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Szanowni Państwo!
lotnictwa oraz polskiej myśli technicznej i sukcesów polskich  
pilotów, a właśnie jedną z takich inicjatyw jest „AVIATOR 
KRAKOWSKI”.

 Pragnę również zaznaczyć, że mam świado-
mość ogromu zadań, jakie stoją przede mną i całą załogą 
Muzeum, jestem jednak przekonany, że dzięki wspólnej 
pasji i zaangażowaniu pokonamy wszelkie trudności.  
Wszystkim życzę przyjemnej lektury oraz relaksu w tym 
wakacyjnym czasie.

Do zobaczenia w Muzeum. 

Tomasz Kosecki
Dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego

 Z wielką przyjemnością pragnę przywitać się 
z wszystkimi pasjonatami lotnictwa na łamach czwarte-
go numeru „AVIATORA KRAKOWSKIEGO”. Sierpień jest 
miesiącem szczególnym dla dziejów Polski i  tym sa-
mym dla historii polskiego lotnictwa. Wystarczy przypo-
mnieć tylko wybuch Powstania Warszawskiego, zatrzy-
manie sowieckiej nawały i wielkie zwycięstwo w Bitwie 
Warszawskiej w 1920 r., powstanie „Solidarności” czy 
wreszcie tryumf polskich pilotów w międzynarodowych 
zawodach samolotów turystycznych Challenge w 1932r. 
Dlatego jestem przekonany, że czytając artykuły z tego 
numeru, znajdziecie również Państwo czas na refleksję 
dotyczącą sierpniowych rocznic. Obejmując stanowisko 
dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, chcę  
Państwa zapewnić, że będę wspierał wszystkie inicja-
tywy służące poszerzaniu wiedzy o historii polskiego 
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 Tomasz Kosecki jest z wykształcenia inżynierem 
elektrykiem, absolwentem Politechniki Krakowskiej. Od 
lat zajmuje się popularyzacją lotnictwa i tradycji niepod-
ległościowych. Był prezesem Aeroklubu Podhalańskiego 
w  Łososinie Dolnej i  współzałożycielem Sądeckiego 
Towarzystwa Lotniczego „Orlik”. Jest członkiem Polskiego 
Towarzystwa Historycznego. W 2006 r. podczas central-
nych uroczystości Święta Lotnictwa w Dowództwie Wojsk 
Lotniczych w Warszawie otrzymał Honorową Nagrodę 
„Błękitne Skrzydła” nadaną przez Magazyn Lotniczy 

 Nowy dyrektor Muzeum czynnie działa w lotnic-
twie. Jest modelarzem – mistrzem Polski w klasie mo-
deli szybowców zdalnie sterowanych F3F, pilotem para-
lotniowym, a także pilotem dronów. Prezentował swoje 
modele na różnych pokazach lotniczych m.in. wspólnie ze 
śp. pil. Markiem Szufą podczas IV Małopolskiego Pikniku 
Lotniczego.

„Skrzydlata Polska” za działalność tego towarzystwa. 
Jest autorem publikacji w „Almanachu Sądeckim”, lokal-
nej prasie, ogólnopolskiej i zagranicznej prasie lotniczej 
(Skrzydlata Polska, Przegląd Lotniczy, Aeroplan, VGC 
News, Magazyn Paralotniowy LOOP), współautorem roz-
działu książki „Masz synów w lasach, Polsko… Podziemie 
niepodległościowe i opór społeczny na Sądecczyźnie 
w latach 1945-1956” (Muz. Okręgowe N. Sącz, IPN o/
Kraków 2014). Prowadzi również stronę internetową za-
wierającą materiały historyczne dotyczące historii Szkoły 
Szybowcowej i gminy Łososina Dolna.   
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utalentowanego rysownika 
i pisarza. Inni wybitni lot-
nicy – jak Janusz Meissner 
- stali się bohaterami  
komiksów.

 Kolor, barwa i for-
ma w  kontekście wyda-
rzeń września 1939 roku 
u  Państwa zyskają na 
znaczeniu po zapoznaniu 
się z tekstem autorstwa 
Marka Rogusza poświęco-
nym barwom legendarnej 
maszyny z naszych zbio-
rów - „Jedenastce”. Aby 
nie narazić się na negatywne komentarze i pozostać nieci 
w duchu rocznic prezentujemy też unikatowe materiały 
ze zbiorów Biblioteki i Archiwum naszego Muzeum, a od-
noszące się właśnie do kampanii 1939 roku. Pierwszy to 
list z 1986 roku autorstwa Franciszka Czopka, kolejny to 
korespondujący z nim materiał w formie maszynopisu au-
torstwa Wacława Króla opisujący działania III Dywizjonu 
Myśliwskiego podczas Kampanii Wrześniowej. Na tym 
kończymy kwestię myśliwców i oddajemy głos bombow-
com, gdyż kolejne opublikowane źródło to opracowanie 
autorstwa płk. pil. Jana Białego poświęcone krakowskim 
bombowcom podczas wrześniowego boju i współbrzmiący 
z nim  – tekst źródłowy (również maszynopis) autorstwa st. 
sierż. pil. Tomasza Zająca. Jego autor opisuje w nim dzieje 
22 Eskadry Liniowej. Te cztery ściśle krakowskie materiały 
o charakterze źródłowym stanowią osnowę dla reszty pu-
blikowanych „wrześniowych tematów”, do których należy 
też tekst nowego autora – białoruskiego historyka Ihara 
Melnikaua o bombowcach PZL.37 Łoś, które wylądowały na 
terenie Białoruskiej SRR i były poddawane próbom przez 
Sowietów.

 Należy pamiętać, że Wojna Obronna 1939 r. , owe 
36 dni heroizmu, walki i chwały armii polskiej przeciwko 
trzem agresorom to temat wielowymiarowy. 

 Z wielką przyjemnością oddaję w Państwa ręce 
czwarty z kolei numer naszego muzealnego periody-
ku. Obecny numer poświęcony w zasadzie powinien być 
w większości wydarzeniom rocznicowym, które odci-
snęły się na dziejach Polskich Skrzydeł – nieco wzorem 
poprzedniego, jednak Zespół Redakcyjny „AVIATORA 
KRAKOWSKIEGO” podjął inna decyzję.

 Oczywiście kwestie związane z rocznicą wydarzeń 
wrześniowych z 1939 r pojawią się na kartach naszego pe-
riodyku, jednak nie wprost.

 W dniach 30. czerwca – 3. lipca br., szefowa Działu 
Edukacji i Upowszechniania Muzealiów, Ligia Jaszczewska-
Gacek zorganizowała w Muzeum Lotnictwa Polskiego - 
we współpracy z organizatorem finansującym wydarzenie 
Młody Kraków - Festiwal Młodych Twórców.  Tegoroczna 
edycja Festiwalu odbywała się pod hasłem „Sztuki 
Odlotowe”, gdyż w sąsiedztwie historycznych statków po-
wietrznych w bezpiecznych plenerach odbywały się będą 
warsztaty, wystawy, pokazy i spotkania z wysokiej klasy 
artystami, którzy dzielili się z młodzieżą tajnikami swojej 
pracy. Pojawiły się elementy plastyczne w postaci graffiti, 
szablonów, murali, vlepek, plakatów i historii opowiedzia-
nej komiksem. I właśnie tego rodzaju podejście do narracji 
historycznej wpłynęło bezpośrednio na formę oddawanego 
w Państwa ręce „AVIATORA KRAKOWSKIEGO”.

