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Wschodu, niejednokrot-
nie mając za sobą tak hu-
morystyczne przygody. 
Tam zamierzali walczyć 
dalej. Szczególnie zale-
żało na tym myśliwcom 
- chcieli latać i jak naj-
szybciej iść na front. Do-
piero w początkach 1940 
r. w francuskiej drôle de 
guerre nastąpił przełom 
i w dniu 4 stycznia 1940 
r. podpisano porozumie-
nie o utworzeniu lotnic-
twa polskiego we Francji. 
Przerwany został okres 
depresyjnego marazmu. 
Zastąpiono go szkoleniem na … często przestarzałym 
bądź nienajlepszym francuskim sprzęcie latającym,  
a stosunek dowództwa i personelu lotnictwa francuskiego 
- po przegranej kampanii polskiej - do lotników polskich 
był różny.  W codziennych komunikatach francuskie-
go dowództwa dominował zresztą zwrot rien a signaler  
czyli na froncie bez zmian...

 Podążając jednak za ścieżką narracji polecam 
Państwu artykuł Aleksandry Blachnickiej opisujący je-
den z napędów lotniczych z naszej kolekcji – francuski  
(a jakże!) silnik Hispano-Suiza 12Xbrs. oraz tekst autor-
stwa Ewy Cuber-Strutyńskiej i Jakuba Link-Lenczowskie-
go poświęcony konserwacji naszego Caudrona.

 W dziale poświęconym recenzjom pojawiła się 
oczywiście najnowsza publikacja wydana nakładem In-
stytutu Pamięci Narodowej autorstwa Bartłomieja Belca-
rza, Marka Rysia, Franciszka Strzelczyka, Kari Stenmana  
i Karoliny Hołdy pt.: Caudrony nad Francją. Historia  
Dywizjonu Myśliwskiego GC 1/145 „Varsovie”. 

 O frankofilstwo trudno mnie posądzić, więc nie 
zamierzam kończyć okrzykiem „Vive la France”, ale li-
cząc na łaskawe przyjęcie kolejnego numeru, życzę miłej 
lektury. Do zobaczenia w naszym Muzeum i na łamach  
kolejnego numeru AVIATORA KRAKOWSKIEGO.

 Z radością oddaję w Państwa ręce kolejny numer 
naszego muzealnego periodyku. Dwa poprzednie były 
chyba udanymi próbami wypracowania ścieżki redakcyj-
nej i sposobu prezentowania treści dotyczących historii 
lotnictwa oraz kwestii muzealnych. Cały Zespół Redak-
cyjny - ze mną na czele - dziękuje też za słowa wsparcia  
i sugestie.

 Obecny numer poświęcony jest w większości 
majowym i czerwcowym wydarzeniom rocznicowym, 
które odcisnęły się na dziejach Polskich Skrzydeł. Po-
mijając zatem tekst autorstwa szefowej Działu Edukacji 
i Upowszechniania Muzealiów Ligii Jaszczewskiej-Gacek 
oraz materiał Jarosława Dobrzyńskiego o udziale na-
szych muzealiów w produkcjach filmowych, a także drugą 
część artykułu Dariusza Karnasa (poświęconego postaci  
legendy polskiego lotnictwa ppor. Zygmunta Kostrzew-
skiego), reszta tematyki niniejszego numeru obraca się 
wokół spraw francuskich.

 Historia polskiego lotnictwa w okresie kampa-
nii francuskiej 1940 jest - jak dotąd - najmniej obecnym  
w świadomości społecznej epizodem naszych działań lot-
niczych z okresu II wojny światowej. By to zmienić, w na-
szym najnowszym numerze AVIATORA KRAKOWSKIE-
GO prezentujemy zatem unikatowe materiały ze zbiorów 
Biblioteki i Archiwum naszego Muzeum, a odnoszące się 
właśnie do kampanii francuskiej 1940 roku. Pierwszy to 
niepublikowane nigdy wcześniej fragmenty wspomnień 
podoficera 2 PL Mariana Idecia, drugie to maszynopis  
autorstwa ppłk.dypl. pil. Jana Białego – oficera 2 PL,  
pilota 304 Dywizjonu Bombowego i w końcu „cichociem-
nego”. Te dwa teksty o charakterze źródłowym stanowią 
osnowę dla reszty publikowanych „francuskich tematów”.

 Wyjątkowo interesującym – w mojej ocenie – jest 
artykuł autorstwa wybitnego znawcy problematyki kam-
panii francuskiej, dr. Bartłomieja Belcarza, a odnoszący 
się do kwestii sprowadzenia do Polski cennego muze-
alium: samolotu Caudron CR.714 Cyclone. Z tym też tek-
stem koresponduje opracowanie autorstwa Jarosława 
Dobrzyńskiego o użyciu tych maszyn przez polskich lot-
ników.Odchodząc na moment od opisywania zawartości 
niniejszego numeru AVIATORA KRAKOWSKIEGO war-
to zdać sobie sprawę z faktu, iż dla polskiego personelu 
lotniczego, który wyrwał się z „raju internowania” Francja 
była miejscem początkowo pełnym nadziei. Lotnicy do-
cierali tam drogą lądową i morską, przez tereny Włoch, 
Skandynawii, porty czarnomorskie i obszary Bliskiego 

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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Konkurs i laureaci
Mirek w kosmosie
Opowiedzieliśmy o pierwszych lotach w kosmos 
nagrywając audiobooka „Mirek w Kosmosie”,  
dzieciaki zrobiły ilustracje - zobaczcie  
które wygrały! 

Tomasz Zaczyński  9 lat - WYRÓŻNIENIE

Jan Kosoń 9 lat 
- NAGRODA GŁÓWNA

Sylwia Klima 9 lat- WYRÓŻNIENIE

Oliwia Nowak 9 lat- 
NAGRODA  GŁÓWNA

Maria Kłapyta 9 lat 
- NAGRODA GŁÓWNA



Konkurs i laureaci 
Zostań doradcą 
NASA
Spotkanie z Arturem Chmielewskim -  
dyrektorem lotów międzyplanetarnych 
NASA za nami - przed Wami prace, 
które wygrały konkurs na projekt bazy  
i statków kosmicznych przyszłości.

Paweł Kopyra 9 lat - Model bazy  

marsjańskiej. Część do uprawy roślin.

Paweł Kopyra 9 lat - Model bazy marsjańskiej

Jacek Pijanowski 21 lat - Projekt statku kosmicznego.

Milena Kowalska  12 lat - Projekt statku kosmicznego.



 Drobnymi krokami, ale jednak – świętujemy  
w miarę normalne funkcjonowanie Muzeum, które stało 
się możliwe od czasu poluzowania obostrzeń i pozwole-
nia na otwarcie muzealnych drzwi. Oczywiście robimy 
to z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo i zachowa-
nie odległości między zwiedzającymi, ale  kto raz był  
u nas i widział muzealne przestrzenie, plenery i hangary,  
ten wie, że miejsca u nas nie brakuje. 

 Samoloty, szybowce, śmigłowce i wszystkie pozo-
stałe dostępne u nas statki powietrzne tak się stęskniły za 
zwiedzającymi, że namówiły nas do zrobienia najdłuższej 
w historii Nocy Muzeów, która, nomen omen, rozpoczęła 
się z samego rana ( zgodnie z miejskimi wytycznymi), ale 
za to trwała do 22:00 i „ostatniego klienta”.

 Dziwne? Ależ nie – u nas w Krakowie zawsze jest 
specyficznie – Noc Muzeów odbywa się w innym dniu niż 
w pozostałej części kraju, to i godziny dzienno-nocne mo-
żemy sobie ustalać dowolnie – dzięki temu mieliśmy w tym 
dniu największą frekwencję od początku roku.

 Specyfika naszej Nocy Muzeów była pewnym za-
skoczeniem także dla niektórych ogólnopolskich mediów, 
które przygotowały materiał o nas z tygodniowym wyprze-
dzeniem orientując się pod koniec zapowiedzi, że lotnicze 
atrakcje odbędą się dopiero 7 dni po reszcie kraju, jako 
wisienka na torcie.

Imprezy, wydarzenia, konkursy, 
koncerty, pokazy, oprowadzania, 
a nawet wyprawa na Marsa

	 Warto	było	jednak		czekać,	bo	kto	nas	21.	maja	 
w	Noc	Muzeów	odwiedził,	ten	wie,	że	była	to	Noc	wyjątko-
wa	i	to	nie	tylko	dlatego,	że	pierwszy	raz	nie	uraczył	nas	
w	to	święto	deszcz.	Tego	dnia	odwiedzili	nas	bohatero-
wie	rekonstruujący	wydarzenia	z	zamierzchłych	czasów,	 
nad	wszystkim	unosił	się	wielki	balon,		a	zwiedzający	space-
rowali	z	przewodnikiem	„szlakiem	niedocenianych	perełek”	
poznając	niepozorne,	acz	niezwykłe	muzealne	eksponaty.	
Nasi	goście	oglądali	„Aerohistorię	na	pirackich	skrzydłach”	
w	ramach	pokazów	holowania	szybowca	przez	śmigłowiec,	
zgłębiali	wiedzę	dotyczącą	zastosowania	wydruków	3D	 
w	muzealnictwie	(	warsztaty	„I	ty	możesz	dzierżyć	broń”)	 
i	oczywiście	brali	udział	w	specjalnym	wydaniu	„spotkania	
przy	samolocie”.

	 Sztandarowe	„Spotkania	przy	samolocie”	to	osob-
ny	temat	z	naszego	działowego	pamiętnika	–	w	trakcie	
pandemii	przenieśliśmy	je	do	świata	wirtualnego,	spo-
tykając	się	z	amatorami	awiacji	za	pomocą	platformy	
Zoom	i	Facebooka.	Ograniczenia	się	skończyły,	spotkania	 
wróciły	do	formuły	stacjonarnej,	ale	nam	szkoda	opuszczać	
rzeszę	fanów	z	całego	kraju,	a	nawet	z	niektórych	zakąt-
ków	świata,	która	niejako	przywykła	już	do	weekendowych	
spotkań	online.

Muzeum 
Lotnictwa 
wraca 
do gry

Z życia Działu Edukacji 
i Upowszechniania Muzealiów
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 Mamy zatem hybrydę - spotkania stacjonarne od-
bywają się w niedzielę w Muzeum i to są wydarzenia nie 
do zastąpienia – pełne tzw. „materiałów dodatkowych”, 
które prowadzący przeznacza na tzw. „specjalne okazje”, 
ale skrót tych wydarzeń nadal można śledzić online, tyle, 
że w samo południe w sobotę następującą po spotkaniu 
stacjonarnym.

 Ale czyż słowo „skrót” jest w tym przypadku 
najbardziej odpowiednie? Hmm…sprawa dyskusyjna. 
Wtajemniczeni wiedzą, że te spotkania potrafią trwać  
i trwać, a ciekawe historie, anegdoty i zagadnienia tech-
niczne wcale się nie kończą. Kompromisowo uznajemy, że 
jeżeli w czasach pandemii uczestnictwo w pełnej wersji 
spotkania online rozpoczynaliście późnym śniadaniem, 
pijąc po drodze kawę, dwie herbaty, jedząc deser, obiad  
i wołając „zaraaaaz….. jeszcze chwilę” do niecierpliwiącej 
się reszty rodziny, a słońce zdołało w tym czasie odbyć nie-
małą podróż po nieboskłonie, to przy obecnych skrótach 
wydarzeń nastawcie się na obiad z deserem, dwie kawy 
 i połowę odległości przesunięcia się cienia. Tak czy inaczej 
– jest czego słuchać i co oglądać, choć gratisy i smaczki 
– tylko stacjonarnie.

 Smaczki smaczkami, a słodkości słodkościami,  
a my świętowaliśmy niedawno „Lotniczy Dzień Dziecka”!  
I choć większość dzieciaków nie stroni w tym dniu od ła-
koci, to przychodząc do nas można było załapać się na 
zgoła inne prezenty.

 Na młodych miłośników i miłośniczki awiacji cze-
kała cała góra klocków, z których powstawały fantastyczne 
miniaturowe samoloty. I to nie byle jakie – dzięki naszemu 
sponsorowi – firmie COBI- dzieciaki tworzyły statki po-
wietrzne, które można było zobaczyć na żywo w naszym 
Muzeum! Szczęściarze, którzy przyłożyli się do pracy 
zabierali zestawy klocków ze sobą do domu, rozwiązu-
jąc po drodze lotnicze quizy i zwiedzając całą ekspozycję 

z przewodnikiem, który tego dnia prowadził wycieczki  
dedykowane dzieciom.
 Dzieciaki to w ogóle ostatnio są u nas szczegól-
nie doceniane i z dnia na dzień przybywa dla nich atrak-
cji. Choćby taka akcja – zapoczątkowana jeszcze w cza-
sie pandemii „Pracownicy Muzeum Lotnictwa czytają 
dzieciom”: początkowo chcieliśmy wzbogacić obchody 
60-lecia lotów w kosmos i tym samym przybliżyć sylwet-
kę Mirosława Hermaszewskiego – pierwszego polskie-
go kosmonauty. W ten sposób trafiliśmy na przepiękną 
książkę Anny Litwinek „Awiatorzy”, w której porywają-
co opisywane są podniebne przygody polskich lotniczek  
i lotników. Po konsultacjach, z przyjemnością nagrali-
śmy i udostępniliśmy na muzealnym kanale You Tube 
audiobooka z rozdziałem „Mirek w kosmosie”, a dzieci, 
które przysłały nam ilustracje do tej historii otrzyma-
ły swoje egzemplarze książek przekazane nam przez  
wydawnictwo Znak. 

Pozytywny odbiór całego wydarzenia zainspirował nas  
do podjęcia kolejnych kosmicznych wyzwań i…postawili-
śmy na eksplorację Marsa!

 Temat dość nośny, zwłaszcza w kontekście ostat-
nich misji, zatem należało się do niego porządnie przy-
gotować. Umówiliśmy się zatem na spotkanie z Arturem 
Chmielewskim – dyrektorem lotów międzyplanetarnych 
NASA, a prywatnie synem komiksowego Papcia Chmiela – 
Henryka Chmielewskiego, który połączył się z nami online 
wprost ze słonecznej Kalifornii. Pan Artur tłumaczył nam 
i naszym widzom m.in. co musiałoby być spełnione, żeby 
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na Marsa mogli latać ludzie, jak budować statki kosmiczne 
i rozwiązywać międzygalaktyczne problemy. Spotkanie 
było bardzo interesujące, tym bardziej, że okraszone archi-
walnymi historyjkami komiksowymi, w których nasz gość 
występował u boku słynnego Tytusa prezentując tajniki 
NASA jako młody chłopak. Jeżeli ktoś nie miał okazji wziąć 
udziału na żywo w tym spotkaniu, to wciąż może wejść 
na muzealny kanał You Tube i posłuchać o czym jeszcze 
rozmawialiśmy.

Artur Chmielewski przekazał nam na koniec dość istot-
ną życiową myśl: nie ma problemów nie do rozwiązania 
– wystarczy pokombinować, a ściąga z kombinowania  
i rozwiązywania międzygalaktycznych problemów znajduje 
się w jego książce „Kosmiczne wyzwania”, którą otrzymali 
młodzi konstruktorzy przysyłający nam po spotkaniu swoje 
projekty baz kosmicznych do wykorzystania w przyszłych 
misjach na Marsa.

Eh, można by tak opowiadać i opowiadać, co się u nas 
ostatnio działo – sami widzicie, że w Muzeum Lotnictwa ni-
gdy nie jest nudno i każdy znajdzie coś dla siebie - zwłasz-
cza, że właśnie zaczyna się lato!

A co się będzie wtedy działo? Oj wiele – nowe wystawy cza-
sowe, aranżacje nowych przestrzeni, tematyczne koncerty 
pod skrzydłami i kolejne sposoby na przekazanie podnieb-
nych historii, ale o tym przeczytacie w kolejnych odcinkach 
pamiętnika „Z życia Działu Edukacji i Upowszechniania 
Muzealiów”, które się na bieżąco piszą.

