowy stalowy most kolejowy Long Bien 
w Hanoi. Zbudowany przez Francuzów na przełomie XIX  

Północnowietnamska obsługa działa przeciwlotniczego kal. 37 
mm i radzieccy doradcy wojskowi. Bez wsparcia ZSRR Wietnam 
Północny nie byłby w stanie walczyć ze Stanami Zjednoczonymi. 
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i XX w., był nazywany mostem Paula Doumera od nazwi-
ska ówczesnego gubernatora Indochin i późniejszego 
prezydenta Francji. Był jedyną przeprawą kolejową przez 
Rzekę Czerwoną, którą z portu w Hajfongu transportowa-
no zaopatrzenie w głąb kraju. Z uwagi na swoje znaczenie 
most był bardzo silnie broniony. 

 Dowództwo 7 Armii Lotniczej przez wiele miesię-
cy bezskutecznie zabiegało o zezwolenie prezydenta i Ko-
mitetu Połączonych Szefów Sztabów na zniszczenie go. 
Zezwolenie to niespodziewanie dotarło 11 sierpnia 1967 r. 
do dowództwa 355 Skrzydła w Takhli, połączone z rozka-
zem wykonania ataku tego samego dnia. Samoloty były 
już przygotowane do nalotu na inny cel, tymczasem do 
zaatakowania mostu konieczna była zmiana konfiguracji 
uzbrojenia. Łamiąc wszelkie procedury bezpieczeństwa, 
mechanicy szybko zdjęli spod kadłubów samolotów belki 

wielozamkowe z bombami M117, zastępując je 650-ga-
lonowymi zbiornikami paliwa i 450-galonowe zbior-
niki paliwa z wewnętrznych węzłów podskrzydłowych,  
zastępując je 3000-funtowymi (1360 kg) bombami M118.  
Dowódcą misji został zastępca dowódcy 355 Skrzydła ds. 
operacyjnych, płk Robert White, były astronauta progra-
mu X-15. Wybrał 19 najbardziej doświadczonych pilotów. 
Do formacji uderzeniowej dołączyły też klucze myśliwców 
F-4C Phantom, prowadzone przez płk Robina Oldsa, do-
wódcę 8 Taktycznego Skrzydła Myśliwskiego, stacjonują-
cego w Ubon, oraz klucze bombowe i Iron Hand  z Korat, 
prowadzone przez dowódcę 469 Taktycznego Dywizjo-
nu Myśliwskiego, ppłk Harry’ego Schurra. O 15.58 czasu 
miejscowego amerykańska formacja wykonała perfekcyj-
ny atak na most, niszcząc trzy jego przęsła. Mimo silnej 
obrony obyło się bez strat własnych. Kolejny nalot prze-
prowadzono następnego dnia.
Wietnamczycy byli ekspertami w dziedzinie błyskawicz-
nych napraw, poza tym dysponowali ogromnymi zaso-
bami darmowej siły roboczej, więc most został po dwóch 
miesiącach przywrócony do użytkowania. Amerykanie 
wykonali jeszcze trzy ataki, z których ostatni, przepro-
wadzony 18 grudnia 1967 r. wyłączył most z użycia aż 
do wstrzymania bombardowań Wietnamu Północnego  
w listopadzie 1968 r. 

Starcia z MiGami
 Przez dwa lata trwania operacji Rolling Thunder, 
do kwietnia 1967 r. amerykańskiemu lotnictwu nie wolno 

Most Paula Doumera w Hanoi po amerykańskich nalotach  
11 i 12 sierpnia 1967 r. 