 Zaczynamy od mojego tekstu poświęconego 
związkom sztuki i awiacji w XX wieku. Cały ten artykuł to 
w zasadzie jeden z elementów łączących narrację nowych 
naszych przestrzeni ekspozycyjnych z tym numerem, gdyż 
„Skrzydła i Ludzie XX wieku” mają więcej wspólnego ze 
sztuką i grafiką niż Państwu się wydaje. Sztuka, polity-
ka i lotnictwa w wieku XX szły bowiem ze sobą w ścisłej 
komitywie. Wielu twórców pozostawało pod wpływem nie 
tylko dynamicznych zmian politycznych ale i miało silny 
związek z lotnictwem. Niektórzy – jak bohater artykułu au-
torstwa Jarosława Dobrzyńskiego - byli znakomitymi lotni-
kami, którzy także służyli w czasie Kampanii Wrześniowej. 
Przedstawiona na łamach tego artykułu postać Bohdana 
Arcta to obraz wielowymiarowy, oddający ducha lotnika, 

Od redakcji
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Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

Dr hab. Krzysztof Mroczkowski

 Obecny numer kończymy tekstem autorstwa   
dr inż. Krzysztofa Wielgusa poświęconym postaci 
Szczepana Wacławinka, a będącym w zasadzie wprowadze-
niem do kolejnego wydania „AVIATORA KRAKOWSKIEGO”. 
Postać Wacławinka w zasadzie jest też swoistym epilogiem 
naszych rozważań na temat sztuki i rocznicy Września 1939 
roku, gdyż zarówno okres wojny, okupacji jak i początków 
epoki komunistycznej jest w życiorysie krakowskiego in-
żyniera całkowicie nieznany. Wiadomo jedynie, iż również 
podczas okupacji nadzorował produkcję firmy „Kajet”.

 W dziale poświęconym recenzjom pojawiła się  pu-
blikacja wydana nakładem wydawnictwa Stratus autor-
stwa Jarosława Dobrzyńskiego o samolotach bojowych  
US Air Force użytych w wojnie wietnamskiej.

 Licząc na łaskawe przyjęcie niniejszego nume-
ru, życzę miłej lektury. Do zobaczenia w naszym Muzeum  
i na łamach „AVIATORA KRAKOWSKIEGO”.

Dociekliwy czytelnik zapyta – trzem? Tak – wszak to trzy 
armie trzech państw najechały w 1939 r. Rzeczpospolitą.  
I o ile o walkach z niemieckim Wehrmachtem i radziecką 
Armią Czerwoną wiemy sporo, to stale w cieniu Westerplatte, 
Bzury, Kocka czy daty 17 września znajdują się fakty do-
tyczące walk z ... armią słowacką w obszarze Podhala  
i Beskidów.

 Podążając za ścieżką narracji polecam Państwu 
kolejny artykuł Aleksandry Blachnickiej opisujący jeden 
rodzinę napędów lotniczych z naszej kolekcji – polskie 
Bristole, czyli produkowane w Polsce na brytyjskiej licencji 
silniki gwiazdowe, stanowiące napęd wszystkich polskich 
samolotów bojowych z września 1939 r.

 By pozostać w konwencji łączności sztuk wizu-
alnych i „tematów wrześniowych” zaprezentujemy także 
przegląd fotografii znajdujących się w naszych zbiorach,  
a wykonanych po zajęciu Krakowa przez oddziały  
niemieckie.

Karasie z 22. Eskadry Liniowej na lądowisku polowym

Karasie z 22 Eskadry Liniowej przed startem z lotniska Rakowice-Czyżyny
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Spis treści
Aktualności z Muzeum
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Ilustracje: Marcin Wierzchowski
Scenariusz: Jarosław Dobrzyński na podstawie książek Janusza Meissnera 
„Pierwsze kroki” i „Jak dziś pamiętam”
Pomysł i koordynacja: Ligia Jaszczewska
Projekt w ramach Festiwalu Młodych Twórców „Sztuki Odlotowe” 2021.

TRUDNE 
POCZĄTKI

Aerohistorie w KOMIKSIE

– z młodzieńczych wspomnień 
Janusza Meissnera

Jednoroczny ochotnik – w armii austrowęgierskiej rekrut ze średnim 
lub wyższym wykształceniem, zgłaszający się na ochotnika i po rocznej 
służbie zostający podoficerem.
Gleitflug – (niem.) - lot ślizgowy
Gerade aus (niem.) - na wprost
Fiakier – dorożkarz
Holzstumpf (niem.)– drewniany kloc
Drücken (niem.) – pchać
Hammerkopf (niem.) – tępak
Dumme Ding (niem.) – dureń
Kista (niem. die Kiste – skrzynia) – tu: samolot
Wykład – tu: ster

Po odzyskaniu niepodległości na lotnisku rakowickim w Krakowie utworzono 
Krakowską Szkołę Pilotów, której komendantem został kpt. pil. Roman Florer. 
Wykorzystywano w niej samoloty pozostawione przez Austriaków, instruktorzy 
również wywodzili się z lotnictwa austrowęgierskiego. Metody szkolenia, 
także austrowęgierskie, były dość prymitywne. Nauka pilotażu polegała na 
wykonywaniu rund wokół lotniska na dwusterze (samolocie ze zdwojonym 
układem sterowania) z instruktorem. Podczas lotu hałas silnika utrudniał 
komunikację między uczniem a instruktorem, na ziemi instruktorzy tłumaczyli 
manewry w powietrzu też dość skąpo i mętnie. 

Latem 1919 r. na szkolenie trafił tu Janusz Meissner, najbardziej znany 
polski pisarz lotniczy. Jego instruktorem był sierżant Józef Kohut, 
pochodzący ze Śląska Cieszyńskiego, dość słabo mówiący po polsku 
i odznaczający się wybuchowym charakterem. Loty z nim dostarczały 
niezapomnianych wrażeń. Mimo tych ciężkich początków Meissner ukończył 
szkolenie i rok później brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej jako pilot 
Toruńskiej Eskadry Wywiadowczej. Następnie, przez większą część swojej 
dwudziestoletniej kariery lotniczej był instruktorem. 

zacząłem latać. Zdaje się, że nie byłem asem, 
ale nie byłem także ostatnim tumanem, o czym usiłował 

mnie przekonać sierżant Kohut. W każdym razie sceny, które 
rozgrywały się między nami w powietrzu i na ziemi, utkwiły mi na 
zawsze w pamięci, wraz z postacią mego instruktora, o którym 
dotąd nie wiem, czy był flegmatykiem pozującym na choleryka, 
czy cholerykiem chcącym uchodzić za opanowanego ”anglika”. 

W czerwcu roku 1919 spełniły się 
moje marzenia: zostałem wreszcie 

odkomenderowany z eskadry na 
kurs pilotażu do Krakowskiej 

Szkoły Lotniczej.

 Byłem wtedy plutonowym. 
Wszyscy kaprale wiedzą, że jest to szarża godna i niemała. 