Ligia Jaszczewska-Gacek
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Ppor. Zygmunt Kostrzewski pozujący przy  
samolocie Oeffag C.II nr fabr. 50.20

Sylwetki lotników:  
Zygmunt Kostrzewski 
 cz.2 - Walki o Lwów

 Ciężka zima 1919 roku uniemożliwiła prowadze-
nie dynamicznej walki, jednak ciągłe zagrożenie pozycji 
polskich atakami Ukraińców doprowadziło do podjęcia 
akcji odwetowych przez Eskadry Lotnicze.

 Do szczególnie aktywnych działań przystąpiła 5 
Eskadra Wywiadowcza  działająca na rzecz Dowództwa 
Wschód generała Tadeusza Rozwadowskiego.

 Pozostałe eskadry również prowadziły inten-
sywne akcje bojowe, wspierając grupy wojsk lądowych.  
6 Eskadra działała na rzecz grup generała Leśniewskiego  
i pułkownika Kulińskiego. 7 Eskadra działała na rzecz  
grup gen. Zielińskiego i płk. Władysława Sikorskiego.

Na froncie trwały zaciekłe walki w obronie Lwowa. Na lwowskim lotnisku  
Lewandówka rozlokowały się dwie eskadry lotnicze - 6 EL, dowodzona  
przez porucznika Schmidta i 7 EL, dowodzona przez kapitana Stelmacha. 
Eskadry te stanowiły III Grupę Lotniczą, której dowódcą został kapitan  
Camillo Perini. Pod koniec stycznia 1919 roku  dotarła na front 5 Eskadra  
Wywiadowcza (dawna I Eskadra Bojowa), dowodzona przez rotmistrza  
Jasińskiego. W skład eskadry wchodziły 4 samoloty Rumpler C.IV.  
Lotniskiem bazowania było Hureczko k. Przemyśla. Eskadra weszła  
w skład III Grupy Lotniczej, dowodzonej przez kapitana Stefana Bastyra.
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______________________________
1 W dniu 16 II, podczas ataku na pozycje ukraińskie w rejonie Siedlisk zginęła  
najstarsza załoga Eskadry- por.obs. Jan Pareński i sierż.pil. Jerzy Szeruda. 

 W lutym uaktywniło swoją działal-
ność lotnictwo ukraińskie, w którym służ-
bę kontraktową pełnili lotnicy austriaccy. 
Godnym odnotowania jest fakt stocze-
nia kilkunastu pojedynków powietrznych 
przez polskich pilotów. W jednym z nich 
porucznik Kazimierz Swoszowski zestrze-
lił wrogą maszynę. Zwycięstwo odniosła 
również 5 Eskadra, która w locie grupo-
wym zestrzeliła samolot ukraiński. Łącz-
nie w lutym Eskadry III Grupy Lotniczej 
wykonały 63 loty bojowe zrzucając około 
1000 kg (!) bomb.

 Do kolejnego nasilenia się walk 
na froncie lwowskim doszło w marcu 
1919 roku.  Po przerwaniu linii kolejowej  
Przemyśl - Lwów przez wojska ukraińskie, 
lwowskie Eskadry Lotnicze resztkami sił 
broniły się przed zakusami adwersarzy. 
Sytuacja uległa pewnej poprawie pod 
koniec marca, kiedy na kresy przybyły  
z odsieczą 1 Eskadra Wielkopolska oraz  
9 Eskadra Lotnicza (Wywiadowcza). 

 Obydwie eskadry niemalże 
z marszu weszły do boju,  poprawiając 
stosunek sił na froncie, co w znacznej  
mierze przyczyniło się do przechylenia 
szali zwycięstwa na polską stronę.

Przebieg służby lotniczej ppor. pil. Zygmunta Kostrzewskiego 
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 W marcu 1919 roku rozpoczęto reorganiza-
cję eskadr lotniczych działających w rejonie Lwowa.  
Podzielono je na dwie grupy lotnicze:
- II Grupę Lotniczą, której dowódcą został Camillo Perini. 
W skład tej grupy weszły: 1 Eskadra Wielkopolska oraz 5  
i 9 Eskadra Lotnicza.Dowództwo II Grupy Lotniczej mie-
ściło się w Przemyślu, Eskadry natomiast bazowały na 
lotniskach polowych wokół miasta.
- 1 Eskadra Wielkopolska rozlokowała się w Medyce 
- 5 Eskadra Wywiadowcza bazowała na lotnisku Hureczko
- 9 Eskadra stacjonowała pod Radymnem
- III Grupę Lotniczą,  dowodzoną przez kpt. Stefana  
Bastyra, w skład której weszły 6 i 7 Eskadra Lotnicza.

 W kwietniu 1919 roku rozpoczęła się od dawna 
oczekiwana ofensywa wojsk polskich w której aktywny 
udział wzięły jednostki lotnicze. W dniu 11 kwietnia, osiem 
samolotów ze składu 6 i 7 Eskadry Lotniczej dokonały 
grupowego nalotu na Główną Kwaterę Wojsk Ukraińskich 
w Chodorowie.

 19 kwietnia rozpoczęto operację Jazda. Jej ce-
lem było zdobycie terenów wroga, które miały stanowić 
punkt wyjściowy do rozpoczęcia decydującej ofensywy 
na froncie polsko-ukraińskim. W celu poprawienia efek-
tywności działania oraz sprawności dowodzenia połą-
czono II i III Grupy Lotnicze tworząc nowy związek tak-
tyczny- Zjednoczone Grupy Lotnicze [ZGL]. Dowódcą 
ZGL został kpt. Camillo Perini. W czasie trwania działań 
bojowych Eskadry Lotnicze wykonywały loty rozpoznaw-
cze oraz działania szturmowe. Eskadry III Grupy wspie-
rały oddziały gen. Jędrzejewskiego w rejonie Sokolnik, 
natomiast eskadry II Grupy wykonywały zadania indy-
widualnie. 1 Eskadra Wielkopolska atakowała oddziały 
ukraińskie w rejonie Glinnik i Pustomyt, 5 Eskadra Wy-
wiadowcza operowała w rejonie Nawarii, a 9 Eskadra 
Wywiadowcza prowadziła działania rozpoznawcze od-
cinka Chyrów - Sądowa Wisznia oraz atakowała wrogie 
oddziały w rejonie rozpoznania. W ciągu dwóch kwietnio-
wych dni tj. 19 i 20 doszło do znacznego zintensyfikowa-
nia działań ZGL. Eskadry Lotnicze wspierając oddziały 
Wojska Polskiego atakujące na linii Lubień Wielki - Ba-
ratów-Skniłów, wykonały w tym czasie ponad 90 lotów  
bojowych.  Współpraca  wojsk lądowych i lotnictwa za-
owocowała przełamaniem linii obrony wojsk ukraińskich 
i odrzucenie ich na linię Glinna - Nawaria - Nagórzany 
- Słonka - Zburza.  29 kwietnia doszło nad Lwowem do 
pierwszej walki powietrznej w niepodległej Polsce. Sto-
czył ją o godzinie 10 rano porucznik Stefan Stec. Lecąc na 

Fokkerze E.V Stec, zaatakował ukraińskiego Nieuporta, 
wykonującego lot nad miastem. Atak polskiego pilota był 
na tyle skuteczny, że samolot wroga ciągnąc za ogonem 
warkocz ciemnego dymu skrył się w przyziemnej war-
stwie mgły...

 Porucznik Zygmunt Kostrzewski w kwietniu 
1919 roku czynnie uczestniczył w działaniach bojowych 
7 Eskadry. Latając na samolocie Oeffag C.II nr fabr. 
52.20, atakował cele w rejonie oblężonego Lwowa:
- 11 kwietna 1919 roku, lecąc w załodze z obserwatorem 
por. Kazimierzem Swoszowskim zbombardował dworzec 
kolejowy Chodorowie, po czym ogniem pokładowego  
karabinu maszynowego ostrzelano baterię artylerii ukra-
ińskiej i dworzec kolejowy w Sichowie;
- 15 kwietnia,  wraz z por. Aleksandrem Seńkowskim 
bombardowali wrogie oddziały w rejonie miejscowości  
Podborce-Winniki.
- 16 kwietnia, ppor. Zygmunt Kostrzewski wspólnie  
z por. Swoszowskim wykonali lot rozpoznawczy (wywia-
dowczy), po trasie Lwów-Nawaria-Stawczany-Dębianka-
-Lubień. Samolot uszkodziły strzały piechoty.
- 20 kwietnia, ppor. Kostrzewski i por. Seńkowski wy-
konali lot szturmowy wspierając natarcie Brygady 
Lwowskiej na kierunku Sichów-Sokolniki. Załoga po-
wróciła na macierzyste lotnisko uszkodzonym ośmioma  
kulami samolotem.

______________________________
2 Eskadra dotarła na front pod Przemyślem w dniu 14 marca 1918. Pierwszy lot bojowy  miał miejsce 18 marca z lotniska Hureczko. Pod względem 
operacyjnym 1 EW, należała do grupy wielkopolskiej płk. Konarzewskiego. Eskadra stacjonowała następnie w Medyce, a później w Stryju.

Wykaz lotów nad nieprzyjacielem za miesiąc marzec 1919
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______________________________
3 dane wg. Wykazów Lotów nad Nieprzyjacielem Zygmunta Kostrzewskiego.  
We wniosku Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości figuruje liczba 35 lotów bojowych. 

 Kwiecień 1919 roku przyniósł lotnikom polskim 
również szereg bolesnych doświadczeń. Ciężkiemu wy-
padkowi lotniczemu uległ dowódca 7 Eskadry, por. Jerzy 
Borejsza (zastąpił go na tym stanowisku por. pil. Stefan 
Stec). Kilka samolotów uległo uszkodzeniom w czasie 
prowadzenia akcji bojowych. Miesiąc zamknięto bilansem 
200 lotów bojowych w czasie 180 godzin, podczas któ-
rych zrzucono około 4000 kg bomb.

 Pod koniec kwietnia 1919 roku  z lotnictwa ukra-
ińskiego odeszli lotnicy austriaccy pełniący w nim służ-
bę  kontraktową. Fakt ten w znacznym stopniu osłabił 
wartość bojową  wrogich eskadr, chociaż nowoczesny 
sprzęt lotniczy pozostający na ich wyposażeniu czynił 
je w dalszym ciągu groźnym dla Polaków przeciwnikiem.  
Eskadry polskie były natomiast znacznie liczniejsze. 

Porucznik pilot Zygmunt Kostrzewski w czasie trwa-
nia walk na froncie wokół Lwowa bierze aktywny udział  
w działaniach III Grupy Lotniczej. Wykonuje 28 lotów  
bojowych w łącznym czasie 38h 40 min.

Kostrzewski daje się poznać jako Bardzo dobry pilot, nad-
zwyczaj służbisty i obowiązkowy oficer, sprężysty, pierw-
szorzędny materiał na dowódcę eskadry lub zastępcę  
(cit. z opinii dowódcy- kopia w zbiorach autora).

 W maju 1919 roku doszło znacznego do znaczne-
go wzmocnienia potencjału bojowego Wojska Polskiego. 
Przybywająca do kraju Błękitna Armia generała Hallera 
wzmocniła wojska lądowe, a spodziewana ofensywa na 
froncie polsko-ukraińskim spowodowała znaczną popra-
wę wyposażenia  Eskadr Lotniczych.  

 Początek majowym akcjom lotniczym na fron-
cie lwowskim dał atak kilku samolotów III Grupy Lotni-
czej przeprowadzony w dniu 3 maja1919 roku, na pozy-
cje wojsk ukraińskich w rejonie miejscowości Pikułowice. 
Działania bojowe na froncie stopniowo nasilały się.
 
 Pierwszych 10 dni maja przyniosła znaczną in-
tensyfikację działań lotnictwa polskiego. Eskadry II i III 
Grupy Lotniczej wykonały ponad 30 lotów bojowych. 

 Maj 1919 roku to również okres wykorzystywa-
nia przez wojska ukraińskie innych niż samoloty  statków 
powietrznych. Mowa tu o aerostatach czyli po prostu  
o balonach obserwacyjnych. Ukraińcy używali ich do ce-
lów rozpoznawczych,  narażając się tym samym na akcje 

odwetowe ze strony lotników polskich. W akcjach przeciw-
ko balonom zaporowym przodowała 7 Eskadra Lotnicza,  
a zwłaszcza jej dowódca por. Stefan Stec. On to w dniu 
10 maja lecąc na swoim Fokkerze E.V zestrzelił wrogi  
aerostat.

 Zdarzały się również pojedynki zakończone re-
misem. Na przykład w dniu 12 maja osiem polskich samo-
lotów zaatakowało dwa ukraińskie balony obserwacyjne 
- bez rezultatu. Artyleria przeciwlotnicza współpracująca  
z wojskami balonowymi strzelała w tym dniu zaciekle 
ale nieskutecznie a co za tym idzie nie drasnęła nawet  
polskich maszyn co w efekcie przyniosło bezbramkowy 
remis.

 Porucznik Kostrzewski wykonał w maju 1919 roku 
8 lotów bojowych w łącznym czasie 11 godzin 40 minut, 
przelatując około 1400 km nad terenami zajętymi przez 
wroga (patrz załącznik nr 3). 

Eskadra lotnicza l.7. Wykaz lotów nad  
nieprzyjacielem za miesiąc kwiecień 1919
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______________________________
4 Szczątki Zygmunta Kostrzewskiego wraz z innymi wybranymi obrońcami Lwowa w Mauzoleum Bohaterów  
pochowano 29 października 1932 roku.

Śmierć pod Kulikowem

 14 maja 1919 roku na froncie lwowskim doszło do 
znacznej intensyfikacji działań lotniczych. Przodowała  
w nich III Grupa Lotnicza, która wspierając oddziały pol-
skie na północ od Lwowa, zadawała dotkliwe straty wro-
gim oddziałom. W tym dniu załogi 6 i 7 Eskadry Lotniczej 
atakowały oddziały ukraińskie rozlokowane w okopach 
wokół Kulikowa. Załogi polskie atakowały z dużą deter-
minacją wykonując 18 lotów bojowych, w których zrzuciły 
600 kg bomb. 14 maja 1919 roku był dniem intensywne-
go wysiłku bojowego również dla ppor. pilota Zygmunta  
Kostrzewskiego, który ...wespół z podporucznikiem  
-obserwatorem Motylewskim znajduje się w grupie kpt.  
Bastyra, która w sile 9 samolotów bohaterskimi atakami 
wspiera akcję naszej piechoty pod Kulikowem. 

 Przy drugim wypadzie samolot kierowany przez 
p.por. Zygmunta Kostrzewskiego lecący na wysokości 
poniżej 100 metrów zostaje zasypany gradem kul z kara-

binów maszynowych. Siedem pocisków przeszywa głowę 
i pierś pilota, jeden obezwładnia obserwatora. Samolot 
spada grzebiąc zwłoki bohaterów... (cyt. z wniosku o na-
danie Krzyża i Medalu Niepodległości - kopia w zbiorach 
autora). 

 W lakonicznym wpisie w Karcie Ewidencyjnej 
podporucznika pilota Zygmunta Kostrzewskiego (kopia  
w zbiorach autora) kapitan pilot Stefan Bastyr stwierdza: 

 „ ... Zginął bardzo dobry i wzorowy  
 oficer, doskonały  i odważny pilot ...”

 Pogrzeb podporucznika pilota Zygmunta Ko-
strzewskiego odznaczonego pośmiertnie krzyżem Virtuti 
Militari oraz Krzyżem Walecznych odbył się 17 maja 1919 
roku we Lwowie. Ciało ekshumowano trzykrotnie aby zło-
żyć je w V Katakumbie Mauzoleum Bohaterów Obrońców 
Lwowa cmentarza łyczakowskiego .