Północnowietnamscy piloci myśliwców MiG-17  
w drodze do samolotów w bazie Kep
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było atakować północnowietnamskich lotnisk. Północ-
nowietnamskie myśliwce mogły być atakowane tylko  
w powietrzu, po pozytywnej identyfikacji wzrokowej. 
Dzięki temu lotnictwo Wietnamu Północnego, posiadające 
niewielką liczbę myśliwców, w większości przestarzałych 
w porównaniu z amerykańskimi opracowało bardzo sku-
teczną taktykę niespodziewanych, „partyzanckich” ata-
ków metodą „uderz i uciekaj” na amerykańskie formacje 
bombowe, z wykorzystaniem naprowadzania myśliwców 
przez kontrolerów naziemnych na podstawie wskazań ra-
darów.  Ataki myśliwców przybrały na sile pod koniec 1966 
r., w związku ze wzrostem skuteczności działań „Dzikich 
Łasic”, przez co zmalała skuteczność baterii rakiet prze-
ciwlotniczych S-75 Dźwina. Głównym typem myśliwca 
używanym początkowo przez Wietnamczyków był MiG-
17, znacznie wolniejszy, ale też mniejszy, lżejszy i zwrot-
niejszy od F-105. Był uzbrojony w dwa działka kal. 23 mm  
i jedno kal. 37 mm, z zapasem amunicji wystarczającym na 
ok. 5 sekund ognia. Zadaniem pilotów MiGów było przede 
wszystkim rozbicie formacji uderzeniowych, zmuszenie 
ich do awaryjnego zrzutu bomb przed celem i ucieczki. 
Na małej wysokości F-105 tylko wtedy mógł wykorzystać 
swoją większą prędkość, by uciec myśliwcom. Wdawa-
nie się w walkę manewrową ze zwrotniejszym MiGiem 
nie było zalecane, ale jeżeli MiG pojawił się przed Thun-
derchiefem, jego pilot mógł wykorzystać okazję. „Thud”, 
uzbrojony w 20 mm obrotowe działko M61A1 Vulcan, 
wypluwające 89 pocisków na sekundę w skoncentrowa-

nym strumieniu był bardzo stabilną platformą strzelecką.  
Celownik, ustawiony do zrzutu bomb wymagał przełą-
czenia na tryb strzelania z działka do celu powietrzne-
go ruchami kilku przełączników, na co często brakowało 
czasu, dlatego amerykańscy piloci starali się zazwyczaj 
jak najbardziej zbliżyć do MiGa i z minimalnej odległo-
ści zasypać go gradem pocisków bez użycia celownika.  
Piloci F-105 zestrzelili łącznie 27,5 MiGów-17 (jedno zwy-
cięstwo wspólnie z załogą F-4D Phantoma). Pierwszym 
pilotem F-105, który zestrzelił MiGa-17 w pobliżu Ha-
noi 29 czerwca 1966 r. był mjr Fred Tracy, dowódca 421 
TFS z Korat. Od grudnia 1966 r. F-105 były też uzbrajane  
w naprowadzane na podczerwień pociski powietrze-po-
wietrze AIM-9B Sidewinder do obrony własnej, ale przy 
ich użyciu odniesiono tylko trzy zwycięstwa. 
Najwięcej zwycięstw nad MiGami miało miejsce w 1967 r. 
10 marca kpt. Max Brestel z 354 TFS stał się pierwszym 
pilotem USAF w Wietnamie, który odniósł dwa zwycię-
stwa powietrzne. 19 marca piloci 355 Skrzydła zestrzelili 
cztery MiGi-17 i uszkodzili jednego podczas nalotu na ko-
szary Xuan Mai w pobliżu Hanoi. 13 maja podczas nalo-
tu na węzeł kolejowy Yen Vien siedem MiGów-17 zostało 
zestrzelonych przez amerykańskie samoloty, w tym pięć 
przez pilotów F-105 – trzy ogniem z działek, dwa pociska-
mi Sidewinder. Ostatnie dwa zwycięstwa nad MiGami-17 
odniosły załogi dwóch F-105F Wild Weasel z 357 TFS 19 
grudnia 1967 r.