Miałem lat osiemnaście, ale utrzymywałem, że mam dwadzieścia 
jeden. Prawie każdy osiemnastoletni młodzieniec przyzna, że 

miałem rację (…) To nic, że dziś myślę inaczej; kaprale - 
zwłaszcza osiemnastoletni kaprale -mają mimo to rację.(…)

Wyobrażałem sobie…
no, mniejsza o szczegóły: 

wyobrażałem sobie, że jako kandydat 
na pilota doznam innego przyjęcia 

w szkole, niż doznałem. (…)

Wspomnienia z tego czasu opisał 
m.in. w książce ”Pierwsze kroki”, 
a zaczynały się one tak:

SŁOWNICZEK

POCZĄTKI LOTNICTWA JANUSZ MEISSNER

17

20

Na wakacje wszystkie ulice prowadzą 
Młodych do Muzeum.  
Festiwal młodych twórców „Sztuki odlotowe”.   
Z muzealnej perspektywy codziennie widzimy, że naszych drogich  
zwiedzających jest coraz więcej i więcej i fakt ten ogromnie nas cieszy.

Trudne początki 
Komiks lotniczy na podstawie wspomnień Janusza Meissnera.

29

Dział historyczny

TS-11 Iskra odchodzi do historii
Ta dwumiejscowa maszyna szkolno-bojowa była używana w polskim lotnic-
twie wojskowym przez niemal 60 lat. Wyszkoliły się na niej całe pokolenia 
pilotów – polskich, a także indyjskich. Ten fakt zostanie teraz upamiętniony 
w Muzeum 

Duch awiacji w sztuce XX wieku
Rok 1783 zmienił bardzo wiele w kanonach postrzegania osiągnięć 
cywilizacji. Człowiek uniósł się w przestworza. „Bania powietrzna” 
spowodowała, że ludzkość zyskała nową perspektywę...
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Bohdan Arct - pilot myśliwski, pisarz, grafik
Weteran walk w Polsce, Wielkiej Brytanii i Afryce Północnej.  
Obok Janusza Meissnera jest najbardziej znanym polskim pisarzem  
lotniczym. Napisał dziesiątki książek, a jako grafik był autorem jednej  
z najbardziej charakterystycznych polskich odznak lotniczych.

Odtworzenie historycznego malowania  
PZL P.11c nr 8.63
Historia jedynego ocalałego egzemplarza myśliwca PZL P.11c, 
najbardziej znanego i najcenniejszego eksponatu  
Muzeum Lotnictwa Polskiego Krakowie

Wrześniowe boje III/2 Dywizjonu Myśliwskiego  
we wspomnieniach płk. pil. Wacława Króla
W czerwcu 1939 r. ppor. pil. Wacław Król został mianowany zastępcą  
dowódcy 121 Eskadry Myśliwskiej. W jej składzie brał udział w Wojnie 
Obronnej we wrześniu 1939 roku. 

Krakowska 22 Eskadra Liniowa we 
wspomnieniach jednego z pilotów
W dniach pomiędzy 24 a 26 sierpnia 1939 roku miała miejsce mobiliza-
cja alarmowa krakowskiej 22 Eskadry Liniowej. Działania, które później 
nastapiły wspomina sierż. pil. Tomasz Zając.

Krakowscy bombowcy we wrześniu 1939 r.
Wspomnienia z walk we wrześniu 1939 roku płk. pil. Jana Białego,  
późniejszego dowódcy 304 Dywizjonu Bombowego i cichociemnego.

57

70

89

98

45
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List do Klubu Seniorów Lotnictwa 
Wspomnienia weterana Polskich Sił Powietrznych który pozostał  
na emigracji w Wielkiej Brytani.

Wrzesień 1939. Polskie Łosie w rękach Sowietów
13 września 1939 r. trzy bombowce Łoś omyłkowo przekroczyły  
granicę polsko-radziecką na Białorusi. To wydarzenie do dziś  
pozostaje jedną z mało znanych kart historii II wojny światowej.

Bristole z Okęcia 
Produkowane w Polsce na licencji brytyjskiej firmy Bristol silniki gwiaz-
dowe napędzały polskie samoloty bojowe, walczące we wrześniu 1939 r.

Szczepan Wacławinek-życiorys wydobyty z mroku 
Niniejszy szkic, w założeniu swoim, stanowić ma klucz do niezwykłego 
fotoreportażu, który przeniesie nas o ponad sto lat wstecz, w dziwne 
miejsce, w którym rozgrywały się równie dziwne, a dla nas tajemnicze 
wydarzenia. 

Mól hangarowy. Recenzje książek.  
Jarosław Dobrzyński - US Combat Aircraft 
Colours Over Vietnam 1964-1975 vol.1 US Air Force
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Życiorys wydobyty z mroku
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 Sezon urlopowy w pełni, gorąco, chciałoby się  
wyjechać, a tymczasem tyle ludzi decyduje się na wakacje 
w mieście. Z muzealnej perspektywy codziennie widzi-
my, że naszych drogich zwiedzających jest coraz więcej 
i więcej i fakt ten ogromnie nas cieszy. Zresztą w Muzeum 
Lotnictwa zawsze jest trochę jak na wakacjach, ogromny 
park, hektary ekspozycji plenerowych niby miasto, a jed-
nak obok żelaznych ptaków zobaczyć można też mnóstwo 
tych prawdziwych, latających na opierzonych skrzydłach.

 Jakby tego było mało, to od niedawna w Muzeum 
mamy też… morze. Nie wierzycie? To przyjdźcie i zobacz-
cie! Na hangarze, w którym stacjonuje śmigłowiec policyjny 
Sokół powstał na przełomie czerwca i lipca wielkoforma-
towy mural. Malowidło powstało podczas odbywającego 
się u nas Festiwalu Młodych Twórców „Sztuki Odlotowe” 
i nawiązuje do historii związanej z latami przedwojennymi, 
kiedy to Morski Dywizjon Lotniczy z siedzibą w Pucku był 
kierowany właśnie z… Krakowa! Taka nieoczywista histo-
ria miała miejsce w latach trzydziestych i zainspirowała 
artystę Wojciecha Wiśniewskiego (Taki Myk) do przenie-
sienia części nadmorskiego klimatu właśnie do naszego 
krakowskiego Muzeum. Na muralu spotkacie też niektóre 
z naszych eksponatów, żelazne ptaki będące hybrydami 
tych nadmorskich rybitw z elementami silników lotniczych, 
jest też odwołanie do samego miasta, w którym się znaj-
dujemy, gdyż odpoczywająca na plaży para wybudowała 
Wawel z piasku….

Festiwal „Sztuki odlotowe”

	 Odwołania	do	młodych	ludzi	i Krakowa	mają	zwią-
zek	także	z faktem,	że	w powstanie	muralu	zaangażowane	
było	też	nasze	miasto,	a dokładnie	program	Młody	Kraków	
2.0,	który	wraz	z Fundacją	ARTica	realizował	odbywający	
się	na	terenie	Muzeum	Festiwal.	