Posiadane odznaczenia:
 
1. Virtuti Militari - Nr  8.124
2. Krzyż Walecznych - Nr 39.142
3. Orlęta - Nr 689
4. Gwiazda Przemyśla - Nr 63
5. Polowa Odznaka Pilota

 Na jednym z Oeffagów C.II przejętych na kra-
kowskich Rakowicach o numerze ewidencyjnym 52.20 
walczył bohater tego opracowania, ppor. pil Zygmunt  
Kostrzewski.

 Przejęty 31 października 1918 roku w Krakowie 
samolot Oeffag C.II używany był wcześniej przez au-
strowęgierską 10 kompanię lotniczą zapasową (Flek 10).  
Na początku  1919 roku 52.20 został wysłany koleją do 
Lwowa, gdzie po zmontowaniu i oblataniu przekazano  
go w dniu 3 marca 1919 roku  7 Eskadrze Lotniczej. 

 W jednostce tej płatowiec został uzbrojony w ka-
rabin maszynowy obserwatora - Schwarzlose o numerze 
44662, umieszczony na obrotnicy tzw. Rundlauf.  W skła-
dzie 7 Eskadry Oeffag C.II 52.20 wziął udział w akcjach 
bojowych:
 11.04.1919 - podczas nalotu siedmiu samolo-
tów na Chodorów. Samolot pilotował  ppor. Kostrzewski.  
Obserwatorem w tym locie był por. Kazimierz Stanisław 
Swoszowski.

Eskadra lotnicza l.7 Wykaz lotów nad nieprzyjacielem 
za miesiąc maj 1919
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______________________________
5 Obserwator por. Mieczysław Motylewski, został jedynie ranny w nogę jednak nie mogąc przejąć sterowania samolotem, zginął w jego  
szczątkach. 16 maja 1919 roku pochowany w grobowcu rodzinnym w starej części Cmentarza Łyczakowskiego

 Po zbombardowaniu dworca w Chodorowie, 
w drodze powrotnej obserwator ostrzelał z karabinu  
maszynowego baterię ukraińską i dworzec w Sichowie.

 15 kwietnia 1919 roku  - ppor. Zygmunt Kostrzew-
ski i ppor. Aleksander Seńkowski bombardowali oddziały 
ukraińskie w rejonie Podborce - Winniki.

 16 kwietnia 1919 roku - ppor. Kostrzewski i por. 
Swoszowski przeprowadzili rozpoznanie na trasie Lwów 
- Nawarja - Stawczany - Dębianka - Lubień. 52.20 został 
wówczas uszkodzony strzałami piechoty.

 20 kwietnia 1919 roku - w czasie natarcia bryga-
dy lwowskiej na kierunku Sichów - Sokolniki samolot ten 
wykonał dwa loty szturmowe. W pierwszym załogę jego 
stanowili por. Stefan Stec i por. Aleksander Seńkowski.

Oeffag C.II nr fabr. 50.25 3 (7) Eskadry Lotniczej. Lewandówka, maj 1919 roku.

Oeffag C.II nr fabr. 50.20 7 Eskadry Lotniczej kołujący w asyście mechaników na linię startu. 14 maja 1919 roku w trakcie 
ataku szturmowego wspierającego brygadę lwowską pod Kulikowem samolot został zestrzelony przez piechotę ukraińską. 
Załoga: pilot ppor. Zygmunt Kostrzewski, obserwator por. Mieczysław Motylewski zginęła  na miejscu, a samolot podczas 
uderzenia o ziemię został doszczętnie zniszczony.
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Oeffag C.II nr fabr. 50.11 7 Eskadry Lotniczej na lotnisku Lewandówka.  Przy samolocie - personel naziemny Eskadry.

V katakumba Cmentarza Obrońców Lwowa - miejsce pochówku 
ppor. Zygmunta Kostrzewskiego. Fot. Dariusz Karnas

 W drugim locie tego dnia Oeffaga pilotował ppor. 
Zygmunt Kostrzewski, obserwatorem był por. Seńkowski.  
W trakcie tego lotu płatowiec został trafiony ośmioma  
pociskami karabinowymi i został poddany naprawie 
w warsztatach 7 Eskadry Lotniczej.

 14 maja 1919 roku -  Oeffag C.II  52.20 z załogą:  
pilot ppor. Zygmunt Kostrzewski, obserwator por. Mie-
czysław Motylewski w trakcie ataku szturmowego wspie-
rającego brygadę lwowską pod Kulikowem został ze-
strzelony przez piechotę ukraińską. Załoga zginęła na 
miejscu, a samolot podczas uderzenia o ziemię został  
doszczętnie zniszczony.  
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Opis techniczny:
Konstrukcja:
Jednosilnikowy, dwupłatowy, dwumiejscowy samolot 
rozpoznawczo - bombowy o konstrukcji drewnianej z ka-
binami odkrytymi i stałym podwoziem.

Napęd:
W zależności od serii produkcyjnej sześciocylindrowy sil-
nik Austro Daimler (Bauart lub Skoda) 17000 o mocy 160 
KM (118 kW) lub Austro Daimler (Bauart) 18000 o mocy 
185 KM (136 kW).

Skrzydła
Osadzone na dwóch dźwigarach. Komora płatów dwu-
przęsłowa, z płatami dwudzielnymi. Krawędź spływu wy-
konana z drutu - miękka. Lotki zostały umieszczone tylko 
na płacie górnym. Stojaki nachylone były w stronę kadłu-
ba pod kątem 7o (podobnie jak w wersji C.I).

Stery
W poszyciu płóciennym i konstrukcji ze spawanych rur 
stalowych. Stery nie posiadały profilu (płaskie).

Kadłub
Konstrukcji kratownicowej i pokryciu sklejkowym. Załoga 
zajmowała wspólną kabinę typu wannowego, stanowisko 
obserwatora otoczone było „galeryjką” zabezpieczającą 
przed wypadnięciem i stanowiącą obrotnicę tzw. Rundla-
uf  pod karabin maszynowy obserwatora - Schwarzlose. 
Podwozie klasyczne dwukołowe amortyzowane sznurem 
gumowym i płoza ogonowa.

Uzbrojenie
Obserwator dysponował 1 k. m. Schwarzlose wz. 07/12, 
kal 8,0 mm osadzonym na obrotnicy. Ponadto samolot 
zabierał ładunek 4 bomb o masie 10 kg, zrzucanych ręcz-
nie przez obserwatora.

Wyposażenie dodatkowe:
Radiostacja nadawcza Telefunken lub AS-35.
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Dane taktyczno - techniczne:
Wymiary:
- Rozpiętość skrzydeł - 12,71 m
- Długość - 8,40 m
- Wysokość - 3,27 m
- Powierzchnia nośna - 38,00 m2

Masa:
- Masa własna - 900 kg,
- Całkowita - 1205 kg 

Osiągi:
- Prędkość maksymalna - 140 km/h
- Prędkość wznoszenia - 2,0 m/s
- Czas wznoszenia na 1000 m - 6 min 19 s
- Pułap - 3200 m
- Zasięg - około 400 km

Bardzo dziękuję  
Panu płk. dr. Tomaszowi Kopańskiemu za okazaną pomoc 
oraz udostępnienie zdjęć i materiałów źródłowych.

Dariusz Karnas
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Zachowane historyczne statki powietrzne są cennymi rekwizytami filmowymi. 
Znajdujące się w naszych zbiorach samoloty wielokrotnie występowały w róż-
nych produkcjach filmowych i telewizyjnych. 
Jako że były to często występy anonimowe, postanowiliśmy je przybliżyć.  
Charakterystyczną cechą wykorzystania historycznych samolotów w  filmach 
jest dość duża umowność. Nieczęsto zdarza się, by twórcy filmu mieli do dys-
pozycji dokładnie taki samolot, jaki jest potrzebny (często są to produkcje do-
kumentalne, w których występuje określony typ statku powietrznego), stąd 
jego „rolę” odgrywa inny, bardziej lub mniej podobny. 

Nasze samoloty 
w filmach

Spitfire i „Bitwa o Anglię” 

 Najbardziej znanym filmem, w którym wystąpił 
samolot z naszej kolekcji jest brytyjska superprodukcja  
z 1968 r. „Bitwa o Anglię”. Pojawił się w niej Spitfire 
SM411. Co prawda wtedy nie był on jeszcze naszym eks-
ponatem i nikt wówczas nie przypuszczał, że  dziewięć 
lat później trafi do Krakowa. Występował w scenach 
naziemnych, ucharakteryzowany na kilka egzempla-
rzy: N3310/AI-A, N3329/AI-S, N3323/DO-R, DO-G,  
BO-J, N3311/AI-B, N3321/LC-M, EQ-M. Do potrzeb  
filmu trzeba było go trochę „postarzyć”. 

 Jest to egzemplarz wersji LF Mk XVIe, pocho-
dzący z 1944 r., a w filmie miał się wcielić w używaną  
w 1940 r. wersję Mk I. Zdemontowano działka, śmigło 
zamieniono na  trójłopatowe, ster kierunku na zaokrą-
glony, dodano eliptyczne końcówki skrzydeł. Oczywiście 
wprawne oko wychwyci różnice – sześć pojedynczych 
rur wydechowych z każdej strony, otwory półcalowych  
karabinów maszynowych w skrzydłach. 

Spitfire SM411 podczas reali-
zacji zdjęć do filmu „Bitwa 

o Anglię” w maju 1968 r. na 
lotnisku North Weald miał 

wypadek – aktor Robert Shaw 
zbyt mocno wcisnął hamulce  

i samolot oparł się nosem  
o ziemię podczas kołowania. 

nr 3   Czerwiec 2021 21



Cessna, Jungmann i  Blériot

W drugim odcinku cyklu telewizyjnego „Parada oszu-
stów” z 1978 r., zatytułowanym „Jaguar 1936” pojawiły 
się muzealne samoloty Cessna UC-78 Bobcat, Bücker 
Bü 131 Jungmann i replika Blériota XI, a hangar główny  
i płyta przed nim „odegrały” wiedeńskie lotnisko Aspern.

Farman i „Przedwiośnie”

W filmie „Przedwiośnie”, zrealizowanym w 2001 r. przez 
Filipa Bajona na podstawie powieści Stefana Żerom-
skiego wystąpiła zbudowana w latach 60. przez Paw-
ła Zołotowa replika samolotu Farman IV. Pojawiała się 
na początku filmu w scenach dziejących się w Baku, 
ucharakteryzowana na samolot nieokreślonego typu,  
przypominający nieco dwupłat Voisin Farman. 

Bücker Bü 131 Jungmann  
i Cessna UC-78 Bobcat przed 

hangarem głównym, udającym 
wiedeńskie lotnisko Aspern 

w latach 30 w filmie „Jaguar 
1936” z cyklu „Parada oszu-

stów”. W tle widoczna replika 
Blériota XI.

Mateusz Damięcki jako Cezary 
Baryka przed repliką samolotu 

Farman IV w filmie „Przedwiośnie” 
Filipa Bajona. 
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Lim-1 i „Wielkie ucieczki”

W pierwszym odcinku realizowanego przez TVN w 2005 
r. serialu paradokumentalnego „Wielkie ucieczki”, po-
święconego ucieczce ppor. pil. Franciszka Jareckiego 
MiGiem-15bis na Bornholm w 1953 r. główną rolę ode-
grał Lim-1 nr 712. Do potrzeb filmu jego numer boczny  
zmieniono na 346. 

Muzealny Lim-1 jako samolot 
ppor. Franciszka Jareckiego 

w filmie „Wielkie ucieczki”. 

Prawdziwy samolot ppor. Jareckiego 
po lądowaniu na Bornholmie  

w marcu 1953 r.
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Kukułka

Inny odcinek „Wielkich ucieczek” był poświęcony uciecz-
ce Eugeniusza Pieniążka zbudowanym przez niego  
samolotem Kukułka do Jugosławii w 1971 r. Bohater zda-
rzenia zrekonstruował w nim swój przelot oryginalnym 
samolotem, jeszcze przed przekazaniem go do zbiorów  
Muzeum. 

Eugeniusz Pieniążek startuje 
Kukułką do lotu rekonstruującego 

jego ucieczkę do Jugosławii

Eugeniusz Pieniążek i Tomasz  
Sianecki przy samolocie Kukułka
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Tu-134

Stojący na końcu ekspozycji plenerowej Tu-134A SP-LHB 
wielokrotnie służył jako plan filmowy w scenach dzieją-
cych się w kabinie pasażerskiej samolotu. Były to: odci-
nek „Wielkich ucieczek” pt. „Przerwany lot”, o nieudanej 
próbie porwania samolotu An-24 z Katowic do Wiednia 
przez Rudolfa Olmę, który niechcący zdetonował ukry-
ty w torcie ładunek wybuchowy, zrealizowany przez Di-
scovery Historia film dokumentalny „Lot 5055”, opo-

wiadający o katastrofie Iła-62M „Tadeusz Kościuszko” 
w 1987 r. oraz film „Ostatnia rodzina” w reżyserii Jana 
P. Matuszyńskiego z 2016 r. W tym ostatnim filmie, opo-
wiadającym o losach rodziny Beksińskich realizowano  
w nim scenę katastrofy samolotu An-24 SP-LTD lecą-
cego z Warszawy do Rzeszowa, do której doszło 2 listo-
pada 1988 r. w Białobrzegach pod Łańcutem. Katastrofę  
tę przeżył znajdujący się na pokładzie Tomasz Beksiński. 

Kabina pasażerska Tu-134 „zagrała” 
kabinę Iła-62M w paradokumencie 
Discovery „Lot 5055”. 

Scena odcinka „Wielkich ucieczek”    
pt. „Przerwany lot”, filmowana  
w kabinie pasażerskiej Tu-134

Dawid Ogrodnik jako Tomasz Beksiński w kabinie 
pasażerskiej Tu-134 w scenie katastrofy Ana-24 

w filmie „Ostatnia rodzina”. 
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Jak-40 jako Ił-62 

Kabina pilotów Jaka-40 „udawała” kabinę Iła-62 w pa-
radokumentach Discovery Historia pt. „26 sekund – tra-
gedia Kopernika” i „Lot 5055”, poświęconym katastro-
fom należących do PLL LOT samolotów Ił-62 SP-LAA 
„Mikołaj Kopernik” w 1980 r. i Ił-62M SP-LBG „Tadeusz 
Kościuszko” w 1987 r. Tu wspomniana na wstępie umow-

ność odegrała bardzo dużą rolę – nawet ktoś niebędący 
specjalistą łatwo rozpozna, że nie jest to ten samolot.  
Kabina jest znacznie węższa niż w oryginale, w ujęciach 
przedstawiających zmianę obrotów silników widać,  
że dźwignie sterowania silnikami są trzy, nie cztery. 

Kabina pilotów Jaka-40 imitowała 
kabinę Iła-62 w paradokumetach 
Discovery Historia  „26 sekund – 

tragedia Kopernika” … 

… i „Lot 5055”. 
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Tiger Moth i „Generał”

W filmie Anny Jadowskiej „Generał – zamach na Gibral-
tarze”, opowiadającym o śmierci generała Władysława 
Sikorskiego, w scenie na lotnisku na Gibraltarze pojawił 
się muzealny de Havilland Tiger Moth. 

Ił-14 jako An-24 

We wspomnianym już odcinku „Wielkich ucieczek”  
pt. „Przerwany lot” sceny w kabinie pilotów zrealizowano  
w samolocie Ił-14 – Muzeum nie posiadało jeszcze wtedy 
samolotu An-26, który byłby znacznie odpowiedniejszy 
do tego celu.

W odcinku „Wielkich ucieczek”    
pt. „Przerwany lot” sceny w kabinie  

pilotów zrealizowano w kokpicie Iła-14

Tiger Moth w scenie na lotnisku  
w Gibraltarze w filmie „Generał.  