 Szybsze, naddźwiękowe MiGi-21 były dużo trud-
niejszymi przeciwnikami dla F-105, chociaż ich zada-
niem było głównie atakowanie kluczy osłony myśliwskiej.  
Oba typy osiągały podobną prędkość, a znacznie lżejszy 
MiG miał większe przyspieszenie. Gdy pilot F-105 włą-
czał dopalanie, stawał się łatwiejszym celem dla napro-
wadzanych na podczerwień rakiet R-3S, z drugiej jednak  
strony mógł wymanewrować MiGa, zmniejszając raptow-

Zdjęcie z fotokarabinu, przedstawiające zestrzelenie 
MiGa-17 przez kpt. Ralpha Kustera 5 czerwca 1967 r. 
/USAF

Niezamaskowane myśliwce MiG-17 w bazie Phuc Yen. Przez 
pierwsze dwa lata operacji „Rolling Thunder” północno-
wietnamskie samoloty były na ziemi bezpieczne, ponie-
waż prezydent Lyndon Johnson i sekretarz obrony Robert  
McNamara  nie zezwalali na atakowanie północnowietnam-
skich lotnisk. /USAF
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Kpt. Robert Crane z 34 TFS świętu-
je zakończenie  tury 100 lotów bo-
jowych nad Wietnamem Północnym  
w styczniu 1968 r. Była to ceremo-
nia składająca się z kilku punktów.  
Najpierw gratulacje od dowód-
cy skrzydła i dywizjonu, później 
„prysznic” z wozu gaśniczego, wrę-
czenie na pożegnanie tradycyjnej 
skrzynki piwa technikowi samolotu 
i parada po całej bazie na specjal-
nej przyczepie w kształcie budy 
psa Snoopy, używanej do tego celu 
w Korat, zakończona wrzuceniem 
szczęśliwca do basenu.
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Na szyi Crane’a zawieszony jest 
szal z nazwiskami wszystkich 
pilotów 34 TFS, którzy odbyli 
pełną turę 100 lotów bojowych, 
a wydrążony ananas jest wypeł-
niony rumem. 

Obchody wieńczyło wielkie  
pijaństwo w kasynie oficer-
skim, którego fundatorem był 
bohater wydarzenia.

Na F-105 w czasie wojny wietnamskiej  
latał też prawdziwy Polak, kpt. Harry  
Pawlik (z lewej). Urodzony w Polsce  
w 1929 r., przybył do Stanów Zjedno-
czonych w 1947 r. jako sierota wojenny,  
wyzwolony z obozu koncentracyjnego.  
Otrzymał obywatelstwo i stypendium, 
ukończył studia i wstąpił do Sił Powietrz-
nych. Ukończył turę 100 lotów bojowych 
w 34 TFS 1 sierpnia 1967 r. /USAF
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nie ciąg silnika i otwierając hamulce aerodynamiczne, 
przez co MiG wyprzedzał go i ze ścigającego sam mógł  
stać się ofiarą. 

Apogeum i zmierzch  
operacji Rolling Thunder
Wiosną 1967 r. administracja prezydenta Johnsona ze-
zwoliła w końcu na zaatakowanie północnowietnamskich 
lotnisk. Pierwszy taki atak odbył się 23 kwietnia 1967 r. 
Dzięki tym atakom, przeszło dwa lata od rozpoczęcia 
operacji Rolling Thunder możliwe stało się wreszcie sku-
teczniejsze zwalczanie wietnamskiego lotnictwa przez 
niszczenie samolotów na ziemi, gdzie stwarzały mniejsze 
zagrożenie.

 Rok 1967 był okresem największego natężenia 
operacji Rolling Thunder. Misje do sektora RP VIA były 
coraz częstsze. Prócz lotnisk i mostów głównymi celami 
były zakłady przemysłowe, przede wszystkim huta w Thai 
Nguyen, elektrociepłownie, węzły kolejowe i obiekty woj-
skowe. Piloci nazywali ten obszar „Downtown”, czyli „cen-
trum miasta”, od przeboju brytyjskiej piosenkarki Petuli 
Clark o tym tytule z 1965 r. Jest w nim zdanie „downtown 
everything is waiting for you”, mówiące o atrakcjach, ja-
kie czekają w centrum miasta. W okolicach Hanoi, gdzie 
koncentracja obrony była największa, na amerykańskich  