	 Generalnie	związki	Muzeum	z Miastem	były	ostat-
nio	dość	zacieśnione,	gdyż	prócz	działań	lotniczo-stre-
et	artowych	braliśmy	też	udział	w wydarzeniu	Patroni	
Krakowskich	Ulic,	oprowadzając	po	naszych	wystawach	

Na wakacje 
wszystkie 
ulice 
prowadzą 
Młodych do  
Muzeum 

Z życia Działu Edukacji 
i Upowszechniania Muzealiów
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laureatów ww. konkursu. Tak więc wszystkie drogi prowa-
dzą ostatnio do Muzeum – niezależnie czy są to ulice i ich 
patroni, czy też uliczne sztuki. 

 Wydarzenie Patroni Krakowskich Ulic miało na celu 
przybliżenie młodym ludziom historii osób, z których imio-
nami spotykamy się chodząc po naszym mieście – taką 
działalnością zajmowaliśmy się już od dawna – wydając 
choćby książeczkę „Spacerem wokół Muzeum Lotnictwa 
Polskiego”, z której poznajemy historię okolicznych nazw 
ulic i osiedli. Ostatnio jednak, także przy okazji Festiwalu 
Sztuki Odlotowe, postanowiliśmy przybliżyć młodym 
ludziom postać lotnika, pisarza i dziennikarza Janusza 

Meissnera, silnie związanego z Krakowem i rakowickim lot-
niskiem, gdzie najpierw uczył się latać, a później dowodził 
eskadrą treningową 2 Pułku Lotniczego. Postanowiliśmy 
wybrać anegdoty z jego życiorysu i opisać je w formie 
komiksu, co udało się dzięki udanej współpracy z uzna-
nym krakowskim rysownikiem Marcinem Wierzchowskim. 
Pierwszy komiks można oglądać na wystawie czasowej 
„Street art wysokich lotów”, prezentowanej w Gmachu 
Głównym. Sekcja komiksowa nosi tytuł „Trudne początki - 
młodzieńcze wspomnienia Janusza Meissnera” i mamy na-
dzieję, że będzie początkiem przybliżania młodym ludziom 

także innych lotniczych historii. A młodzieży ostatnio u nas 
nie brakowało. Lotnicze spotkania z komiksem miały miej-
sce także podczas festiwalowych warsztatów, podczas któ-
rych uczestnicy poznali naszą wystawę Skrzydła Wielkiej 
Wojny. Tam  trudnych wojennych historii opowiedzianych 
także za pomocą rysunków nie brakuje, dlatego warsz-
tatowicze po takim wprowadzeniu sami zaczęli opisywać 
swoje historie na skrzydłach. Efekty tych kilkugodzinnych 
warsztatów prezentujemy w niniejszym numerze, a całość 
eksponowana była stacjonarnie w ramach wystawy czaso-
wej.

 Festiwal był też inspiracją do zrobienia przeglą-
du kilkudziesięciu lat działalności Muzeum pod wzglę-
dem realizacji plakatów. Przychodząc do nas można 
było przenieść się aż do początku lat sześćdziesiątych 
i przejść przez afiszową historię lotnictwa zarówno na dru-
kach produkcji muzealnej pokazującej nasze archiwalne 

Warsztaty komiksowe

Warsztaty graffiti szablonowego, 
w tle prawie gotowy mural Uczestnicy warsztatów sitodruku  

w trakcie procesu twórczego
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wydarzenia, wystawy, pikniki, jak i archiwalne plakaty re-
klamowe Polskich Linii Lotniczych LOT, poświęcone spor-
tom oraz zawodom lotniczym, a także bezpieczeństwu.

 Wystawa plakatów również została połączona 
z warsztatami, podczas których młodzież uczyła się robić 
własne plakaty metodą sitodruku i w ten sposób powstały 
kolektywnie stworzone prace, odzwierciedlające współcze-
sne młodzieżowe postrzeganie lotnictwa. Te prace także 
można wciąż u nas oglądać – kto wie, może ktoś z autorów 
i autorek stworzy kolejne muzealne prace?

 Pozostając w klimacie wakacyjnym zmierzamy 
do kolejnej odsłony wystawy „Street Art wysokich lo-
tów”,  dochodząc do sekcji poświęconej muralom lotni-
czym. Okazuje się, że jest ich całkiem sporo – zarówno 
w Polsce, jak i w innych krajach. W ramach wysatwy moż-
na było udać się w podróż poznając malowidła zarówno 
od strony artystycznej i geograficznej ( poznając tech-
niki wykonania, miejsca powstania i zaangażowanych 

Iryda „załatana” techniką yarn bombing

autorów), jak i od strony lotniczej, dowiadując się jakie 
samoloty zostały przedstawione, jak ich przedstawienie ma 
się do rzeczywistości i ewentualnie w jakich faktycznych  
wydarzeniach brały udział.
 
 Wystawa murali lotniczych towarzyszyła zarówno 
wspomnianemu już muralowi, który powstał na naszym 
hangarze, ale także była inspiracją dla młodych twórców, 
którzy na terenie Muzeum szkolili się w graffiti szablono-
wym. Amatorzy tej sztuki wybierali sobie nasze eksponaty 
noszące nazwy nawiązujące do lokalnej fauny i przestawiali 
je w wielkoformatowym wymiarze. I tak przychodząc do 
nas możecie spotkać młodzieżową wersję ważki, kruka, 
trzmiela i mewy! 

 Powstałe obrazy rozpoczynają nasz większy pro-
jekt „Żelazne ptaki- o nazewnictwie w lotnictwie” i z całą 
pewnością przez długi czas będziecie mogli je u nas oglą-
dać, a my dumni z kreatywnej młodzieży będziemy je  
pokazywać!

 To tylko niektóre z młodzieżowych akcji odbywają-
cych się ostatnio u nas – były też vlepki inspirowane lotnic-
twem, grupa artystek postanowiła zaopiekować się naszą 
Irydą łatając jej dziurę pozostałą po brakującym silniku 
za pomocą street artowej techniki yarn bombing; młodzi 
muzycy produkowali dla nas podkłady dźwiękowe, a ok. 
150-osoba grupa studentów z Politechniki Krakowskiej 
spędziła kilka dni odwzorowując nasze eksponaty i obiek-
ty, zarazem kształcąc swoje umiejętności rysunkowe.  
Nie wykluczone, że kolejne wystawy Młodych Twórców już 
niebawem przed nami! 

 Wciąż zresztą zachęcamy do współtworzenia 
naszego Muzeum i naszych pamiątek i przypominamy 
o trwającym na Facebooku konkursie na najciekawszą 
pocztówkę z wakacji i naszego Muzeum Lotnictwa! 
Każdy może wziąć udział, zaprojektować i wykonać techniką 
dowolną lotniczą widokówkę – wystarczy przesłać ją do koń-
ca wakacji na deum@muzeumlotnictwa.pl – my je opubli-
kujemy, a zdolni twórcy zostaną uhonorowani muzealnymi  
niespodziankami

Wydarzenia historyczne

 No dobrze, każdy gdzieś jeździ, chodzi, zwiedza, 
a czy my całe wakacje spędzamy ciągiem w naszej siedzi-
bie? Oczywiście, że nie. W lipcu byliśmy z naszą wystawą 
i wydawnictwami w Słopnicach, na wzgórzu Dzielec, gdzie 
świętowaliśmy 77. rocznicę zrzutów alianckich dla Armii 

Vlepki wykonane przez uczestników warsztatów
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Krajowej, wraz z przelotami samolotów, desantem skocz-
ków spadochronowych i uroczystymi obchodami.