Zamach na Gibraltarze”
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Dywizjon 303. Historia prawdziwa 

Filmem, w którym wykorzystano największą liczbę eks-
ponatów, a także teren Muzeum był „Dywizjon 303.  
Historia prawdziwa” z 2018 r. w reżyserii Denisa De-
licia. Zagrało w nim aż pięć muzealnych samolotów: 
Amiot AAC.1 Toucan czyli Junkers Ju 52, Messerschmitt 
Bf 109, PZL P.11c, PWS-26 i RWD-13. Na terenie MLP–  

na dawnej drodze kołowania i płycie pod głównym han-
garem - zrealizowano sceny na lotnisku niemieckim.  
W tym filmie wszystkie wykorzystane samoloty były 
osadzone jak najbardziej adekwatnie w kontekście  
historycznym – właśnie takie były potrzebne.  

Jarosław Dobrzyński

W scenach na lotnisku polskim w filmie 
„Dywizjon 303. Historia prawdziwa”  
wykorzystano muzealne samoloty  
PZL P.11c, PWS-26 i RWD-13. 

Messerschmitt Bf 109 w filmie  
„Dywizjon 303. Historia prawdziwa”.  
Tu również mamy do czynienia z umow-
nością – widać charakterystyczne dla 
wersji G-6 i późniejszych wypukłe osłony 
karabinów maszynowych, nieobecne 
na używanej podczas Bitwy o Anglię 
wersji E.

Sceny na lotnisku niemieckim w filmie  
„Dywizjon 303. Historia prawdziwa”, realizo-
wane przed Hangarem Głównym, z wykorzy-

staniem muzealnego Amiota AAC.1  
jako Junkersa Ju 52/3m  
i Messerschmitta Bf 109.
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Caudron CR.714C1 był chyba najbardziej nieudanym samolotem ze wszystkich, 
które walczyły podczas II wojny światowej. Powstał na skutek chybionej kon-
cepcji, a jakość wykonania była tragiczna. Wszyscy użytkownicy tych maszyn 
szybko przekonywali się o ich licznych wadach. Polscy piloci, którym „wciśnię-
to” te samoloty pokazali, że mimo ich ciągłych awarii i słabych osiągów  
z konieczności da się na nich latać, a nawet odnosić zwycięstwa.

Caudron CR.714C1 Cyclone  
- samolot pechowy

Z samolotu wyścigowego 
- myśliwiec

 Początki tego samolotu sięgają 1936 r. Do-
wództwo Armée de l’Air (Francuskich Sił Powietrznych) 
ogłosiło konkurs na konkurs na lekki myśliwiec o prostej 
konstrukcji drewnianej, który szybko miałby wejść do 
produkcji bez przestawiania produkcji bieżącej. W od-
powiedzi powstały prototypy samolotów Arsenal VG 30, 
Bloch MB 700 i Caudron C.710. Ten ostatni był dziełem 
inż. Marcela Riffarda, stworzonym w firmie Société Ano-
nyme des Avions Caudron, która miała doświadczenie  
w konstruowaniu lekkich samolotów napędzanych sil-
nikami o niewielkiej mocy,  osiągających dużą prędkość 

dzięki dobremu opracowaniu aerodynamicznemu,  prze-
znaczonych do startów w zawodach o puchar Deutsch de 
la Meurthe. Już w 1934 r. w firmie uruchomiono program 
C1 (myśliwca jednomiejscowego) w oparciu o doświad-
czenia zdobyte na samolotach wyścigowych. Miał osią-
gać prędkość 400 km/h, zasięg 320 km i długotrwałość 
lotu 2,5 godziny.

 Prototyp myśliwca Caudron C.710 01 (nr fa-
bryczny 7356), napędzany silnikiem rzędowym Renault 
12R-01 o  mocy 450 KM został oblatany przez Raymonda 
Delmotte’a  10 czerwca 1936 r. na lotnisku fabrycznym 
Guyancourt pod Paryżem. Miał stałe podwozie, oprofi-
lowane owiewkami i był uzbrojony w dwa działka Hispa-
no HS.9. Podczas prób osiągnął prędkość 470 km/h.  

Caudron CR.714C1 Cyclone w malowaniu fabrycznym
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 Dążąc do dalszej poprawy osiągów pod koniec 
1937 r. prototyp przebudowano, zmieniając podwozie na 
chowane. Samolot ten, został oznaczony C.713 01. Kolejny 
prototyp C.713 001 został oblatany przez R. Delmotte’a 
14 grudnia 1937 r. Na podstawie doświadczeń zebranych 
przy samolotach C.710 i C.713 opracowano myśliwiec  
C.714, różniący się od poprzednika zmienionym profilem 
skrzydła z przekonstruowanymi klapami, kształtem uste-
rzenia, wzmocnioną konstrukcją kadłuba i uzbrojeniem 
zmienionym z dwóch działek na cztery karabiny maszy-
nowe kal. 7,5 mm. Zastosowano w nim silnik Renault 12R-
03. We wrześniu 1938 r. oblatano jego prototyp. Plano-
wano produkcję seryjną 120 egzemplarzy. Próby ujawniły 
tendencję do blokowania się lotek, co wymusiło przekon-

struowanie płata.  Samolot wszedł do produkcji seryjnej 
w firmie Renault Le Point-du-Jour w Guyancourt pod 
oznaczeniem Caudron Renault CR.714C1 Cyclone. 

 Pierwsze trzy egzemplarze ukończono w czerw-
cu 1939 r. Próby statyczne wykazały niedostateczną wy-
trzymałość dźwigara płata. Jego wzmocnienie spowo-
dowało wzrost masy, co pociągnęło za sobą spadek i tak 
niezbyt wysokich osiągów – samolot ledwo osiągał pręd-
kość 470 km/h, wznoszenie na wysokość 5000 m trwało 
ponad 12 minut. Produkcja szła bardzo powoli na skutek 
opóźnień dostaw elementów wyposażenia, jak podwozia, 
śmigła i rozruszniki, produkowanych przez inne firmy.  
Do końca lutego 1940 r. dostarczono zaledwie 9 niekom-

Prototyp Caudron C.710

Prototyp Caudron C.713 
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pletnych egzemplarzy. Lotnictwo francuskie straciło za-
interesowanie tym samolotem, zamówienie zmniejszono 
do 83 egzemplarzy z zamiarem ich wyeksportowania  
lub wykorzystania do szkolenia pilotów myśliwskich.

 Patrząc z perspektywy czasu zadziwiający wy-
daje się brak wyobraźni  decydentów francuskich, którzy 
zarządzili opracowanie tego samolotu i skierowanie go 
do produkcji. Nietrudno było się domyślić, kto w przy-
padku wybuchu wojny będzie jego najbardziej prawdopo-
dobnym przeciwnikiem, dlatego sens produkcji myśliwca 
o słabym napędzie, słabym uzbrojeniu i niskich osiągach 
jest trudny do uchwycenia. Rzeczywistość zweryfiko-
wała tę decyzję bardzo szybko, maszyny te od początku 
sprawiały mnóstwo problemów.  Do ataku niemieckiego 
na Francję wyprodukowano 62 egzemplarze, kolejne 21  
w różnych stadiach montażu zdobyli Niemcy.

Twarde lądowanie we Francji

 Po klęsce wrześniowej polscy lotnicy, któ-
rzy zdołali uniknąć niewoli opuścili Polskę, kierując się 
głównie do Rumunii i na Węgry, skąd potem w większo-
ści przedostali się do Francji. Pierwsze zorganizowa-
ne transporty polskich lotników zaczęły przybywać do 
Francji w październiku 1939 r. Zostali oni zakwaterowani  
w koszarach Bessieres i na lotnisku Le Bourget  
w Paryżu. Te zgrupowania szybko zlikwidowano, ponie-
waż większość Polaków przybywała drogą morską do 

Marsylii, dlatego kolejne obozy tworzono na południu, 
w Salon, Lyon-Bron, i Septfonds. We Francji zaczęto od-
twarzać polską armię i lotnictwo wojskowe, które jako  
Polskie Siły Powietrzne stało się samodzielnym rodza-
jem broni. Główną bazą lotnictwa polskiego we Francji  
było lotnisko Lyon-Bron. 

 Francuzi nie byli zbyt przychylnie nastawieni 
do Polaków i organizacja i szkolenie polskiego lotnic-
twa przebiegała powoli. Dużym problemem były bardzo 
złe warunki zakwaterowania żołnierzy niższych stop-
ni – szeregowych, podoficerów i podchorążych, których 
umieszczono w brudnych, bardzo słabo ogrzewanych 
pomieszczeniach w hali powystawowej Foire i kosza-
rach na lotnisku Bron, nie wydano im umundurowania  
i nie wypłacano żołdu, a wyżywienie było bardzo słabe.  
Atmosfera była bardzo zła, poza częstymi zbiórkami,  
apelami i wypełnianiem ankiet personalnych Po-
lacy nie mieli żadnego zajęcia, dręczyła ich nuda  
i niepewność jutra.   

 Jak wspominał Jan Zumbach: „Wolny czas spę-
dzaliśmy w knajpach i domach publicznych Lyonu” .  
Dla uspokojenia sytuacji 15 grudnia 1939 r. utworzono 
Centrum Wyszkolenia Lotnictwa w Lyonie. Jego polskim 
komendantem został płk pil. Stefan Pawlikowski, we-
teran walk I wojny światowej w lotnictwie francuskim, 
wojny polsko-bolszewickiej i dowódca Brygady Pości-
gowej, broniącej Warszawy, a komendantem francuskim  
Colonel (pułkownik) Charles Hug.

Myśliwce Morane-Saulnier MS.406 w bazie Lyon - Bron
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 4 stycznia 1940 r. została podpisana polsko-fran-
cuska umowa, która określała warunki tworzenia Wojska 
Polskiego, w tym lotnictwa, we Francji. Jej najważniejsze 
postanowienia mówiły, że jednostki polskie będą tworzo-
ne zgodnie z zasadami organizacyjnymi obowiązującymi 
w lotnictwie francuskim, będą podlegały naczelnemu 
dowództwu francuskiemu na tych samych zasadach co 
jednostki francuskie, personel będzie rekrutowany z żoł-
nierzy przybywających z Polski i Polaków zgłaszających 
się ochotniczo na terenie Francji i że strona francuska 
będzie uznawała posiadane przez Polaków uprawnienia 
personelu latającego i technicznego. 17 lutego 1940 r. 
podpisano uzupełniającą umowę techniczną, określa-
jącą kolejność tworzenia polskich jednostek lotniczych.  
22 lutego 1940 r. na wniosek generała Józefa Zająca, 
dowódcy polskiego lotnictwa, stało się ono osobnym  
rodzajem broni pod nazwą Polskie Siły Powietrzne.

 Polsko-francuska umowa lotnicza przewidywała 
sformowanie dwóch polskich dywizjonów myśliwskich.  
I Dywizjon Myśliwski miał być dowodzony przez ppłk 
Leopolda Pamułę, a II Dywizjon – przez mjr Mieczysła-
wa Mümlera. 7 stycznia do ośrodka w Montpellier zo-
stała wysłana grupa 20 pilotów z II Dywizjonu Myśliw-
skiego, dowodzona przez kpt. pil. Stefana Łaszkiewicza.  
W jej skład weszli głównie piloci dywizjonów myśliwskich 
2 Pułku Lotniczego w Krakowie i 3 Pułku Lotniczego  
w Poznaniu. Do 15 lutego przeszła szkolenie na fran-
cuskich myśliwcach Morane MS.406. Po zakończeniu 

szkolenia grupa ta, zwana Eskadrą Montpellier wróciła 
do bazy Lyon-Bron, gdzie pod dowództwem Capitaine’a 
Pierre Rougevin-Baville’a dokończyła cykl szkolenia.

Polscy lotnicy byli szkoleni również w zamorskich posia-
dłościach Francji. Do Marrakeszu w Maroku została wysłana  
grupa uczniów pilotażu z instruktorem, st. sierż. pil. Stanisławem 
Beśko, który zginął w wypadku na samolocie Morane MS.230  
i jest pochowany we francuskiej kwaterze wojskowej Cmentarza 
Europejskiego w Marrakeszu.

Wizyta generała Władysława Sikorskiego w bazie Lyon-Bron  
z okazji pożegnania pilotów Eskadry Montpellier.
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 Mimo tego z powodu złych warunków bytowych, 
zaległości z wypłacaniem żołdu, bezczynności i braku 
szkolenia doszło do buntu, zwanego „buntem młodych”. 
Delegacja buntowników dotarła do gen. Sikorskiego,  
który obiecał osobiście zająć się ich problemami. 

 9 lutego odwiedził bazę  Lyon-Bron. Stopnio-
we rozwiązanie problemów bytowych i finansowych  
i uruchomienie programów szkoleniowych spowodowało 
wzrost morale. Polscy lotnicy byli wysyłani do różnych 
ośrodków szkoleniowych na terenie Francji i jej północ-
noafrykańskich kolonii, m.in. w Avord, Caen, Clermont- 
Ferrand, Etampes, Cazaux, Châteauroux, Montpellier,  
Blida i Maison Blanche w Algierii, Fez i Marrakesz 
w Maroku. Kwestia organizacji szkolenia była dość  
skomplikowana z uwagi na różne poziomy umiejętności 

polskiego personelu lotniczego – do Francji przedostali  
się zarówno doświadczeni piloci bojowi, weterani walk 
we wrześniu 1939 r., których należało tylko przeszkolić 
na nowoczesnych samolotach francuskich, jak i podcho-
rążowie, którzy przerwali szkolenie w Polsce na różnych 
etapach. Szkolenie, gdy już się zaczęło, też nie przebie-
gało bez problemów – wielu polskich lotników było sfru-
strowanych tym, że kazano im się szkolić na maszynach 
bardziej przestarzałych niż te, które znali z Polski, jak 
samoloty liniowe Potez XXV z I połowy lat 20., bom-
bowce LeO 20, Bloch MB 200 i Potez 540 czy myśliwce  
Loire 46, Nieuport-Delage NiD 622 z początku lat 30. 
Wielu polskich pilotów nie przechodziło faktycznego 
szkolenia bojowego, tylko holowało rękawy strzeleckie 
lub woziło francuskich uczestników szkoleń nawigatorów 
i strzelców pokładowych.

CR.714C1 Cyclone nr seryjny 8546, „biała 2” uszkodzony na skutek  
awarii silnika podczas lotu treningowego ppor. pil. Franciszka  
Kornickiego na lotnisku Lyon-Mions w maju 1940 r.

CR.714C1 Cyclone (nr seryjny 8539) „biała 13” ppor. pil. Aleksego 
Żukowskiego, pozostawiony na lotnisku Villacoublay. Większość 
znanych zdjęć Caudronów z GC 1/145 została wykonana przez  
Niemców  i przedstawia maszyny porzucone na lotniskach pod-
czas ewakuacji. 
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Na odsiecz Finlandii

 Po agresji ZSRR na Finlandię rząd Francji na 
początku 1940 r. wysłał do Finlandii 30 samolotów my-
śliwskich Morane MS.406 i  6 Caudron CR.714C1 Cyclone  
i zamierzał wysłać kontyngent wojskowy, w skład które-
go wchodziliby także Polacy. W Lyon-Bron rozpoczęto 
też formowanie dywizjonu polskiego, który miał zostać 
wysłany do Finlandii. Ogłoszono w polskim lotnictwie 
zaciąg ochotniczy do walk w Finlandii, na który zgłosiło 
się 150 pilotów, pięciokrotnie więcej niż było potrzeba.  
Miano z nich utworzyć III Dywizjon Myśliwski, dowodzony 
przez mjr pil. Józefa Kępińskiego. W ten sposób Francuzi 
pozbyliby się niechcianych samolotów i ”niewygodnego” 
sojusznika. Po agresji ZSRR na Polskę i w obliczu braku 
okazji do walk z Niemcami polscy lotnicy byli bardzo chęt-
ni do walk z Sowietami i do dywizjonu zgłosiło się ochot-
niczo 150 pilotów, pięciokrotnie więcej, niż wynosiła licz-
ba etatów. Wybrano spośród nich trzydziestu. Dowódcą 
tej ochotniczej jednostki został mjr pil. Józef Kępiński. 
Jednostka ta nie miała oficjalnej nazwy i była nazywana 
Dywizjonem Finlandzkim. Pierwsze CR.714 skierowano 
do bazy Lyon-Bron, gdzie znajdowali się polscy ochot-
nicy w marcu 1940 r. i wkrótce rozpoczęto na nich loty 
szkolne w Szkolnej Eskadrze Myśliwskiej CWL. Począt-
kowo zrobiły dobre wrażenie. W porównaniu z polskimi 
P.11 czy starszymi myśliwcami francuskimi, na których  
szkolono Polaków wyglądały nowocześnie, miały cho-

wane podwozie, krytą kabinę, klapy i śmigło o zmien-
nym skoku. jednak szybko wyszły na jaw ich wady – długi 
start, słabe wznoszenie, awarie mechanizmu chowania 
podwozia i innych elementów. 