pilotów też czekały same atrakcje – artyleria przeciwlot-
nicza wszystkich kalibrów, rakiety i myśliwce. By zwięk-
szyć szanse przeżycia, jednomiejscowe F-105D też zosta-
ły wyposażone w urządzenia APR-25/26, ostrzegające 
przed opromieniowaniem przez radary przeciwnika i od-
paleniem rakiety. Dodano też mechaniczną blokadę steru 
wysokości w pozycji neutralnej po utracie płynu hydrau-
licznego, a później zapasową, trzecią instalację hydrau-
liczną. Ponadto w większości egzemplarzy pod przednią 
częścią kadłuba zamontowano obrotową  kamerę, filmu-
jącą cel i moment zrzutu bomb podczas nurkowania i mo-
ment upadku bomb podczas wznoszenia się znad celu. 
Trasa dolotu do celów położonych na obszarze RP VIA 
najczęściej prowadziła od zachodu, wzdłuż służącego za 
osłonę pasma górskiego Tam Dao, zwanego „Thud Ridge”, 
czyli „Grzbietem Thudów”. Po zaatakowaniu celu forma-
cja uderzeniowa kontynuowała lot na wschód, nad Zatokę 
Tonkińską. Zdarzały się też ataki w przeciwnym kierun-
ku, z najściem na cel znad zatoki i odejściem na zachód,  
nad Grzbietem Thudów.

 Straty były ogromne. Rzadko zdarzały się na-
loty, szczególnie na cele położone na obszarze RP-VIA,  
z których wracały wszystkie samoloty. Efektów w postaci 
rezygnacji północnowietnamskich komunistów z „eks-
portowania rewolucji” do Wietnamu Południowego, Laosu 
i Kambodży nie było widać. Dowódcy wojskowi domagali 

Zakaz atakowania północnowietnamskich lotnisk został  
zniesiony pod koniec kwietnia 1967 r. Zdjęcie przedstawia 
bombardowanie bazy Phuc Yen. /USAF
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się zwiększenia intensywności nalotów i dalszego polu-
zowania restrykcji w wyborze celów, ale sprzeciwiał się 
temu sekretarz obrony Robert McNamara i inni cywilni 
doradcy prezydenta Johnsona. Polityczne przepychan-
ki trwały prawie rok. W lutym 1968 r. McNamarę zastąpił 
Clark Clifford, który wcześniej sprzeciwiał się jego opi-
niom, ale punkt widzenia McNamary przyjął sekretarz 
stanu Dean Rusk. Zaproponował on zaprzestanie bom-
bardowań okolic Hanoi, ograniczenie nalotów do obszaru 
zwanego „rączką patelni”, czyli południowej części Wiet-
namu Północnego, aby sprawdzić, jak zareaguje Hanoi. 
Aby zachęcić rząd Wietnamu Północnego do negocjacji 
pokojowych 31 marca 1968 prezydent Johnson ogłosił 
wstrzymanie bombardowań na północ od 19 równoleżni-
ka.  Działania bojowe amerykańskiego lotnictwa skupiły 
się na obszarze pomiędzy 17 a 19 równoleżnikiem, odpo-
wiadającemu w przybliżeniu sektorowi Route Package I. 
Rząd w Hanoi początkowo zastrzegał, że nie przystąpi 
do negocjacji przed całkowitym zaprzestaniem bombar-
dowań, ale ostatecznie jego przedstawiciele spotkali się 
z amerykańskimi dyplomatami na wstępnych rozmowach 
pokojowych w Paryżu. Odchodzący prezydent Johnson 
ogłosił przerwę w bombardowaniach Wietnamu Północ-
nego od 1 listopada 1968 r. Jej czas trwania miał zależeć 
od przebiegu negocjacji pokojowych, ale ostatecznie 
trwała ona do wiosny 1972 r. 