 Wysłaliśmy też zgłoszenie naszej najnowszej wy-
stawy stałej „Skrzydła i Ludzie XX wieku” do Warszawy na 
konkurs „Wydarzenie Historyczne Roku” i dostaliśmy się 
na ten moment do półfinału. Jeżeli chcielibyście pomóc 
nam w zwycięstwie, to zachęcamy do głosowania na stronie 
http://whr.muzhp.pl do końca sierpnia. Za wszystkie głosy 
serdecznie dziękujemy!

Iskra z Indii

 Poza tym szykujemy się na spotkanie mię-
dzykontynentalne, a dokładnie na przyjęcie pod mu-
zealny dach Iskry – w specjalnym malowaniu indyjskim 

upamiętniającym 20-lecie zakończenia długoletniej współ-
pracy polsko-indyjskiej z udziałem tych właśnie samolotów.  

 Z tej okazji zapraszamy Was na specjalną wystawę 
i wydarzenia związane z tą historią. Nie zabraknie wystawy, 
pamiątek, naszej pięknie odnowionej Iskry oraz szeregu 
punktów programu związanych z kulturą indyjską wprowa-
dzających w ten specyficzny międzykontynentalny klimat.

 Odnowioną Iskrę przyjmujemy pod dach jeszcze 
w sierpniu, a dla szerokiej publiczności dostępna będzie już 
od 5 września, by zapewnić wszystkim miękkie i przyjemne 
lądowanie w powakacyjnej rzeczywistości. Odwiedzajcie 
nas i sprawdzajcie co nowego, a my przygotowujemy już 
szereg kolejnych wydarzeń, o których opowiemy w nowym 
powakacyjnym sezonie.

Ligia Jaszczewska-Gacek

Gotowy mural
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Ilustracje: Marcin Wierzchowski
Scenariusz: Jarosław Dobrzyński na podstawie książek Janusza Meissnera 
„Pierwsze kroki” i „Jak dziś pamiętam”
Pomysł i koordynacja: Ligia Jaszczewska
Projekt w ramach Festiwalu Młodych Twórców „Sztuki Odlotowe” 2021.

TRUDNE 
POCZĄTKI

Aerohistorie w KOMIKSIE

– z młodzieńczych wspomnień 
Janusza Meissnera

Jednoroczny ochotnik – w armii austrowęgierskiej rekrut ze średnim 
lub wyższym wykształceniem, zgłaszający się na ochotnika i po rocznej 
służbie zostający podoficerem.
Gleitflug – (niem.) - lot ślizgowy
Gerade aus (niem.) - na wprost
Fiakier – dorożkarz
Holzstumpf (niem.)– drewniany kloc
Drücken (niem.) – pchać
Hammerkopf (niem.) – tępak
Dumme Ding (niem.) – dureń
Kista (niem. die Kiste – skrzynia) – tu: samolot
Wykład – tu: ster

Po odzyskaniu niepodległości na lotnisku rakowickim w Krakowie utworzono 
Krakowską Szkołę Pilotów, której komendantem został kpt. pil. Roman Florer. 
Wykorzystywano w niej samoloty pozostawione przez Austriaków, instruktorzy 
również wywodzili się z lotnictwa austrowęgierskiego. Metody szkolenia, 
także austrowęgierskie, były dość prymitywne. Nauka pilotażu polegała na 
wykonywaniu rund wokół lotniska na dwusterze (samolocie ze zdwojonym 
układem sterowania) z instruktorem. Podczas lotu hałas silnika utrudniał 
komunikację między uczniem a instruktorem, na ziemi instruktorzy tłumaczyli 
manewry w powietrzu też dość skąpo i mętnie. 

Latem 1919 r. na szkolenie trafił tu Janusz Meissner, najbardziej znany 
polski pisarz lotniczy. Jego instruktorem był sierżant Józef Kohut, 
pochodzący ze Śląska Cieszyńskiego, dość słabo mówiący po polsku 
i odznaczający się wybuchowym charakterem. Loty z nim dostarczały 
niezapomnianych wrażeń. Mimo tych ciężkich początków Meissner ukończył 
szkolenie i rok później brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej jako pilot 
Toruńskiej Eskadry Wywiadowczej. Następnie, przez większą część swojej 
dwudziestoletniej kariery lotniczej był instruktorem. 

zacząłem latać. Zdaje się, że nie byłem asem, 
ale nie byłem także ostatnim tumanem, o czym usiłował 

mnie przekonać sierżant Kohut. W każdym razie sceny, które 
rozgrywały się między nami w powietrzu i na ziemi, utkwiły mi na 
zawsze w pamięci, wraz z postacią mego instruktora, o którym 
dotąd nie wiem, czy był flegmatykiem pozującym na choleryka, 
czy cholerykiem chcącym uchodzić za opanowanego ”anglika”. 

W czerwcu roku 1919 spełniły się 
moje marzenia: zostałem wreszcie 

odkomenderowany z eskadry na 
kurs pilotażu do Krakowskiej 

Szkoły Lotniczej.

 Byłem wtedy plutonowym. 
Wszyscy kaprale wiedzą, że jest to szarża godna i niemała. 

Miałem lat osiemnaście, ale utrzymywałem, że mam dwadzieścia 
jeden. Prawie każdy osiemnastoletni młodzieniec przyzna, że 

miałem rację (…) To nic, że dziś myślę inaczej; kaprale - 
zwłaszcza osiemnastoletni kaprale -mają mimo to rację.(…)

Wyobrażałem sobie…
no, mniejsza o szczegóły: 

wyobrażałem sobie, że jako kandydat 
na pilota doznam innego przyjęcia 

w szkole, niż doznałem. (…)

Wspomnienia z tego czasu opisał 
m.in. w książce ”Pierwsze kroki”, 
a zaczynały się one tak:

SŁOWNICZEK

POCZĄTKI LOTNICTWA JANUSZ MEISSNER







TS-11 Iskra to pierwszy samolot z napędem turboodrzutowym skonstruowany 
w Polsce. Ta dwumiejscowa maszyna szkolno-bojowa była używana w polskim 
lotnictwie wojskowym przez niemal 60 lat. Wyszkoliły się na niej całe pokole-
nia pilotów – polskich, a także indyjskich. Ten fakt zostanie teraz upamiętniony 
w Muzeum

TS-11 Iskra 
odchodzi 
do historii

 W 1944 r. do akcji weszły pierwsze samoloty bo-
jowe napędzane silnikami turboodrzutowymi – niemiec-
kie Messerschmitt Me 262 i Arado Ar 234 oraz brytyjskie 
Gloster Meteor. Lata po II wojnie światowej były okresem 
dynamicznego rozwoju samolotów turboodrzutowych 
i w walkach powietrznych toczącej się w latach 1950 – 1953 
wojny w Korei największą rolę odegrały samoloty bojo-
we z tym rodzajem napędu. Samoloty odrzutowe miały 
znacznie wyższe osiągi i odmienne własności lotne niż sa-
moloty napędzane silnikami tłokowymi, dlatego pojawiła 
się konieczność szkolenia pilotów na samolocie z napę-
dem turboodrzutowym, by nabrali odpowiednich nawyków 
przed przesiadką na samolot bojowy. W 1948 r. w Stanach 
Zjednoczonych w oparciu o myśliwiec Lockheed P-80 po-
wstał dwumiejscowy samolot szkolny T-33A Shooting Star. 
Najbardziej znaną europejską konstrukcją tej kategorii był 

francuski samolot Fouga CM.170 Magister, poza Francją 
produkowany również w RFN, Finlandii i Izraelu.