Caudrony w Lyonie

 W nocy 12/13 marca 1940 r. Finlandia i ZSRR 
podpisały traktat pokojowy i kwestia wysłania polskiego 
dywizjonu do Finlandii stała się nieaktualna. W związku 
z tym polecono uzupełnić dywizjon do pełnego składu  
i 6 kwietnia szef sztabu Armée de l’air, gen. Picard pod-
pisał rozkaz o organizacji pierwszego polskiego dywi-
zjonu myśliwskiego. Nadano  mu nazwę 1/145 Dywizjon 
Myśliwski „Warszawski”, ponieważ został przydzielony 
do Bazy (CWL) w Lyonie (Batalion Lotniczy nr 145). Jego 
dowódcą został mjr pil. Józef Kępiński. Dywizjon składał 
się z dwóch eskadr po pięć kluczy. Dowódcami eskadr 
byli kpt. pil. Antoni Wczelik i kpt. pil. Juliusz Frey. W jego 
skład weszli piloci z grupy, która miała zostać wysłana 
do Finlandii i ci, którzy przeszli szkolenie na samolotach 
Morane MS 406. Kontynuowano szkolenie na samolotach 
CR 714 i MS 406. Łącznie do CWL przydzielono 11 Caudro-
nów, z których 3 lub 4 weszły potem w skład GC 1/145. 
19 kwietnia podczas szkolenia na CR.714 zginął ppor.  
Witold Dobrzyński – jego samolot rozbił się na podejściu  
do lądowania z powodu braku paliwa.

CR.714 nr seryjny 8566 ppor. pil. Bronisława Skibińskiego uszkodzony na lotnisku Dreux.
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W obronie Francji 

 10 maja, po niemieckim ataku na Francję samo-
loty CR.714 z CWL przesunięto na lotnisko Mions pod 
Lyonem, gdzie kontynuowano szkolenie.  17 maja zapa-
dła decyzja o przebazowaniu dywizjonu na front, do Vil-
lacoublay pod Paryżem, gdzie miał bronić południowego 
sektora Paryża. Po przybyciu do Villacoublay dywizjon 
otrzymał 16 nowych myśliwców Caudron CR.714, dzięki 
czemu ich liczba wzrosła do 20. 23 maja płk pil. Stefan 
Pawlikowski, polski dowódca CWL Lyon na skutek konflik-
tu ze swoim francuskim odpowiednikiem Col. Charlesem 
Hug odszedł ze stanowiska. 25 maja  ze składu dywizjo-
nu wydzielono jeden klucz (por. pil. Robert Janota, plut. 
pil. Antoni Siudak i plut. pil. Marian Wędzik) , który miał 
stanowić osłonę siedziby rządu polskiego w Angers. 29 
maja przedstawiciel francuskiego ministra lotnictwa,  
Col. Domino przeprowadził wizytację dywizjonu. Polacy 
zameldowali mu o problemach, jakie sprawiały myśliwce 
CR.714 (zawodne mechanizmy podwozia, zmiany skoku 
śmigła, rozruszniki, radiostacje, przegrzewanie się silni-
ków) i domagali się przydzielenia lepszych samolotów, 
jednak w obliczu niemieckiej ofensywy i braku tychże 
dalej latali na Caudronach, chociaż z powodu awarii co-
raz mniej z nich nadawało się do walki. 29 maja ppor.  
Witold Łanowski został aresztowany za krytykę do-
wództwa i odwieziony do Lyonu, gdzie miał oczekiwać na  
proces (po upadku Francji uciekł z więzienia i przedostał 
się do Anglii). 

 31 maja jako uzupełnienie do dywizjonu przy-
byli piloci por. Zbigniew Wróblewski, plut. Ladislav Uher 
(Czech) i kpr. Antoni Joda. 2 czerwca dywizjon został 
przebazowany na lotnisko Dreux, 30 km na zachód od 
Paryża. Jedna eskadra okresowo operowała też z lot-
niska Berney. Dywizjon rozpoczął działania operacyjne 
3 czerwca. 7 czerwca przydzielono mu do obrony odci-
nek doliny Sekwany od Vernon do Meulan. Do dywizjo-
nu przybyli płk pil. Stefan Pawlikowski i pilot francuski, 
Commandant (major) Alexandre Lionel de Marmier.  
Miał on być doradcą technicznym i zastępcą mjr Kępiń-
skiego, choć prawdopodobnie jego główną rolą było infor-
mowanie dowództwa francuskiego o sytuacji dywizjonu.  
8 czerwca ppor. J. Godlewski i plut. P. Zaniewski zestrze-
lili zespołowo Messerschmitta Bf 110, choć zwycięstwo 
to przypisano kpt. A. Wczelikowi i por. T. Czerwińskiemu.  
9 czerwca był dniem największych sukcesów i strat dywi-
zjonu – ppor. Czesław Główczyński i ppor. Jerzy Czerniak 
zestrzelili po jednym Bf 109. Piloci dywizjonu zgłosili też 
zestrzelenie jednego Do 17, jednak nie ma to potwierdze-
nia w dokumentach niemieckich. Utracono trzech pilotów 
– por. Obuchowskiego, ppor. Lachowickiego i plut. Uchto 
oraz osiem samolotów. 10 czerwca w kolejnych walkach 
ppor. Łukaszewicz zestrzelił jednego Bf 109, a ppor. Czer-
niak i ppor. Żukowski zgłosili zestrzelenia dwóch Do 17, 
ale dokumenty niemieckie tego nie potwierdzają. Pod-
czas walki ranny został dowódca, mjr Kępiński, który  
wylądował przymusowo i później okrężną drogą przedo-
stał się do  Wielkiej Brytanii.

Żołnierze niemieccy oglądają porzuconego Caudrona. Widoczne są detale silnika.
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 11 czerwca dywizjon został przebazowany na lot-
nisko Sermaises, a 14 czerwca – Châteauroux. Podczas 
działań z Dreux łączny wysiłek bojowy GC 1/145 wyniósł 
19 zadań bojowych w ciągu 188 godzin. Dywizjon miał 
otrzymać samoloty Bloch MB 152, ale nie doszło do tego. 
Do jego składu dołączono polskie klucze mjr Krasnodęb-
skiego, kpt. Kowalczyka i por. Paszkiewicza. 

  17 czerwca nastąpiło przebazowanie do  
Rochefort nad Zatoką Biskajską. 19 czerwca, po ewaku-
acji władz francuskich, personel dywizjonu pozostawił 
na lotnisku 11 sprawnych samolotów CR.714 i dwa Bloch 
MB 152 i na pokładzie brytyjskiego statku ewakuował 
się z La Rochelle do Wielkiej Brytanii. Podczas ewakuacji  
na wcześniejszych lotniskach pozostawiono 13 samo-
lotów. Dla Niemców CR.714 nie przedstawiał większej  
wartości, dlatego większość tych samolotów zniszczyli.

 Mimo zawodności i słabych osiągów samolotów 
Caudron CR.714 Cyclone polscy piloci zestrzelili na nich 
trzy samoloty niemieckie, tracąc pięć samolotów w wal-
ce i osiem w wypadkach przy lądowaniach lub startach. 
Dywizjon 1/145 był jedyną większą polską jednostką, 
walczącą w obronie Francji (pozostali polscy myśliwcy 
walczyli w trzysamolotowych kluczach przydzielonych 
do eskadr francuskich i kluczach obrony terytorialnej,  
zwanych „kominowymi”, broniących konkretnych obiek-
tów przemysłowych lub baz).

Z Finlandii do Krakowa

 Do Finlandii wysłano z Francji sześć samolotów, 
które dotarły tam już po zawarciu rozejmu z ZSRR. Były 
używane tylko do  lotów treningowych w eskadrze LLv 
30 stacjonującej w Pori  i we wrześniu 1941 r. wycofano je  
z powodu awarii i wypadków. Z uwagi na swój długi start 
i powolne wznoszenie Caudron CR.714 niezbyt nadawał 
się do operowania z krótkich lotnisk fińskich, położonych 
w lasach.

 Jeden egzemplarz, nr fabryczny 8538, nr bocz-
ny CA-556 od maja 1941 r. służył jako pomoc nauko-
wa w szkole mechaników lotniczych. Później znalazł się  
w kolekcji muzeum lotnictwa Päijät-Hämeen Ilmailu-
museo na lotnisku Lahti-Vesivehmaa. Dzięki staraniom 
dr Bartłomieja  Belcarza, Wojciecha Łuczaka i dyrekcji 
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przy wsparciu 
Kancelarii Prezydenta RP został przekazany do zbiorów 
MLP jako długoterminowy depozyt 29 kwietnia 2015 r. 
Nie jest kompletny, brakuje przede wszystkim silnika. 
Podczas pobytu w krakowskim muzeum przeszedł re-
nowację pod nadzorem fińskiego Muzeum Lotnictwa.  
Brakujące elementy, jak uzbrojenie, maska silnika i śmi-
gło zostały odtworzone z wykorzystaniem druku 3D. 

Jarosław Dobrzyński

CR.714C1 Cyclone nr CA-552 (nr seryjny 8539) 
w barwach fińskich w montowni w Tampere
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 29 kwietnia 2015 rozpoczął się piękną słonecz-
ną pogodą i kamieniem wyrzuconym spod kół ciężarówki 
jadącej w stronę Balic, który pozostawił nieplanowaną 
pamiątkę na szybie mojego auta. Lotnisko wojskowe było 
celem mojej podróży. Na płycie pośród transportowców 

CASA stał Hercules nr 1504 o wdzięcznym imieniu  Char-
lene, którym na zaproszenie ówczesnego dyrektora MLP 
Krzysztofa Radwana miałem polecieć do Utti w Finlandii.  
Koniec kwietnia był wyjątkowo ciepły i dlatego nie zrozu-
miałem ironicznych spojrzeń kierowanych w moją stronę. 

Caudron, 
czyli jak 
zwiedziłem 
Finlandię

Autor przy skrzydle Caudrona 

Przygotowanie skrzydeł do załadunku
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Musiałem zaczekać kilka godzin by zrozumieć ich sens. 
Różnica temperatur pomiędzy Krakowem a Utti wy-
nosiła ponad 20o C. Zanim wpuszczono nas na pokład 
zostaliśmy zapoznani z procedurami obowiązującymi  

pasażerów. Oprócz mnie byli nimi pracownicy MLP: 
Krzysztof Radwan, Krzysztof Mroczkowski oraz Kuba 
Link-Lenczowski. 

Załadunek skrzydeł na platformę niskopodwoziową

Załadunek skrzydeł do Herculesa
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 Skład uzupełniali Wojciech Łuczak i Grzegorz 
Sobczak z Agencji Altair. Lot minął szybko, zaś Utti po-
witało nas szkwałową pogodą i temperaturą niewiele po-

wyżej zera. I gdyby nie Krzysiek Mroczkowski, zapewne 
nie wyściubiłbym nosa z ładowni Herculesa. Zostałem 
uratowany kurtką mundurową z zapasów Bundeswehry, 

Przygotowanie kadłuba do załadunku

Załadunek kadłuba na platformę niskopodwoziową
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dzięki czemu mogłem uczestniczyć w uroczystym prze-
kazaniu w depozyt CR.714 w jednym z hangarów lot-
niska wojskowego. Podpisanie dokumentów nastąpiło  

w sąsiedztwie kadłuba Caudrona. Odjęte skrzydło wraz 
otwartym podwoziem, stały postawione pionowo na 
dwóch paletach. Po podpisaniu stosownych dokumen-

Wyładunek Caudrona na lotnisku Kraków – Balice

Kadłub Caudrona opuszcza ładownię Herculesa
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tów podnośnik przeniósł skrzydło na niskopodwozio-
wą platformę. Zostało zabezpieczone przed padającym 
deszczem plandekami i przewiezione kilkaset metrów do 
oczekującej czeluści ładowni naszego Herculesa. Teraz 
przyszła koje na kadłub, który odbył podobną podróż. 
Jeszcze chwila oczekiwania na start i wreszcie powrót. 
Wylądowaliśmy wieczorem i musieliśmy pozostać w sa-
molocie ponad godzinę. Naszą Charlene ustawiono na 

stojance obok samolotu rządowego ówczesnej premier 
RP Ewy Kopacz i zgodnie z zaleceniem borowików mie-
liśmy przymusową kwarantannę oczekując, aż samolot 
rządowy odleci. Wraz ostatnimi promieniami słońca Cau-
dron opuścił ładownię Herculesa i pozostał w Balicach 
do następnego dnia, kiedy to został przetransportowany  
na teren muzeum.

Załoga Herculesa nr 1504 „Charlene”, która przywiozła Caudrona do Krakowa

Caudron już na ekspozycji w Muzeum Lotnictwa Polskiego, w tle PZL P.11c

Bartłomiej Belcarz
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Caudron ze zrekonstruwanym w technologii 
druku 3D przodem w Hangarze Głównym MLP

Francuski Caudron Cyclone 
- muzealium w zbiorach 
krakowskich

 Od momentu sprowadzenia go do Polski prowa-
dzony jest przy nim – w porozumieniu ze stroną fińską – 
program konserwatorski.  

 Samolot trafił do Muzeum Lotnictwa Polskiego 
w Krakowie w relatywnie dobrym stanie technicznym,  
jednak zdekompletowany. Brakowało całej przedniej 
części kadłuba (ostatnia zachowana kompletna sekcja to 

zbiornik paliwa i ścianka ogniowa). Był pozbawiony silni-
ka i śmigła. Nie zachowało się także – w przeważającej 
części - wyposażenia kabiny pilota, a zwłaszcza tablicy 
przyrządów.

 Pierwszym krokiem w procesie konserwatorskim 
przy tym interesującym i jednocześnie trudnym tech-
nicznie muzealium była wstępna inwentaryzacja stanu 

 W roku 2015 jeden z dwóch zachowanych na świecie egzemplarzy  
samolotu typu Caudron Renault CR.714C1 Cyclone trafił do zbiorów Muzeum  
Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Przeszedł interesującą drogę, gdyż był  
jednym z CR.714 wysłanych do Finlandii. Ów egzemplarz o nr. fabrycznym 
8538 i fińskim CA-556 został wyprodukowany w 1939.  Na tego typu  
myśliwcach mieli walczyć podczas wojny zimowej polscy piloci-ochotnicy. 
Jednak nie dane mu było wziąć udziału w walkach. Szczęśliwie samolot  
ocalał, a po drugiej wojnie światowej został przekazany fińskiemu Muzeum 
Wojska (Sotamuseo) i w drewnianym hangarze w lesie, ok. 60 km od Lahti, 
czekał na lepsze czasy. 
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zachowania obiektu. Zdefiniowano obszary prac konser-
watorskich z podziałem na obszary materiałowe – drew-
no, metal, płótno oraz malatury. Następnym krokiem 
było przeprowadzenie prac badawczych pozwalających 
na bardziej wnikliwą analizę stanu zachowania oraz po-
zwalających na określenie metod i środków, które będą 
mogły być zastosowane podczas prac restauracyjnych.