 Wstrzymanie bombardowań Wietnamu Północ-
nego zapoczątkowało proces wycofywania jednomiej-
scowych F-105D z tego teatru działań. Wszystkie F-105 
zgrupowano w 355 Skrzydle w Takhli. Należące do 388 
Skrzydła w Korat 34 i 469 TFS zostały przezbrojone na 
samoloty F-4E Phantom, a w październiku 1969 r. 44 TFS 
został przebazowany do Takhli i przydzielony do tam-

tejszego skrzydła. Samoloty 355 Skrzydła wykonywały 
ataki na cele w Wietnamie Południowym i Laosie do paź-
dziernika 1970 r., po czym jednomiejscowe F-105D zosta-
ły przebazowane z powrotem do Stanów Zjednoczonych, 
gdzie przydzielono je do jednostek Gwardii Narodowej  
i rezerwy Sił Powietrznych (AFRES). Rolę głównego typu 
taktycznego samolotu uderzeniowego przejęły Phan-
tomy ze skrzydeł stacjonujących w Korat, Udorn i Ubon  
w Tajlandii oraz Da Nang, Cam Ranh i Phu Cat w Wiet-
namie Południowym. W Tajlandii zostały tylko „Dzikie 
Łasice” F-105G, które przebazowano z powrotem do Ko-
rat. Baza Takhli została zamknięta. „Łasice” latały nad 
Azją Południowo-Wschodnią do kwietnia 1973 r., po czym  
jesienią powróciły do Stanów Zjednoczonych. 
Spośród 753 wyprodukowanych egzemplarzy F-105D 
i F-105F, 397 zostało utraconych podczas wojny w Azji 
Południowo-Wschodniej – 346 F-105D, 36 F-105F i 15 
F-105G (zmodyfikowanych F-105F). Z tej liczby 271 zo-
stało zestrzelonych przez artylerię, 35 przez rakiety 
przeciwlotnicze i 17 przez myśliwce. Kolejne 74 utracono 
na skutek awarii i wypadków. 

 Wielu pilotów, którzy odbyli tury lotów bojo-
wych na F-105, jak cytowany wyżej Ed Rasimus, wróciło 
ochotniczo na kolejne w 1972 r., gdy rząd amerykański 
postanowił wreszcie zakończyć wojnę. Latali najczęściej 
Phantomami lub Aardvarkami, czyli F-111. Ten ostatni typ 
– ze skrzydłami o zmiennej geometrii, nowoczesną awio-
niką, dwuosobową załogą, o dużym zasięgu i udźwigu 
uzbrojenia – stał się faktycznym następcą Thunderchiefa,  
o znacznie większych możliwościach bojowych. 

F-105D-6-RE 59-0822 „Polish Glider” Maj. Donalda Kutyny  
z 44 TFS, 355 TFW w drodze nad cel w Laosie w 1970 r. 
Samolot jest uzbrojony w sześć bomb M117 o masie 340 kg na 
belce wielozamkowej pod kadłubem i dwie bomby Mk 81 o masie  
113 kg. /Donald Kutyna

Jarosław Dobrzyński
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Pod koniec 2020 roku Muzeum Narodowe Rolnictwa  
i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie wydało 
publikację pod tytułem „Samolot CSS-13 we wspomnie-
niach agrolotników”. Na przeszło 140 stronach zamiesz-
czono bogatą ikonografię (ok. 120 zdjęć), rys historyczny 
samolotu CSS-13, zwłaszcza szreniawskiego egzempla-
rza, a przede wszystkim związane z tym typem samolotu 
wspomnienia siedmiu zasłużonych polskich pilotów rol-
niczych: Lecha Banasiaka, Ryszarda Kosioła, Bernarda  
Wolnego, Jerzego Kwiecińskiego, Stefana Wekera, 
Krzysztofa Machnackiego i Bogdana Likusa.

 Prace nad książką rozpoczęto w 2018 roku  
w związku z szeregiem ważnych dla samolotu CSS-
13 jubileuszy. W tamtym roku przypadały 90. rocznica 
pierwszego lotu U-2, czyli pierwowzoru CSS-13, a także 

Mariusz 
Niestrawski

Samolot CSS-13 we wspo-
mnieniach agrolotników.