 W polskim lotnictwie wojskowym pierwsze sa-
moloty odrzutowe - szkolne Jak-17W i myśliwskie Jak-23 
pojawiły się w 1951 r. W 1954 r. w WSK Mielec rozpoczęto 
licencyjną produkcję samolotów myśliwskich MiG-15 pod 
oznaczeniem Lim-1, a w WSK Rzeszów – silników odrzu-
towych. Dzięki temu odbudowujący się po wojnie polski 
przemysł lotniczy zaczął nabierać doświadczenia w tej 
dziedzinie. W miarę zwiększania się liczby bojowych samo-
lotów odrzutowych w polskim lotnictwie zaczęto również 
dostrzegać potrzebę stworzenia odrzutowego samolotu 
szkolnego. Do tej pory do szkolenia pilotów myśliwskich 
wykorzystywano samoloty tłokowe Jak-18, Junak 3 i Jak-11, 
z których następowała przesiadka na odrzutowe, szkolno 
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– bojowe MiG-15UTI. Sformułowano wymagania taktycz-
no – techniczne wobec nowego samolotu. Miał mieć kon-
strukcję całkowicie metalową, podwozie z kołem przednim, 
osiągać prędkość maksymalną rzędu 0,8 Ma, prędkość 
lądowania nie mniejszą niż 100 km/h i być tani w eksplo-
atacji. Wraz z przechodzącym właśnie próby samolotem 
tłokowym TS-8 Bies miał uprościć i unowocześnić proces 
szkolenia pilotów dzięki ograniczeniu liczby typów, na któ-
rych latali podchorążowie. 

Powstaje Iskra

 W 1956 roku w Instytucie Lotnictwa w Warszawie 
zespół konstruktorów pod kierownictwem mgr inż. 
Tadeusza Sołtyka (twórcy Biesa i  wcześniej Junaka) 
rozpoczął prace nad skonstruowaniem samolotu szkol-
no-treningowego PZL TS-11 „Iskra”. W 1957 r. wykona-
no dmuchania modeli w tunelach aerodynamicznych 
w Instytucie Lotnictwa i w ZSRR, przebadano też zacho-
wanie w locie modelu w dużej skali zamontowanego nad 
kadłubem samolotu myśliwskiego MiG-15.  1 grudnia 1957 
r. zespół konstrukcyjny został przeniesiony z Instytutu 

Latająca hamownia Ił-28, na której prowadzono 
próby silników HO-10 i SO-1

Amerykańskie samoloty szkolne Lockheed T-33 Shooting Star
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Jeden z pierwszych seryjnie produkowanych samolotów szkolno 
– treningowych z napędem turboodrzutowym, holenderski Fokker 
S.14 Machtrainer

Pierwszy samolot szkolno – treningowy z napędem turboodrzutowym  
produkowany masowo - francuski Fouga CM.170 Magister
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Lotnictwa do Ośrodka Konstrukcji Lotniczych przy WSK 
Warszawa – Okęcie. W 1958 r. w WSK Okęcie rozpoczęto 
budowę czterech prototypów – jednego do prób wytrzy-
małościowych i trzech do prób w locie. Prototyp samo-
lotu TS-11 Iskra numer 02 został oblatany 5 lutego 1960 
roku przez inż Andrzeja Abłamowicza na lotnisku Okęcie. 
Był napędzany brytyjskim silnikiem Bristol Siddeley 
Viper 8, zakupionym w Jugosławii, ponieważ prowa-
dzone równolegle prace nad docelowym silnikiem SO-1 

przeciągały się. Okazał się bardzo udaną konstrukcją.  
Układem konstrukcyjnym przypominał oblatany w 1956 
r. amerykański samolot Temco TT Pinto, przeznaczony  
dla amerykańskiej marynarki wojennej, ale nie wprowa-
dzony do eksploatacji.

 Z powodu przeciągających się prac nad silni-
kiem SO-1, w ośrodku badawczo – rozwojowym WSK 
Rzeszów skonstruowano zastępczy silnik HO-10 o ciągu 
790 kG (7,74 kN), wzorowany na BS Viper. W Instytucie 
Lotnictwa prowadzono próby silników HO-10 i SO-1 na sa-
molocie Ił-28, przystosowanym do roli latającej hamowni.  
 W 1961 r. rozpoczęto produkcję silników HO-10. 
W kwietniu 1961 r. oblatano prototyp nr 03, a w lipcu – nr 

Konstruktor Iskry, prof. Tadeusz Sołtyk (w środku) 
w rozmowie z pilotem doświadczalnym Andrzejem 
Abłamowiczem (z prawej)

Amerykański samolot szkolny Temco TT Pinto,  
układem konstrukcyjnym przypominający Iskrę

Pilot doświadczalny Andrzej Abłamowicz przed lotem 
próbnym na prototypie Iskry

04. Obydwa były napędzane silnikami HO-10 i uzbrojone 
w działko kal. 23 mm, fotokarabin i dwa podskrzydłowe 
węzły podwieszeń. 

 W  1961 r. zakończono cykl prób samolotu.  
Ich wyniki były pozytywne i zapadła decyzja o wpro-
wadzeniu Iskry do eksploatacji. W tym roku w Moskwie 
przeprowadzono konkurs na samolot szkolno-treningo-
wy dla sił powietrznych państw Układu Warszawskiego, 
w którym wzięły udział radziecki Jak-30, czechosłowacki 
Aero L-29 Delfin i Iskra. Spośród zgłoszonych do konkursu 
samolotów Iskra miała najwyższe osiągi, najbardziej nowo-
czesną konstrukcję i najlepsze własności eksploatacyjne, 
ale ze względów politycznych i nie tylko zwyciężył L-29 
Delfin, który wszedł do wyposażenia lotnictwa ZSRR i po-
zostałych państw Układu Warszawskiego, a także wielu 
krajów Trzeciego Świata.  Polska jako jedyny kraj Układu 
Warszawskiego pozostała przy Iskrze.

Ponad pół wieku w służbie

 W 1963 r. w WSK Mielec rozpoczęła się produkcja 
seryjna samolotów wersji Iskra bis A napędzanych silni-
kiem HO-10. Oblot pierwszego egzemplarza seryjnego 
odbył się 11 października 1963 r. W marcu 1964 r. PZL TS-11 
Iskra został przyjęty na uzbrojenie jako samolot szkolno-
-treningowy w polskim lotnictwie wojskowym. Początkowo 
eksploatacja była dość problematyczna z powodu czę-
stych usterek i awarii, których głównym źródłem był za-
wodny i słaby silnik HO-10. 
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 W kwietniu 1964 r. w trzecim prototypie Iskry 
zainstalowano silnik SO-1 o ciągu 1000 kG. Samolot ten 
ustanowił trzy światowe rekordy: 02.09.1964 roku – pręd-
kości 715,7 km/h w obwodzie zamkniętym 100 km na trasie 
Warszawa – Tłuszcz – Kołbiel - Warszawa; 

 24.09.1964 roku - 730 km/h w obwodzie zamknię-
tym 500 km na trasie Warszawa – Kraków – Warszawa i re-
kord odległości wynoszący 510,194 km. 
26.09.1964 r. rekord prędkości nie ograniczonej wysoko-
ścią na bazie 15/25 km, wynoszący 839 km/h na  trasie 
Warszawa  - Piaseczno. 