Analiza malowania

 Po wstępnym rozpoznaniu i przeanalizowaniu 
budowy technologicznej obiektu (zarówno w świetle 
białym, jak i ultrafioletowym) przeprowadzono badania 
specjalistyczne. Wykonano sondy stratygraficzne w wy-
branych miejscach samolotu, mające na celu określenie 
ilości warstw malarskich oraz sposobu ich nakładania. 
Próby wykonano na częściach metalowych, drewnianych 
i płóciennych. Zostały pobrane próbki do badań. Anali-
za laboratoryjna ujawniła skład chemiczny powłok za-
bezpieczających i malarskich. Zidentyfikowano również 
wtórne przemalowania w obrębie znaków przynależno-
ści państwowej zarówno na skrzydłach, jak i na kadłu-
bie (białych kokard z błękitnymi swastykami). Kolejnym 

etapem analiz było określenie rodzaju drewna, z które-
go została zmontowana konstrukcja samolotu oraz typu 
tkaniny pokrywającej skrzydła. Badania, przeprowadzo-
ne przez specjalistę materiałoznawstwa drewna i włók-
na, pozwoliły zidentyfikować badane próbki jako drewno 
modrzewiowe oraz włókna bawełniane. Wyniki pozwoliły 
na przystąpienie do dalszego etapu. Zgodnie z zawartą 
umową, wszystkie działania były na bieżąco konsultowa-
ne z właścicielami w Finlandii. W międzynarodowy pro-
gram konserwatorski zaangażowały się, prócz Muzeum 
Lotnictwa Polskiego, fińskie Muzeum Wojska oraz od-
powiedzialne za nadzór nad stanem eksponatu Muzeum  
Sił Powietrznych (Ilmailumuseo).

 Po skonsultowaniu ze strona fińską przystąpio-
no następnie do etapowanych prac konserwatorskich. 
Możliwe do zdemontowania elementy zostały zdjęte 
z płatowca, ponumerowane oraz opisane, a następnie 
sfotografowane w celach inwentaryzacyjnych i dla dal-
szych prac porównawczych. Następnie została zabezpie-
czona łuszcząca się i odpadająca w wielu miejscach war-
stwa malatur. Było to szczególnie istotne, gdyż samolot 
trafił do Krakowa z bardzo dobrze zachowanym auten-
tycznym francuskim malowaniem kamuflażowym z po-

Kadłub Caudrona w trakcie remontu
w warsztacie MLP
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czątkowego okresu wojny. Jest to szczególnie warte pod-
kreślenia, gdyż jest to jedyny bojowy samolot francuski 
noszący oryginalne barwy ochronne. W trakcie tych prac 
prowadzonych pod nadzorem wybitnego konserwatora 
dzieł sztuki, Pani Anny Koszarskiej uzyskano bogaty ma-
teriał, na który składają się wyniki badań odnoszących się  
nie tylko do konserwacji technicznej, ale również zdefi-
niowano problemy.

 Konserwatorzy z Ilmailumuseo przybyli do Kra-
kowa, by zapoznać się z aktualnym stanem prac oraz 
wspólnie z przedstawicielami Muzeum Lotnictwa stwo-
rzyć plan odbudowy brakujących elementów samolotu. 
Została wypracowana wspólna metoda usuwania wtór-
nych przemalowań i rekonstrukcji brakujących warstw 
malarskich.  W porozumieniu ze stroną fińską zostały 
zanitowane rozerwane płaty metalowego poszycia oraz 
wyprostowane i podklejone wypaczone elementy, wyko-
nane z modrzewiowej sklejki.  Poszczególne powierzch-
nie – w zależności od rodzaju - zostały oczyszczone z na-
warstwień brudu i zdezynfekowane. Została podklejona, 

łuszcząca się warstwa malarska. Następnie liczne ubytki 
farby uzupełniono zaprawami kitowymi – w tych przy-
padkach, mając na względzie odwracalność procesów 
konserwatorskich kitowanie ubytków wykonano kitem 
klejowo-kredowym.  Kolejnym etapem była... 

Konserwacja zachowawcza

Wyprostowano pokrzywione blachy poszycia kadłuba 
- usunięcie tych uszkodzeń nastręczyło licznych trud-
ności - oraz podklejono i sprasowano rozwarstwione 
warstwy sklejki. Części drewniane po odkażeniu zostały 
zaimpregnowane. Części metalowe zostały oczyszczone 

z tlenków i zabezpieczone przed dalszą korozją.  Podob-
nie postąpiono z gumowymi oponami, które zostały za-
bezpieczone olejkiem parafinowym. Po zakończeniu prac 
została wykonana dokumentacja fotograficzna.

Rekonstrukcja kabiny

 Owocem współpracy polsko-fińskiej było rów-
nież wykreowanie metody odbudowy kabiny pilota. Naj-
większym wyzwaniem, przed którym stanęło Muzeum 

Pusta gondola uzbrojenia
po sprowadzeniu samolotu 
do Polski

W trakcie remontu wykona-
no też repliki luf karabinów 
maszynowych

W trakcie remontu urucho-
miono mechanizm wysuwa-
nia anteny radiowej
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Lotnictwa Polskiego w Krakowie, było znalezienie, sto-
sunkowo najmniej ingerującego w oryginalną materię, 
sposobu scalenia uszkodzonych elementów struktury 
owiewki. 

 Równocześnie dzięki staraniom dr. Bartłomieja 
Belcarza i pracownika Konsulatu RP w Paryżu – Grzego-
rza Zaleskiego, udało się zakupić większość przyrządów 
pokładowych, które następnie zostały użyte w procesie 
odbudowy kabiny pilota. Sama tablica przyrządów zosta-
ła całkowicie zrekonstruowana i odbudowana na podsta-
wie planów i modeli 3D opracowanych przez Marka Rysia 
i Dariusza Karnasa. 

Maska silnika i śmigło z drukarki 3D

 Niestety zawieruchy dziejowe spowodowały, 
ze nie przetrwała cała przednia część samolotu wraz  
z silnikiem i śmigłem. Na etapie pierwotnym prac dysku-
towano celowość oraz potencjalne sposoby oznaczenia 
całościowej sylwetki samolotu. W porozumieniu ze stro-
ną fińską uznano, ze pozostawienie maszyny w stanie 
niekompletnej bryły nie będzie korzystnym rozwiąza-

nie z punktu widzenia ekspozycyjnego i dydaktycznego.  
W ramach wypracowanych rekomendacji uznano, że re-
konstrukcja nie może być przeprowadzona z zastoso-
waniem oryginalnych materiałów i technologii. Przema-
wiały za tym zarówno względy natury konserwatorskiej 
i konieczność wskazania różnic pomiędzy substancja 
oryginalną a obszarami zrekonstruowanymi, jak i fakt, 
iż odtworzenie brakujących elementów metodami tra-
dycyjnymi byłoby niezwykle trudne. Do dziś bowiem 
zachowało się niewiele rysunków technicznych, a od-
tworzenie metalowych elementów okapotowania silnika  
i całej przedniej części samolotu wymagałoby odtworze-
nia specjalistycznych form. 

 Po przeprowadzeniu szeregu analiz i konsultacji 
uznano, że optymalnym rozwiązaniem będzie sięgnięcie 
po technologię druku 3D. Tym samym ostatnim etapem 
była odbudowa brakujących elementów przedniej części 
kadłuba i kompletacja sylwetki samolotu poprzez stwo-
rzenie makiety brakującej sekcji. 

 Cały proces odbywał się pod nadzorem kon-
serwatorskim, z zachowaniem historycznej substancji,  
w oparciu o istniejącą dokumentację ikonograficz-

Częściowo uzupełnione zostało 
wyposażenie kabiny pilota
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ną dostarczoną przez dr. Belcarza oraz rekonstruk-
cję cyfrową dokonaną przez Franciszka Strzelczyka.  

 Przygotowane w oparciu o dokumentację wy-
konawczą brakujące elementy kadłuba były odtwarza-

ne z wykorzystaniem technologii druku 3D za pomocą  
jednych z największych drukarek addytywnych w Euro-
pie. Ta precyzyjna i ekonomiczna technika replikowania, 
umożliwiła wydruk nawet najmniejszych części, których 
próba odtworzenia w innych warunkach byłaby nie tylko 

Przednia część kadłuba  
ze zbiornikiem paliwa

Nadajnik radiowy typu RI. 537
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bardzo kosztowna i czasochłonna, ale często prawdopo-
dobnie niemożliwa. Tego trudnego zadania podjęła się 
krakowska spółką ATMAT.  Do rekonstrukcji zniszczonych 
i zagubionych części samolotu Caudron wykorzystano 
wielkogabarytowe drukarki ATMAT Jupiter oraz ATMAT 
Saturn. W ten sposób wydrukowano śmigło samolotu, 
piastę, łączniki piasty z łopatami oraz obudowę silnika. 
Nowe, wydrukowane i poddane procesowi postproces-
singu elementy były montowane jedynie do istniejących 
węzłów łoża silnika, tak aby nie naruszyć oryginalnej kon-
strukcji.

 Tym samym Muzeum Lotnictwa Polskiego w Kra-
kowie stało się pierwszą na świecie placówką muzealną, 
która w skomplikowanym procesie konserwacji i czę-
ściowej rekonstrukcji muzealiów lotniczych sięgnęła po 
tę technologię. Odnosząc się do tego muzealium można 
śmiało stwierdzić, że krakowskie Muzeum reprezentuje 
kompromisowa drogę konserwacji, pomiędzy wspomnia-
nym już dydaktyzmem i nadmiernym „estetyzowaniem” 
eksponatu a skrajnym weryzmem, który nakazywałby 
pozostawienie destruktu w stanie nienaruszonym.

 Efekty prac zespołu  konserwatorskiego –  
a zwłaszcza działań Tadeusza Wysockiego, Kierownika 
Działu Konserwacji Muzealiów - pozwoliły na zastoso-
wanie i innych działań mogących w przyszłości wspomóc 
badania czy prace restauratorskie. W styczniu 2021 roku 
firma Premium Solutions Polska wykonywała skanowa-
nie kabiny samolotu Caudron-Renault CR.714 Cyclone  
z użyciem skanera 3D Heavy Duty Quadro firmy Evatro-
nix. Tego rodzaju prace pozwoliły na zebranych danych  
w oparciu który, zostanie przygotowany model pozwala-
jący na odtworzenie brakującego oszklenia kabiny.

 Obecnie Caudron Renault CR.714C1 Cyclone jest 
prezentowany na wystawie stałej „Skrzydła i Ludzie XX 
wieku”, będąc cennym uzupełnieniem naszej kolekcji  
i dowodem, ze nowoczesna technologia w najmniej-
szym nawet stopniu nie kłóci się z konserwatorskimi  
wymogami.

Jakub Link-Lenczowski
Ewa Cuber-Strutyńska

Elementy wyposażenia samolotu  
Caudron  w gablocie na ekspozycji

nr 3   Czerwiec 2021 47



Pierwsza strona wspomnień Marian Idecia
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Francuski maj i czerwiec 
okiem podoficera 2 Pułku  
Lotniczego

Budynek polskiego dowództwa bazy Lyon-Bron

Nietrudno sobie wyobrazić, że młodzi polscy lotnicy po przegranej 
jesiennej kampanii 1939 r. pragnęli rewanżu, odwetu – pragnęli się bić.  
Chcieli latać i jak najszybciej iść na front. Nie rozumieli dlaczego druga 
co do wielkości armia świata nie chce walczyć. Dopiero w początkach  
1940 roku w francuskiej drôle de guerre  nastąpił przełom i 4 stycznia  
1940 r. podpisano porozumienie o utworzeniu lotnictwa polskiego  
we Francji. W niewielkim jedynie stopniu zmieniło to fakt, iż w codziennych  
komunikatach francuskiego dowództwa dominował zwrot rien a signaler,  
czyli na froncie bez zmian.  
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 Od października 1939 roku władze francuskiego 
lotnictwa wojskowego stanęły przed nie lada problemem. 
Napływ polskich lotników był duży, zaś wytycznych co  
z nimi robić w zasadzie nie było. Francuski maj i czerwiec 
1940 r. stał się łudząco podobny do polskiego września 
z ubiegłej jesieni... Jednym ze świadków tych dziwnych 
dni był urodzony 17 grudnia 1915 roku w Krakowie Marian 
Ideć, podoficer 2 Pułku Lotniczego, uczestnik działań we 
wrześniu 1939 roku, później służący w 219 Dywizjonie 
RAF i 307 Dywizjonie Myśliwskim Nocnym „Lwowskich 
Puchaczy”. Jego droga do Francji wiodła przez Rumunię 
i Bejrut, a rękopis jego wspomnień, który trafił jakiś czas 
temu do Zbiorów Muzeum Lotnictwa Polskiego daje nam 
ciekawy pogląd m.in. na ów francuski maj.

 „22-X.39 Noc przespaliśmy spokojnie na czy-
stych salach, w których roiło się od pluskiew. Wieczorem 
wyjechaliśmy z gościnnych koszar z powrotem do por-
tu. Godzina 20.00 – odpływamy na francuskim okręcie  
do Francji.

 22-29 X.39 Przepływamy koło Cypru, Sycylii, 
brzegów Afryki i Malty. Tutaj dostaliśmy jako eskortę 
francuski krążownik, który patrolował cały czas aż do sa-
mej Marsylii. 

 29-X.39 O zmroku wpłynęliśmy do portu koło 
wyspy ze zrujnowanym zamczyskiem, gdzie był więzio-
ny słynny hrabia Monte Christo. Na murach tego zam-
ku widać sylwetki dział. To samo jest na przybrzeżnych  
skałach.

 30-X.39 Rano odjeżdżamy z Marsylii autobusami 
do Istres na lotnisko. Tutaj zamieszkaliśmy w koszarach. 
Nakładli nam słomy do pustych sal i dali po jednym kocu. 
Trudno – spotkało nas rozczarowanie. Spodziewaliśmy 
się, że coś będzie przygotowane a tu jest figa.

 1-XI.39 Msza święta w miejscowej kaplicy chyba 
wzruszyła każdego na samą myśl o tym, że gdzieś  tam 
ktoś z najbliższych się modli za niego jakby był świę-
tej pamięci. Dni tutaj płyną monotonnie a tym bardziej, 
że nie ma franków, a naszych złotych nie wymieniają.  
Nareszcie dostaliśmy po paręset franków i zaraz roz-
poczęły się najróżniejsze hece. Rozradowane brac-
two wykupiło dosłownie całe sklepy. Waliz nie można 
było nigdzie dostać jak również rzeczy pamiątkowych.  
Dni mamy prawie całe wolne i robimy sobie wycieczki  
w pobliskie góry. Spotykamy naprawdę urocze zakątki 
– ciche i takie spokojne. Przed nami w dole bardzo duże 
jezioro z skalistych i urwistych brzegach. Jest bardzo ci-
cho tylko czasem odezwie się klakson przejeżdżającego 

Francuski krażownik eskortujący statek z polskimi lotnikami
płynącymi z Bejrutu do Marsylii.
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samochodu na pobliskiej szosie. Te wycieczki działały na 
mnie bardzo kojąco.  [fragment nieczytelny]

 Z tych wiadomości, które tutaj mamy nie mogę 
nic konkretnego wywnioskować, przez radio londyńskie 
podają niestworzone rzeczy. Gazety polskie, które tu 
czytamy to samo, natomiast zupełnie coś innego słyszy 
się od ludzi, którzy uciekli z Polski z początkiem listopa-
da. Gdyby tak było naprawdę to jeszcze można z bieda 
wytrzymać. 