Mól hangarowy.
Recenzje 
książek

70. rocznica pierwszego lotu CSS-13. Co więcej, w 2018 
roku obchodzona była 50. rocznica przekazania przez 
Aeroklub Poznański samolotu CSS-13 o numerze reje-
stracyjnym SP-AHS do zbiorów ówczesnego Muzeum 
Rolnictwa w Szreniawie. Samolot ten stanowił zaczątek 
szreniawskiej kolekcji rolniczych statków powietrznych. 
Do muzeum trafiła maszyna aeroklubowa, ale miała ona 
przypominać, że po drugiej wojnie światowej to właśnie 
„Kukuruźniki” rzucono do walki ze szkodnikami lasów  
i pól uprawnych.

 Prowadzone na przełomie lat 40. i 50. akcje 
agrolotnicze pamiętają już tylko nieliczni polscy pilo-
ci rolniczy. Z tego wąskiego grona relacje złożyli Lech  
Banasiak i Ryszard Kosioł. Pozostali z wymienionych nie-
co wyżej pilotów nie opylali wprawdzie pól i lasów z CSS-
13, ale podzielili się wspomnieniami na temat swych lotów 
szkolnych i aeroklubowych, a także o skokach ze spado-
chronem wykonywanych z tego typu samolotu.

 W założeniach skromna publikacja wspomnie-
niowa o „Kukuruźniku” ma dać początek serii bogato 
ilustrowanych książek o pozostałych szreniawskich rolni-
czych statkach powietrznych. Ruszyła już akcja zbierania  
materiałów do publikacji „Samolot PZL-101 Gawron  
we wspomnieniach agrolotników”.

 Książkę „Samolot CSS-13 we wspomnieniach 
agrolotników” można nabyć w sklepikach internetowych 
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie i Muzeum  
Narodowego Rolnictwa oraz w siedzibie Muzeum Lotnic-
twa Polskiego w Krakowie.
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 Po powrocie z pierwszej tury bojowej Ed Rasimus 
dostał przydział jako instruktor szkolenia podstawowego 
(Undergraduate Pilot Training) na samolotach Cessna 
T-37 Tweet do bazy Williams w Arizonie, gdzie dwa lata 
wcześniej sam przechodził szkolenie. Traktował to zada-
nie bardzo poważnie. Jako młody weteran walk nad Wiet-
namem, niewiele starszy od swoich uczniów, cieszył się 
wśród nich wielkim autorytetem. Wykorzystywał go, by 
wpoić im jak najwięcej umiejętności lotniczych, umożli-
wiających przeżycie w walce i uświadomić im, że ponie-
waż trwa wojna, zostaną tak jak on wysłani na nią natych-
miast po ukończeniu szkolenia, więc jeśli nie czują się  
na siłach, niech lepiej wycofają się od razu. 

 Po zakończeniu pracy instruktora Ed Rasimus 
trafił na stanowiska sztabowe. Amerykańskie Siły Po-
wietrzne prowadziły wtedy dość dziwną politykę per-
sonalną, wielu dobrze wyszkolonych, doświadczonych  
i chcących latać pilotów bojowych latami tkwiło za biur-
kami, latając tylko tyle, by zachować status czynnego pi-
lota i prawo do dodatku lotniczego. Rasimus początkowo 
nie spieszył się do powrotu na wojnę, do której nie miał 
przekonania, ale po jakimś czasie zaczęło doskwierać mu 

Ed Rasimus
Palace Cobra

W poprzednim nu-
merze przedsta-
wiałem pierwszą 
książkę Eda Rasi-

musa  „When Thunder Rolled  – An F-105  
Pilot over North Vietnam”, będą-
cą wspomnieniem z jego tury bojo-
wej na F-105 podczas wojny wiet-
namskiej w 1966 r. Po sześciu latach,  
w 1972 r. Rasimus wrócił na wojnę, tym 
razem ochotniczo. Swoje przeżycia  
i przede wszystkim to, co go skłoniło  
do tego kroku, opisał w kolejnej  
książce,  zatytułowanej „Palace Cobra. 
A Fighter Pilot in the Vietnam Air War”.