 Rekordowe loty wykonali piloci doświadczalni 
Instytutu Lotnictwa. Pierwszy rekord pobił inż. Andrzej 
Abłamowicz, pozostałe trzy inż. Ludwik Natkaniec. 

 Rekordy te dowiodły, że Iskra jest udanym 
przedsięwzięciem polskiego przemysłu lotniczego. Od 
IV serii produkcyjnej w Iskrach montowano silniki SO-1.  
Pierwszy egzemplarz seryjny z silnikiem SO-1 został  
oblatany w 1968 r.

 W 1966 r. zaczęto pracę nad wersją Iskra bis B 
(noszącą fabryczne oznaczenie Iskra 100) z silnikiem 
SO-1, udoskonalonym wyposażeniem radionawigacyjnym 
i możliwością zastosowania szerszego zestawu uzbroje-
nia, podwieszanego na czterech belkach pod skrzydłami 
oraz hamulcami tarczowymi. W latach 1969 – 74 wypro-
dukowano 134 egzemplarze tej wersji w ramach serii V-X 
(z wyłączeniem IX). W 1972 opracowano wersję rozpoznaw-
czą i kierowania ogniem artylerii Iskra 200, produkowaną 
w liczbie 5 egzemplarzy pod oznaczeniem Iskra bis C w ra-
mach IX serii produkcyjnej. W 1983 r. samoloty te zostały 
przebudowane podczas remontu w WZL-2 w Bydgoszczy 
na wersję szkolno – bojową Iskra bis D. W 1972 r. oblata-
no jednomiejscową wersję szturmową Iskra 200BR, która  
nie weszła do produkcji. 

Iskra bis D nr 1217 i Iskra bis DF nr 1705 z Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej 
podczas ćwiczeń ogniowych nad poligonem Jagodne

Pilot doświadczalny Instytutu Lotnictwa  
Ludwik Natkaniec przed prototypem Iskry
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 W 1973 opracowano wersję Iskra 200SB, mogą-
cą przenosić szerszy zestaw uzbrojenia, która weszła do 
produkcji jako Iskra bis D, a w 1975 rozpoczęto produkcję 
wersji szkolno - rozpoznawczej Iskra bis DF, wyposażonej 
w trzy aparaty fotograficzne AFA-39. Wersje te napędza-
ne były udoskonalonym silnikiem SO-3 o ciągu 9,8 kN.  

 Produkcję zawieszono na początku 1979 r. i wzno-
wiono pod koniec 1982 r. Począwszy od XVIII serii produk-
cyjnej samoloty były napędzane mocniejszym silnikiem 
SO-3W o ciągu 10,79 kN (1100 kG). Starsze egzemplarze 

były wyposażane w silniki SO-3 i SO-3W podczas remon-
tów. Produkcja trwała do grudnia 1985 r. W 1987 r. dla uzu-
pełnienia utraconych samolotów wyprodukowano XX serię, 
liczącą 15 egzemplarzy. Ostatnia wyprodukowana Iskra, nr 
seryjny 3H-2015 została przekazana 45 Lotniczej Eskadrze 
Doświadczalnej w Modlinie 23 października 1987 r. Łącznie 
wyprodukowano 419 egzemplarzy. Próba zastąpienia Iskry 
polskim samolotem PZL M93 Iryda w latach 90. zakoń-
czyła się niepowodzeniem, stąd eksploatacja Iskier trwała  
tak długo.

Prototyp jednomiejscowej wersji szturmowej Iskra 200 BR

Iskry bis DF w wersji rozpoznania morskiego TS-11R Novax
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 Użytkowane w Polsce Iskry  były poddawane róż-
nym modyfikacjom, dostosowującym je do wykonywania 
innych zadań, jak rozpoznanie morskie. W 1991 r. na zlece-
nie Dowództwa Lotnictwa Marynarki Wojennej do tej roli 
przystosowano sześć samolotów Iskra bis DF. 

 Samoloty TS-11 wprowadzono też do służby w re-
prezentacyjnym zespole akrobacyjnym polskiego lotnictwa 
wojskowego, noszącego początkowo nazwę Iskry, a następ-
nie Biało – Czerwone Iskry. Maszyny używane w zespole 
zostały specjalnie przystosowane do lotów pokazowych 
i poruszania się w kontrolowanej przestrzeni powietrz-
nej innych państw, co było konieczne z uwagi na częste 
występy zagraniczne zespołu. W ramach tej modyfikacji 

zdemontowano działko, a w jego miejsce założono instala-
cję wytwornicy dymów, która uruchamiana jest przyciskiem 
na drążku sterowym. Zainstalowano nowoczesną awionikę 
firmy Bendix/King i najmocniejsze silniki SO-3W. 

 W grudniu 2020 r. nastąpiło oficjalne wycofanie 
Iskier ze służby w Siłach Powietrznych RP w charakte-
rze samolotu szkolnego. Jej następcą jest włoski samo-
lot Aermacchi M-346 Master, w Polsce nazywany Bielik. 
Iskry są jeszcze użytkowane przez zespół akrobacyjny, ale 
te również zostaną niedługo wycofane i Iskra w polskim  
lotnictwie wojskowym całkowicie przejdzie do historii.

Iskra bis DF nr 1716 należąca do 7 Pułku Lotnictwa  
Bombowo-Rozpoznawczego w Powidzu

Szesnaście Iskier w ugrupowaniu „tafla”
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Iskry w Indiach

 W  latach 1975 - 1976 50 samolotów Iskra bis 
D wyeksportowano do Indii, gdzie były użytkowane 
w Akademii Indyjskich Sił Powietrznych w Hakimpet na 
przedmieściach Hyderabadu. W późniejszych latach do 
Indii sprzedano jeszcze 14 egzemplarzy w celu uzupełnie-
nia strat. W Indiach Iskry, określane mianem „Lady”, były 
bardzo intensywnie eksploatowane do końca 2004 r. i tak 
jak w Polsce zyskały opinię jednego z najlepszych samo-
lotów do szkolenia pilotów bojowych. Zakup dużej liczby 
Iskier przez Indie był jednym z największych sukcesów 
polskiego przemysłu i lotniczej myśli technicznej w latach  
powojennych.  

 Indyjskie Iskry, podobnie jak polskie, były re-
montowane w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 
w Bydgoszczy. W okresie od 1981 roku do początku XXI 
wieku maszyny indyjskie przeszły po trzy remonty. WZL-2 
przez wiele lat utrzymywały również przedstawicielstwo 
serwisowe w bazie Hakimpet, wspomagające miejscowych 
techników w obsłudze Iskier. Pracownicy bydgoskich za-
kładów, a także WSK PZL Mielec i WSK PZL Rzeszów byli 

kimś więcej, niż tylko mechanikami – byli ambasadorami 
polskiej kultury w tym zakątku Indii. Polscy piloci oblaty-
wali indyjskie egzemplarze po remontach. Nie obyło się 
przy tym bez tragicznych zdarzeń – 29 kwietnia 1993 r. 
w katastrofie podczas oblotu jednej z Iskier zginęli ppłk 
pil. Tadeusz Czekajło i ppłk  pil. Lech Budzisz.