 15-XII.39 Wyjeżdżamy z Istres do Lyon. W tych 
okolicach jest śnieg i dość zimno, czego dotychczas jesz-
cze nie odczuwaliśmy. Z dwoma kolegami wpakowali nas 
do autobusu i jazda do miejscowości Bron. Tutaj uloko-
wano nas w forcie. Jest tu nawet dość ciepło. Prawie cały 
dzień palimy z piecach, a węgla mamy pod dostatkiem. 
  Najgorsze ze obiad i kolacja wydawane są  
w jadalni, w dość odległych koszarach na lotnisku, ale  
i tak cały dzień się siedzi – to się można trochę przejść. 
Spotkałem tutaj dużo moich kolegów, którzy tutaj trochę 
wcześniej przyjechali. Ogólnie są nudy, całe urozmaice-
nie to są lekcje francuskiego, które i tak są trochę nudne. 
Tak przechodzą dni jeden za drugim a my wciąż czeka-
my... Rozchodzą się między nami najróżniejsze plotki na 
temat naszych przydziałów do lotnictwa francuskiego itd.

 Na kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia 
dali nam francuskie mundury lotnicze, bośmy wyglądali 
w tych łachmanach cywilnych paradnie. Wigilię urządzi-

li nam Francuzi w halach powystawowych w Lyon – była 
to dla nas bardzo smutna wigilia. Nasze najgorętsze ży-
czenia jaki sobie składaliśmy. Najprzód zemsta a potem 
następne Święta Bożego Narodzenia w domu rodzinnym. 
Oby tylko tak było - daj Boże.

 Z nastaniem mrozów – tutaj prawie nieznanych 
od dwudziestu kilku lat – zrobiły się fatalne warunki.  
Zupełny brak wody, nie ma się w czym umyć, ze śnia-
daniem też jest krucho bo trzeba chodzić z bańkami  
po kawę, która jest zupełnie gorzka.

 Ogólnie to nie jest tak źle, tylko najbardziej zabi-
ja nas ta bezczynność. Tak czekamy z tygodnia na tydzień 
w nadziei, że coś będzie się nareszcie robić. Częściowo 
bractwo rozjeżdża się do Anglii itp. A my czekamy na 
dalsze przydziały, może wyjedziemy z Francji, może zo-
staniemy dalej tutaj – nic nie wiadomo. Jest coraz gorzej 
– żadnych pieniędzy nie wypłacają od dłuższego czasu. 
Zupełnie takie same warunki robi nasz śmietanka jak nie-
gdyś w Polsce. Początki tych wyróżnień były już na stat-
ku francuskim, jak płynęliśmy z Beyrouth. Wprowadzają 
różne paragrafy, regulaminy i zarządzenia, a tylko chyba 
po to, żeby obrzydzić życie tym, którzy przeszli to samo 
i oni walczą o jedną sprawę. Od pierwszego dnia pobytu 
w Francji nasza śmietanka opływała we wszystko – pie-
niędzy mieli pod dostatkiem, mieszkają sobie w hotelach, 
noce dość wesoło sobie spędzają. Co widać po ich zblazo-
wanych minach.

Polski personel lotniczy smakujący francuską gościnność.
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 Prawda, są i tacy, co mogą naprawdę być przykła-
dem dla nas, ale niestety jest ich mało – zginęli w Polsce. 
Cześć ich pamięci! Natomiast reszta kombinuje czy sie-
dem zbiórek całego zgrupowania dziennie wystarczy czy 
nie. Samymi zbiórkami Polski nie odbudujemy, bo robi się 
zbiórki po to, żeby powiedzieć, ze za godzinę będzie jesz-
cze jedna zbiórka. Po prostu nie ma co robić, ale położyć 
się na tym barłogu nie wolno, ale siedzieć można. Z takich 
zarządzeń też nic nie wyjdzie i każdy robi inaczej. Od kil-
ku tygodni są lekcje francuskiego, ale prawie co dzień jest 
powtarzana pierwsza lekcja i znowu nic na przód, więc 
zupełnie jasne jest, ze na takie lekcje też nikt nie chce 
chodzić. 

 Po dłuższej przerwie zbieram się znowu do pi-
sania. Wszystkie dni były monotonne i się różniły się od 
siebie.
 1-V.40 Nareszcie dostałem przydział na szkole-
nie. Z początku, jak zwykle, teoria. Z francuskim nie mam 
teraz na szczęście trudności. Nie cieszyliśmy się tym  
długo”.

 Liońskie lotnisko stało się Ośrodkiem Szkolenia 
Lotnictwa Polskiego. Złożona w tym ośrodku wizyta gen. 
Władysława Sikorskiego wpłynęła znacznie na polepsze-
nie stanu morale personelu latającego. Wiosną pojawił 
się też pomysł wysłania jednej z polskich jednostek lot-
niczych na pomoc Finom walczącym z rosyjską agresją, 
ale nie doczekał się realizacji choć w obiegu pozostała na-
zwa - fiński dywizjon w rzeczywistości noszący nazwę 145 

Dywizjonu Warszawskiego – Grouppe Chasse Polonaise 
de Varsovie. Na francuskim niebie pojawiły się pierwsze 
myśliwce z biało – czerwonymi szachownicami na kadłu-
bach, w organizacji stale były Dywizjony Rozpoznawcze 
oraz Dywizjon Bombowy. 

 Dla Francuzów – i polskiego personelu lotniczego  
- dzień 10 maja 1940 roku zakończył  dziwna wojnę – nie-
miecka machina wojenna zaatakowała Belgię, Holandię, 
Luxemburg a 4 czerwca, po przegranej przez aliantów  
Bitwie o Flandrię zaczęła się Bitwa o Francję.  13 maja 
1940 roku Winston Churchill, w swym inauguracyjnym 
przemówieniu – jako nowy premier Wielkiej Brytanii – 
zapowiedział swym rodakom „krew, pot i łzy”.  Był całko-
wicie świadom, że wojna dopiero nabiera rozpędu. Cyto-
wany wcześniej Marian Ideć tak zapisał przebieg owych 
majowych dni: „10-V.40 Godzina 5.00 rano – bombardo-
wanie. Trochę zaspane bractwo rozbiegło się do rowów 
a później przez parkan i dalej. Narobili trochę szumu  
i polecieli dalej, zniszczyli kilka baraków, dwa ustępy i po-
przewracali ziemię na lotnisku. Ale to jeszcze nie wszyst-
ko – zginęło 14 Francuzów śpiących w barakach i kilku „po-
lonaisów”, którzy wybiegli z rowów. Tez tej nocy nie śpimy 
na lotnisku, ale idziemy na noc do misjscowoiści Toussie,  
9 km od Lyon. Tam zakwaterowaliśmy się na stałe.

 25-V.40 Przyjeżdżamy z powrotem do Lyonu  
i tam nas trochę organizują. Pakują do samochodów  
i jazda na stację! Przejechaliśmy do miejscowości An-
drezieux. Bardzo miłe miasteczko – dostaliśmy kwatery.  

Defilada oddziałów polskich w bazie Lyon-Bron
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No i w dalszym ciągu teoria. Po trzech tygodniach  
w  Andrezieux przetransportowali nas na lotnisko w Bo-
utheon. Tam polataliśmy kilka dni. Znów zwijamy chorą-
giewkę, bo sytuacja staje się niebezpieczna. Kilkunastu 
wsiada do samochodu i jedziemy do Roanne na lotnisko 
po „Morany”. Tam jest pogoda okropna – nie można star-
tować.  Wracamy z powrotem samochodami. Następnego 
dnia pakujemy manatki i jedziemy na stację. Przyjeżdża-
my do St. Afrique, tam stoimy cały dzień. Dowiaduje-
my się, że Francja złożyła broń. Zgodziła się na żądania 
Niemiec – zatrzymania i niewypuszczenia wszystkich 
transportów wojska polskiego, czeskiego itp. Jeste-
śmy w przykrej sytuacji – naszego transportu nie chcą 
Francuzi wypuścić. Dostaliśmy wtedy karabiny ręczne 
i maszynowe, amunicji od licha. Z tą myślą, że przynaj-
mniej szturmem wypchniemy nasz transport z tej dziury.  
W jakiś tam cudowny sposób dostaliśmy dwie lokomo-
tywy. Przed odjazdem nazbierało się kilkunastu pilotów 
i mechaników z francuskiego lotnictwa – żegnają się  
z nami ze łzami w oczach. Kilku w ostatniej chwili  
wskakuje do naszego transportu i jadą z nami. Reszta zaś 
krzyczy „Vive la Pologne!” - my odpowiadamy „Vive la 
France!”. To byli dobrzy synowie Francji, naprawdę chcieli 
walczyć  ale cóż... Niestety byli i tacy, co nie zamierza-
li bronić każdej piędzi ziemi – rzucał taki karabin, tylko  
zostawił bidon z winem i uciekał. To nie był żołnierz... 

 To nie był powód do rzucania całego sprzętu, 
jeśli do jakiejś miejscowości wpadało sześciu motocy-
klistów niemieckich z karabinami na plecach. I zajmo-
wali tak całe miasteczko. Tacy właśnie żołnierze zostali,  

byli z tego zadowoleni, a wiec krzyczeli „finis la guerre”.  
I tacy byli synowie Francji. Na drugi dzień jedziemy do 
Montpellier, po krótkim postoju ruszamy dalej. Rano 
jesteśmy nad Morzem Śródziemnym niedaleko portu 
francuskiego Vendre, tuż koło granicy hiszpańskiej. Roz-
łożyliśmy swoje bety nad morzem w lasku. Czekamy...  
Nagle przychodzi rozkaz – natychmiast wyjeżdżamy,  
nikt nie wie gdzie. Zawieźli nas na stację i znów  w po-
ciągu jedziemy przez Tuluzę, Lourdes, Pau do portu nad  
Atlantykiem Bayonne”.

 Niemiecka propaganda coraz dobitniej zaczę-
ła nazywać polskich żołnierzy Turystami Sikorskiego.  
Po kapitulacji Francji wszelkimi możliwymi drogami rów-
nież lotnicy ruszyli do portów francuskich gdzie zgodnie 
z zapowiedzią rządu brytyjskiego czekały na nich statki 
handlowe i okręty Royal Navy. Ewakuowani na „Wyspę 
Ostatniej Nadziei”, pobici ale nie pokonani, niezłomnie 
wierzyli, że nadejdzie czas rewanżu. 

 Marian Ideć dotarł do Wielkiej Brytanii. Dnia 14 
czerwca 1940 roku oddziały niemieckie zajęły Paryż – 
cały kraj zalany był falą uciekinierów i zdemoralizowa-
nego wojska. Kapitulacja Francji 24 czerwca była szo-
kiem dla ówczesnego świata. Światowa potęga lądowa 
i morska, państwo z potężnym zapleczem kolonialnym 
zostało pokonane przez niemiecką armię w tak krótkim 
czasie. Skończyła się „Bitwa o Francję”, zbliżała „Bitwa  
o Anglię”...

Krzysztof Mroczkowski

Rysunek ze wspomnień autorstwa Mariana Idecia.
10 XII 1939 r.

nr 3   Czerwiec 2021 53



 Pierwszy Klub Seniorów Lotnictwa powstał  
w roku 1957 przy Aeroklubie Polskiej Rzeczypospoli-
tej Ludowej w Warszawie. Piloci i mechanicy powiązani 
z Krakowem, wzorując się na Warszawie, postanowili 
stworzyć Koło Seniorów Lotnictwa przy Aeroklubie Kra-
kowskim. Rozmowy w tej sprawie prowadził Juliusz Klein, 
z v-ce prezesem Janem Bryniarskim, sekretarzem Maria-
nem Markowskim i z-cą kierownika Krystyną Szymańską  
z Aeroklubu Krakowskiego. Wynikiem tych rozmów były 
informacje, jakie ukazały się 2 marca 1963 r. w lokalnej 
prasie. Zaproszono wszystkich byłych lotników z perso-
nelu latającego i technicznego do tworzenia organizacji. 
Wśród członków Klubu Seniorów Lotnictwa znalazł się 
także ppłk. dypl. pilot Jan Biały.

 Urodzony 16 czerwca 1897 roku w Krakowie  
Jan Biały był silnie związany z Małopolską. Jego kariera 
lotnicza rozpoczęła się w roku 1925, kiedy to zgłosił się 
na kurs obserwatorów zorganizowany w 2 Pułku Lotni-
czym  w Krakowie, dla oficerów innych broni.  

 W kwietniu 1926 r. rozpoczął kurs pilotażu  
w 3 Pułku Lotniczym w Poznaniu, kontynuując go od li-
stopada w Niższej Szkole Pilotów w Bydgoszczy. Po jej 
ukończeniu - w maju 1927 roku - został przydzielony do 
11 Pułku Myśliwskiego w Lidzie, gdzie został dowódcą 113 
Eskadry Myśliwskiej.  Po rozwiązaniu 11 Pułku, trafił ze 
swą eskadrą (przemianowaną na 121) do krakowskiego 
2 Pułku Lotniczego.  W lutym 1930 r. odbył kurs dowód-
ców eskadr w Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa  
w Dęblinie. 22 maja 1930 r. podczas pokazów lotniczych 
w Katowicach uległ ciężkiemu wypadkowi. Przebywał 
na leczeniu w szpitalu i już nie powrócił do lotnictwa 
myśliwskiego. W październiku 1935 r. został przeniesio-
ny do 24 Eskadry Liniowej. W nocy z 6/7 lipca 1935 r.  
w czasie przelotu z Lwowa do Krakowa, z braku paliwa lą-
dował w przygodnym terenie. Samolot uległ zniszczeniu, 
a pilot odniósł obrażenia. Dowodził 21 Eskadrą Liniową,   
a następnie 26 Eskadrą Towarzyszącą.  

 W listopadzie 1938 r. został dowódcą  I Dywizjonu 
Liniowego.  Z chwilą mobilizacji latem 1939 r. I Dywizjon 
Liniowy został przemianowany na II Dywizjon Bombowy 
Lekki i wszedł w skład Brygady Bombowej. Z dywizjo-
nem brał udział w kampanii wrześniowej. Uczestniczył  
w lotach bojowych. 17 września po przekroczeniu grani-
cy rumuńskiej, znalazł się w obozie w Tulcea. Po uciecz-
ce w październiku 1939 r. przez Balczik, Bejrut, dotarł do  
Francji. We Francji Biały początkowo prowadził wykła-
dy dla polskich lotników w koszarach w Salon, potem 
przeniesiony został do polskiej bazy lotniczej w Lyonie,  
by w marcu 1940 r. zostać dowódcą bazy w Rennes. 

 W Muzeum Lotnictwa Polskiego zachowały się  
jego wspomnienia, który prezentujemy w formie ory-
ginalnej. Po wczytaniu się w  autentyczny maszyno-
pis możemy skonfrontować nasze wyobrażenia o maju  
i czerwcu 1940 roku. Jan Biały tak oto opisywał francuski 
etap swej wojennej przygody.