poczucie, że jego kariera pilota myśliwskiego ugrzęzła,  
a być może już nawet się skończyła. Gwoździem do  
trumny było skierowanie do wykonywania obowiązko-
wych lotów na samolocie pasażerskim Convair T-29, woj-
skowej wersji Convaira 240. Ta powolna, nieruchawa kry-
pa, napędzana dwoma silnikami tłokowymi, wymagająca  
współpracy w wieloosobowej załodze budziła w nim, pilo-
cie przyzwyczajonym do szybkich, jednomiejscowych od-
rzutowców, taką odrazę, że w ogóle zaczął unikać latania. 
Wtedy zrozumiał, że zmiana jest konieczna natychmiast.  
Wiedział, że droga powrotu do latania myśliwcami  
prowadzi przez Azję Południowo-Wschodnią. 

 Był początek 1972 r., ubiegający się o reelekcję 
prezydent Nixon zamierzał doprowadzić do zakończenia 
trwającej od niemal ośmiu lat wojny i po długim okresie 
zastoju działania lotnicze nad Wietnamem znowu zaczę-
ły nabierać tempa. Rasimus poprosił o przydział bojowy, 
przeszkolił się na nowy typ samolotu – dwumiejscowy 
F-4 Phantom i ponownie trafił do bazy Korat w Tajlandii, 
gdzie sześć lat wcześniej latał na F-105. Po przybyciu na 
miejsce cały czas towarzyszyło mu uczucie déjà vu. Baza 
rozrosła się, zmieniły się typy samolotów, ale wiele rzeczy 
zostało po staremu, począwszy od barmana w kasynie 
oficerskim, po loty na bombardowanie wciąż tych samych 

Ed Rasimus przed lotem bojowym myśliwcem  
F-4E Phantom w 1972 r.
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celów, często bez widocznych efektów. Trwała opera-
cja „Linebacker”, po tzw. ofensywie wielkanocnej wojsk 
komunistycznych na Wietnam Południowy Amerykanie 
wznowili ataki na Wietnam Północny i prowadzili je sku-
teczniej, niż podczas operacji „Rolling Thunder” w cza-
sach prezydentury Lyndona Johnsona. Z racji swojego 
wcześniejszego doświadczenia bojowego, mimo niewiel-
kiej liczby godzin wylatanych na Phantomach Rasimus 
szybko awansował do czołówki pilotów 469 Taktycznego 
Dywizjonu Myśliwskiego i zaczął latać jako tzw. „hunter-
-killer specialist”, towarzyszący samolotom F-105G Wild 
Weasel, zwalczającym baterie rakiet przeciwlotniczych, 
by utorować drogę do celu formacjom uderzeniowym.
 
 „Palace Cobra” pod wieloma względami przy-
pomina „When Thunder Rolled”. Też jest tu sporo barw-
nych i realistycznych opisów lotów bojowych oraz „typów  
i typków” spotykanych wśród pilotów – od „wojowników  
z krwi i kości”, dla których, jak dla autora, walka po-
wietrzna i związana z nią adrenalina była sensem życia, 
po karierowiczów, którzy na wojnie zjawili się tuż przed 
jej zakończeniem, gdy było już zupełnie bezpiecznie, bo 
zaliczenie  tury bojowej dawało duże szanse na awans  
w przyszłości. Jest też o wiele więcej – ciekawe analizy 
socjologiczne, jak długotrwała wojna, toczona bez za-
miaru zwycięstwa na drugim końcu świata destrukcyjnie 
i demoralizująco wpływała na amerykańskie wojska i kraj, 
w którym stacjonowały, czyli Tajlandię. Wszystko, co naj-

Jane Fonda na stanowisku działa przeciwlotniczego pod-
czas wizyty w Hanoi na zaproszenie rządu północno-
wietnamskiego w 1972 r. Odwiedziła też amerykańskich 
jeńców w więzieniu Hoa Lo, znanym jako „Hanoi Hilton”. 
Została przez nich uznana za zdrajczynię.  