Kampania francuska 
ppłk. dypl. pil. Jana Białego
W latach pięćdziesiątych XX wieku środowiska lotnicze dążyły do  
stworzenia organizacji, która umożliwiałaby wspólne działania. 

nr 3   Czerwiec 2021 54



Lotnicy polscy przy starym bombowcu   
Lioré et Olivier LeO 20

nr 3   Czerwiec 2021 55



nr 3   Czerwiec 2021 56



nr 3   Czerwiec 2021 57



nr 3   Czerwiec 2021 58



 Jeszcze we Francji otrzymał awans na stopień 
podpułkownika. Po kapitulacji Francji rozkazy sprawiły, 
że 131-osobowa grupa została rozbita na kilka mniej-
szych, które ewakuowały się z Francji różnymi drogami. 
Sam Biały wraz z oddziałem 18 podoficerów i szeregow-
ców dotarł do Port-Vendres nad Morzem Śródziemnym, 
skąd statkiem odpłynął do Afryki Północnej. Z Casablan-
ki - także drogą morską - dotarł do Glasgow. Jego póź-
niejsza kariera – już w Anglii – również była związana  
z lotnictwem. Latał w 304 Dywizjonie Bombowym „Ziemi 
Śląskiej” im. ks. Józefa Poniatowskiego. W połowie 1943 
r. Biały zgłosił się do służby w kraju i rozpoczął szkole-

nie dla cichociemnych w ośrodku SOE (Special Operation 
Executive) w Szkocji. Wraz z trójką innych skoczków (mjr 
pil. Jerzy Iszkowski, mjr obs. Bronisław Lewkowicz, kpt. 
tech. Edmund Marynowski) został zrzucony z 27 na 28 
kwietnia 1944 roku na placówkę „Koza”, 18,5 km na po-
łudnie od Lublina. Pod pseudonimem „Kadłub” pełnił 
służbę w Wydziale Lotniczym Komendy Głównej Armii 
Krajowej. Po Powstaniu Warszawskim działał na terenie 
Krakowa. 8 czerwca 1967 r. przeniósł się z Krakowskie-
go Klubu Seniorów Lotnictwa do Klubu Seniorów Lot-
nictwa w Katowicach. Zmarł 2 października 1984 roku  
i został pochowany na  cmentarzu parafialnym w Bytomiu  
przy ul. Piekarskiej.

Myśliwiec Morane MS.406C1 i bombowiec Bloch MB.131RB4 
w Centrum Wyszkolenia Lotniczego na lotnisku Lyon-Bron.

Krzysztof Mroczkowski
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Silniki Hispano-Suiza

 Cechą charakterystyczną tej konstrukcji, która 
wywodziła się z wcześniejszych silników Hispano-Suiza 
w układzie V8, był 60º kąt rozchylenia cylindrów, układ 
rozrządu OHC oraz zintegrowanie bloków cylindrowych 
i głowic w nierozbieralne elementy przykręcane do  
karteru. Rozwiązanie to ułatwiało obsługę i skracało czas 
serwisowania, natomiast jego główną zaletą było zmini-
malizowanie ryzyka wycieków i zwiększenie odporności 
na ostrzał. Kolektory wydechowe i dolotowe znalazły się 
po zewnętrznej stronie bloków cylindrowych. Silnik za-
silany był sześcioma podwójnymi gaźnikami, po trzy na 
każdy blok cylindrowy. 

 W nowej konstrukcji wykorzystane zosta-
ły wszystkie sprawdzone wcześniej przez producenta 
w silnikach samochodowych nowinki techniczne takie 
jak mokre tuleje cylindrowe, czy utwardzanie ścianek 
cylindra metodą azotowania oraz system smarowa-
nia panewek wału korbowego, poprawiający chłodzenie 
przy niskich prędkościach obrotowych. W rezultacie po-
wstał lekki, ważący ok 400 kg, wysoce niezawodny sil-
nik, odznaczający się wysoką mocą. Rozwój konstruk-
cji zaowocował powstaniem wersji: 12Mb, 12Mc oraz 
12Md o mocach odpowiednio 575, 565 oraz 640 KM.  
Wytwarzano je również w odmianach oznaczonych do-

datkową literą r, wyposażonych w reduktor planetarny 
Farmana, umożliwiający montaż działka lub karabinu 
strzelającego przez oś śmigła. Ostatni, eksperymentalny, 
turbodoładowany wariant silnika typu 57 o oznaczeniu 
12Mdsh wyposażony w sprężarkę wielostopniową Rate-
au zaprezentowano w 1932 roku. Na wysokości 2950 m 
osiągał moc 640 KM. Równolegle do rodziny 57 od 1928 
roku wytwarzano identyczne pod względem rozwiązań 
konstrukcyjnych, ale o zwiększonej do 36 litrów pojem-
ności silniki typu 61 o oznaczeniu rozpoczynającym się 
symbolem 12N. Oferowano warianty 12Nb (750 KM), 12Ns 
(900 KM), 12Nc (715 KM), z których każdy w odmianie  
r mógł zostać wyposażony w reduktor Farmana. Oferowa-
no również wersje o przeciwnym kierunku obrotów: 12Nfr 
i Ngr oraz Ndr z elektryczną blokadą obrotów w przeciw-
nym kierunku i Ner z korbowodami przegubowymi. 

Rodzina 72 – bez sukcesów
 
 Dalszy rozwój silników typu 57 spowodował ko-
nieczność wprowadzenia zmian konstrukcyjnych, które 
doprowadziły do opracowania nowej rodziny silników 
z rodziny 72. Pojemność i ogólny układ konstrukcyjny  
pozostały bez zmian. 

Myśliwce Dewoitine D.500 w bazie 
Reims - Champagne, koniec lat 30.

W 1927 roku firma Société Française Hispano-Suiza zaprezentowało nowy, 
12-cylindrowy chłodzony wodą silnik lotniczy w układzie V o pojemności 27  
litrów. Konstruktorem jednostki napędowej, która dała początek nowej rodzinie 
silników oznaczonych przez producenta jako typ 57 był Szwajcar Marc Birkigt. 
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 Zwiększono natomiast stopień sprężania i wpro-
wadzono nowe rodzaje osprzętu, w tym seryjnie monto-
wany reduktor Farmana. Nowością było również wpro-
wadzenie trzonków zaworów wypełnionych sodem dla 
ich lepszego chłodzenia. Produkcja  silników z rodziny 
72 rozpoczęła się w 1932 roku. Początkowo oferowano 
trzy warianty: bazowy 12Xbr o mocy 610 KM, turbodo-
ładowany 12Xbrs o mocy 650 KM  wyposażony w sprę-
żarkę odśrodkową i gaźniki nadciśnieniowe oraz 12Xbrg 
o mocy 715 KM wyposażony w układ wtryskowy paliwa 
systemu Gaveur. W 1934 roku wprowadzono zmoderni-
zowane wersje 12Xbr, 12Xbrs oraz 12Xbrs1 o mocach 600, 
690 i 720 KM. W tym samym roku wprowadzono również 
do oferty silniki 12X z rodziny 76, fabrycznie wyposażone 
w działko Hispano-Suiza HS.404 kal. 20 mm, strzelające 
przez wał śmigła: turbodoładowane 12Xcrs oraz 12Xers 
ze śmigłem o zmiennym skoku, oba o mocy 690 KM.  
W kolejnym roku do rodziny 72 dołączyły turbodołado-
wane silniki o mocy 690 KM: 12Xdrs, 12Xfrs, różniące się 
kierunkiem obrotów, a także 12Xgrs oraz 12Xhrs, wyposa-
żone fabrycznie w śmigła Hamilton i różniące się kierun-
kiem obrotów. Dwa lata później rozpoczęła się produkcja 
silników 12Xhrs1 oraz Xgrs1 o mocy podniesionej do 720 
KM. Również w 1937 roku ofertę silników z rodziny 76 roz-
szerzono o modele 12Xjrs i Xjrs1 o mocach odpowiednio 
690 i 720 KM, występujące w wersjach o różnym kierun-
ku obrotów oraz 12X 13 o mocy 690 KM i zmniejszonej  
masie.  

Udany typ 73
 
 Pomimo wielu wariantów, silniki z rodziny 72 i 76 
nie powtórzyły sukcesu rodziny 57. Wraz z postępem roz-
woju konstrukcji samolotów i rosnącymi oczekiwaniami 
co do ich osiągów, parametry silników typu 12X okazały 
się niewystarczające. Znalazły one ograniczone zasto-
sowanie, a do najbardziej znanych wyposażonych w nie 

Przekładnia redukcyjna silnika Hispano - Suiza 12 Xbrs

Myśliwiwc SPAD S.510 napędzany silnikiem  
Hispano - Suiza 12Xbrs. Na takich samolotach  
szkolili się również polscy piloci we Francji w 1940 roku.
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płatowców należą Dewoitine D.500 oraz SPAD S.510.  
W latach 30. XX w. znacznie większy, wręcz spektakular-
ny sukces odniosły natomiast produkowane równolegle 
przez Hispano-Suiza silniki z rodziny 73 o pojemności 37 
litrów, dysponujące znacznie większą mocą przy niewiele 
większej masie. Pod względem konstrukcyjnym stanowi-
ły rozwinięcie koncepcji typu 72. Główną różnicą oprócz 
większej pojemności, było zastosowanie elastycznych 
korbowodów zwiększających niezawodność. Silniki te 
oferowano w aż 35 wariantach (wliczając w to obejmują-
cą 16 modeli rodzinę 77, fabrycznie wyposażoną w działko 
Hispano Suiza HS.404) różniących się systemem zasila-
nia, rodzajem śmigła, a także obecnością turbosprężar-
ki. Ich moc mieściła się w przedziale od 785 do 1000 KM.  
W latach 30. XX w. stały się one standardowymi jednost-
kami napędowymi samolotów używanych przez Armée 

de l’Air w tym tak zasłużonych konstrukcji jak Morane-
-Saulnier M.S.406 oraz Dewoitine D.520. Ogółem silniki 
Hispano-Suiza z rodziny 73 i 77 trafiły do 77 typów samo-
lotów zarówno cywilnych jak i wojskowych. Ich niezawod-
ność i wytrzymałość przyczyniła się do dużej popularno-
ści również za granicą. Licencję na ich produkcję zakupiły 
czechosłowackie zakłady Avia, Szwajcaria oraz Związek 
Radziecki gdzie wariant 12Ybrs produkowano pod nazwą 
Klimow M-100. Stał się on wzorcem konstrukcyjnym dla 
późniejszych konstrukcji Klimow WK-103 i 105, napę-
dzających radzieckie samoloty z okresu II wojny świa-
towej takie jak ŁaGG-3, Jak-7, Jak-9 czy Petlakow Pe-2.  
Rozwiązania konstrukcyjne zaczerpnięte z silników 

Hispano-Suiza posłużyły Rosjanom również do opraco-
wania silników wysokoprężnych, m.in. słynnego W-2 na-
pędzającego czołgi T-34. Po II wojnie światowej silnik ten 
był produkowany również w Polsce, gdzie znalazł zasto-
sowanie w napędzie agregatów prądotwórczych i loko-
motyw spalinowych SM30. 
  
 Ze względu na zastosowanie jednostopnio-
wej sprężarki francuskie 12-cylindrowe silniki widlaste 
ustępowały porównywalnym konstrukcjom brytyjskim, 
amerykańskim czy niemieckim podczas lotu na wy-
sokościach przekraczających 5000 m. Dalszy rozwój 
12-cylindrowych widlastych jednostek napędowych 
Hispano-Suiza, który pozwoliłby pokonać tę wadę zo-
stał wstrzymany przez wybuch II wojny światowej.  
Po jej zakończeniu podjęto zakończoną niepowodze-

Sprężarka silnika Hispano - Suiza 12 Xbrs

Wałek rozrządu silnika Hispano - Suiza 12 XbrsJeden blok cylindrów silnika Hispano - Suiza 12 Xbrs 
był zasilany trzema gaźnikami
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cennym zabytkiem techniki, dokumentującym jedno 
z najbardziej udanych rozwiązań w historii lotnictwa.  
Do zbiorów Muzeum trafił w 1967 r., przekazany przez  
Politechnikę Warszawską. 

Aleksandra Blachnicka

niem próbę wznowienia produkcji opracowanej jeszcze 
w 1939 roku rodziny silników typu 89 dla których prze-
widziano oznaczenia zaczynające się od symboli 12Z.  

 Przekrój silnika Hispano-Suiza 12Xbrs jest jed-
nym z najciekawszych eksponatów w kolekcji napę-
dów lotniczych Muzeum Lotnictwa Polskiego. Jest on 

Moc maksymalna: 
690 KM przy 2600 obr/min 
Pojemność: 27,1 l
Stopień sprężania: 5,8
Masa: 380 kg

Strzałka na tabliczce
wskazuje kierunek obrotów 
śmigła

Polacy we Francji szkolili się również  
na myśliwcach Dewoitine D.500
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 Doktor Bartłomiej Belcarz jest głównym specjali-
stą od historii działań lotnictwa polskiego we Francji. Jest 
też inicjatorem sprowadzenia do Polski z Finlandii opisa-

nego w tym numerze Caudrona CR.714, będącego jedną  
z największych ciekawostek wystawy „Skrzydła i Ludzie 
XX wieku” . Można śmiało zaryzykować stwierdzenie, że 
dzięki niemu ten kompletnie nieudany samolot, będący 
symbolem stosunku Francuzów do zobowiązań sojuszni-
czych wobec Polski (ale także do obrony własnego kraju), 
który historia powinna okryć litościwą mgłą zapomnie-
nia, doczekał się upamiętnienia i opracowania znacznie  
obszerniejszego, niż by na to zasługiwał. 

 Wydana przez IPN monumentalna monografia 
szczegółowo opisuję genezę powstania tego samolotu, 
jego konstrukcję, użycie i losy poszczególnych egzem-
plarzy. Opis ten przepleciony jest z dokładną historią, 
relacjonowaną dzień po dniu, jedynej jednostki bojowej, 
wyposażonej w ten typ samolotu – polskiego dywizjonu 
GC 1/145 „Varsovie”. Autor wykonał gigantyczną pracę 
zgromadzenia i opracowania ogromnej liczby dokumen-
tów i relacji, na podstawie których można było dokład-
nie odtworzyć przebieg „polskiego epizodu” Caudrona 
CR.714 i wyjaśnić kontrowersje, jakie przez lata narosły 
wokół tego tematu. Ogromnym atutem publikacji jest 
bardzo bogaty oryginalny materiał ilustracyjny – zdjęcia 
archiwalne i rysunki z instrukcji płatowca i jego instalacji. 
Umożliwia to  prześledzenie szlaku bojowego GC 1/145 
i okoliczności utraty kolejnych egzemplarzy. Przypie-
czętowanie losu tych samolotów najlepiej ukazują zdję-
cia niemieckich żołnierzy, plądrujących i dewastujących 
uszkodzone płatowce porzucone na lotniskach przez 
wycofujący się dywizjon. Mimo wszelkich przeciwności 
oraz biernej i niechętnej postawy większości Francuzów 
Polacy walczyli, dopóki było to możliwe, po czym przedo-

CR.714C1 nr 13 ppor. B. Gładycha i nr 10  
kpr. A. Niewiary porzucone na lotnisku Dreux

Bartłomiej 
Belcarz, 
Marek Ryś, 
Kari Stenman, 
Karolina Hołda

Caudrony nad Francją. 
Historia Dywizjonu 
Myśliwskiego GC 1/145 
„Varsovie”

Mól hangarowy.
Recenzje 
książek
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elementów czasopisma bez zgody autorów i wydawcy zabronione

Jarosław Dobrzyński

stali się do Wielkiej Brytanii, gdzie kontynuowali walkę na 
znacznie lepszym sprzęcie i w bardziej sprzyjających wa-
runkach. 

 Równie obszernie opisana jest strona techniczna 
samolotu, a także rekonstrukcja egzemplarza muzealne-
go. Brakujące detale, jak np. celownik,  zilustrowane są 
rysunkami 3D, wykonanymi przez Marka Rysia. Ta część 
jest też gratką dla modelarzy. Sylwetki barwne autorstwa 
Karoliny Hołdy i Teodora Liviu Morosanu przedstawiają 
wygląd niemal wszystkich egzemplarzy w barwach fran-
cuskich, polskich, fińskich i niemieckich, łącznie z poda-

niem zestawienia wszystkich użytych kolorów i znacze-
niem wszystkich oznakowań. 

 Publikacja ta jest obowiązkową pozycją w biblio-
tece każdego pasjonata historii walk polskich lotników 
podczas II wojny światowej. Może być wyzwaniem dla 
innych autorów, by równie szczegółowo opisać inne typy 
samolotów, na których walczyli Polacy. 

Porzucony CR.714C1 nr 3 oglądany przez Niemców
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