Phantomy z 469 TFS w drodze nad cel w Wietnamie Pół-
nocnym podczas operacji Linebacker

gorsze w amerykańskim społeczeństwie – rasizm, nar-
komania, wykorzystywanie seksualne – z dala od domu 
i kontroli rodziny i społeczności wybuchło ze zdwojoną 
siłą. Dla Tajlandii głównym skutkiem wieloletniej obecno-
ści amerykańskich wojsk był gigantyczny rozkwit prosty-
tucji i handlu narkotykami. 

Sporo uwagi autor poświęca też kwestiom rasowym  
w wojsku. Desegregacja w amerykańskich siłach zbroj-
nych została wprowadzona w 1948 r., ale niemal ćwierć 
wieku później konflikt między białymi i czarnymi wciąż 
tlił się podskórnie, gorliwie podsycany przez jednych  
i drugich. Przedstawiciele obu ras, zmuszeni do wspól-
nej służby, w czasie wolnym ściśle izolowali się od siebie, 
podkreślając na każdym kroku swoją odrębność i prze-
ścigając się we wzajemnych złośliwościach, co nierzadko 
prowadziło do gwałtownych starć.

 Inny ważny temat poruszony w tej książce to 
amerykańscy jeńcy wojenni w Wietnamie Północnym.  
Byli to głównie lotnicy, zestrzeleni podczas misji bojo-
wych nad tym krajem. Ich los był bardzo ciężki, byli trak-
towani w sposób urągający wszelkim międzynarodowym 
konwencjom – bici, torturowani, głodzeni, pozbawieni 
opieki medycznej, przez co wielu z nich umierało. Prze-
bywając w niewoli ogromna większość jeńców nie dała się 
jednak złamać wrogowi, zachowała dyscyplinę, hierarchię 
wojskową i bardzo rygorystyczny kodeks etyczny. Stwo-
rzyli organizację o strukturze wzorowanej na jednostkach 
amerykańskiego lotnictwa wojskowego – 4th Allied POW 
Wing (4. Alianckie Skrzydło Jeńców Wojennych), któ-
ra stawiała zaciekły opór komunistycznym oprawcom. 
W czasie przerwy w nalotach na Wietnam Północny od  
końca 1968 r. do wiosny 1972 r. jeńcy, odcięci od wiado-
mości ze świata, mieli wrażenie, że rząd amerykański 
zapomniał o nich i spisał ich na straty. Odwiedzali ich za 
to aktywiści antywojenni, jak Jane Fonda, uważani przez 
nich za zwykłych zdrajców. Wizyty te miały fatalny wpływ 
na morale jeńców, budząc w nich poczucie, że ich wysiłek 
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i poświęcenie nie były nikomu potrzebne. Gdy amerykań-
skie samoloty ponownie zaczęły atakować Hanoi, radość 
wśród jeńców nie miała granic, wróciła nadzieja, że może 
kiedyś zostaną uwolnieni. Wkrótce zresztą dołączyli do 
nich ci, którym podczas tych wznowionych nalotów za-
brakło szczęścia. 

 Po roku spędzonym w Azji Południowo-Wschod-
niej Ed Rasimus wracał do domu z satysfakcją, bardzo 
jednak gorzką. Wojna z Wietnamem Północnym zakoń-
czyła się, jeńców uwolniono, ale nie było mowy o żadnym 
zwycięstwie. Cały amerykański wysiłek i ofiary poszły na 
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marne, jedynym sukcesem Stanów Zjednoczonych było 
to, że udało im się stamtąd wycofać bez całkowitej utra-
ty twarzy. Jemu samemu za powrót do latania bojowego 
przyszło zapłacić wysoką cenę– rozpadem małżeństwa. 
Gdy powiedział żonie o swoim zamiarze, ta oznajmiła,  
że nie będzie na niego czekać i słowa dotrzymała.  
Wrócił do pustego domu. Z perspektywy czasu ocenił  
jednak, że mimo wszystko było warto. Ostatnie zda-
nia  jego opowieści brzmią: Niewielu rzeczy żałuję.  
Ja moje wojny wygrałem. 
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