 W tym roku, z okazji 20-lecia zakończenia kon-
traktu na rzecz Indyjskich Sił Powietrznych i 75-lecia dzia-
łalności WZL-2, a także zakończenia eksploatacji Iskier 
w Polsce Muzeum Lotnictwa Polskiego i bydgoskie zakłady 
z inicjatywy ich dyrektora technicznego Waldemara Topola 
postanowiły przypomnieć ten nieco zapomniany polski 
wkład w rozwój lotnictwa wojskowego Indii. Muzealny eg-
zemplarz samolotu TS-11 Iskra bis DF o numerze seryjnym 
3H-1415, wyprodukowany w 1975 r. został poddany remon-
towi w WZL-2, w trakcie którego został zmodyfikowany 
do wersji bis D (bez gondoli aparatu fotograficznego pod 
kadłubem) i otrzymał malowanie egzemplarza służącego 
w Indyjskich Siłach Powietrznych z numerem W1741. Jego 
uroczysta prezentacja dla wszystkich zwiedzających od-
będzie się 5 września. 
 

Jarosław Dobrzyński

Załadunek Iskier do samolotu transportowego Ił-76
po remoncie w zakładach WZL-2 w Bydgoszczy
Fot. Remigiusz Gadacz

Oblot indyjskiej Iskry po remoncie w WZL-2  
w Bydgoszczy. Fot. Remigiusz Gadacz

Polscy technicy przygotowują Iskry do oblotów  
w bazie Hakimpet

Polscy piloci przed oblotem Iskry w bazie Hakimpet
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Muzealna Iskra podczas remontu w 
WZL-2. Charakterystyczna dla wersji 

bis DF gondola aparatu fotograficzne-
go została usunięta – widoczny jest jej 

owalny ślad

,,Kapsuła czasu” zawierająca  
list z podpisami i zdjęcie grupowe 

wszystkich osób pracujących przy 
remoncie, umieszczona w części 

ogonowej samolotu

Tablica przyrządów z angielskimi 
napisami

Iskra z zamontowanym 
silnikiem SO-3 
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Rok 1783 zmienił bardzo wiele w kanonach postrzegania osiągnięć cywiliza-
cji. Nie tylko bowiem Anglia uznała niepodległość Stanów Zjednoczonych,  
nie tylko swe dzieła komponował Mozart, ale okazało się, że człowiek uniósł się 
w przestworza. „Bania powietrzna” spowodowała, że ludzkość zyskała nową 
perspektywę. To zatem, co widzieli z powietrza najpierw baloniarze, a potem 
zobaczyli piloci – wielokształtne chmury, feerie barw i wspaniałą perspektywę 
ziemi – wciąż uderza w nas jako wzniosłe. A skoro mowa o wzniosłości, to od niej 
już tylko mały krok dzieli nas od sztuki. 

Duch awiacji w sztuce 
XX wieku

 Truizmem byłoby stwierdzenie, że rozmaici ar-
tyści przedstawiali lot człowieka już od wieków, na długo 
przed tym, jak wspomniany we wstępie balon na ogrzane 
powietrze przeniósł pasażera w 1783 roku lub przed tym, 
jak bracia Wright z powodzeniem wznieśli się w powietrze 
swoim samolotem w 1903 roku. Wszak już pod koniec XV 
wieku Leonardo da Vinci, renesansowy artysta, wynalazca 
i natchniony geniusz tworzył szczegółowe szkice maszyny 
latającej ze skrzydłami jak nietoperz. Rozliczni ilustratorzy 
tworzyli drzeworyty i rysunki wczesnych lotów balonem. 
Jednak lotnictwo i podróże kosmiczne nie naznaczyło swej 
obecności w sztuce w zasadzie aż do XX wieku. Niemniej 
jednak pierwsze symptomy pojawiły się już w latach 30. 
XIX wieku.

Turner i balony

 W 1836 roku przyniósł wielkie wydarzenie w dzie-
jach awiacji balon na ogrzane powietrze pobił wszystkie 
rekordy, pokonując w mniej niż 20 godzin dystans prawie 
500 mil. Start odbył się w Londynie, zaś lądowanie miało 
miejsce w środkowych Niemczech. Wieść o tym rekordo-
wym przelocie obiegła świat i rozpaliła również wyobraź-
nię m.in. znanego brytyjskiego artysty-malarza Josepha 
Mallorda Williama Turnera, który napisał do jednego z pilo-
tów, Roberta Hollonda takie oto słowa: „Twoja wycieczka tak 
pochłonęła mój umysł, tak że zamarzyłem o niej i mam na-
dzieję, że dotrzymasz zamiaru wykonania z niej rysunku, ze 
wszystkimi formami i kolorami zapisanymi w twojej pamięci”. 

 Fascynacja Turnera - nie tyle lotem, co nową per-
spektywą - okazała się niezwykła. Natychmiast dostrzegł 
on w niej całą tę ulotną architekturą tworzoną przez na-
turę nad naszymi głowami z „balustradami i wieżyczkami, 
bateriami i bastionami”. Plastycznym krajobrazem który 
zobaczyli baloniarze. Nieco później, w 1858 roku, z kosza 
balonowego Felix Nadar wykonał pierwsze znane nam zdję-
cie lotnicze - widok urzekającej panoramy Paryża. Kolejny 
wynalazek człowieka - samolot zaoferował nam już celową 
perspektywę z góry, która okazała się nieoceniona w wielu 
dziedzinach sztuki i nauki - od kartografii i obronności, po 
archeologię.

 Właśnie ten cudowny - w swej niecodzienności - 
widok z okna samolotu, czy to na górzysty krajobraz wierz-
chołków chmur, czy przemykający za oknami samolotu 
podczas lądowania w pogodny dzień obraz oczyszczalni 
ścieków (bądź okropne w swej pospolitej brutalności formy 
bloki mieszkalne z czasów sowieckich) powoduje u widza 
stan niemal wzniosłości. 

 Artystów urzekło latanie. Już nie tylko ponure fi-
gury unoszące się w powietrzu widoczne na obrazach Goi 
pozwalały widzom wyciągnąć własne wnioski. Ludzkość 
wzniosła się ponad powierzchnię ziemi i stanęła jednocze-
śnie przed wyborem. Czy szybować ku oświeceniu, czy też 
schodzić, nieodwołalnie rozczarowaną, ze ścieżki zabłoco-
nej wydarzeniami XX wieku utopii? 
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 Prasa popularna przełomu XIX i XX wieku napędza-
ła popyt na sztukę lotniczą. Zdjęcia sterowców i samolotów 
zdobiły liczne książki i czasopisma. Publikowane historie 
związane z rozwojem awiacji, które były zilustrowane sta-
wały się bardziej emocjonujące i jeszcze bardziej zwiększy-
ły popularność sztuki lotniczej. Fotografia zaczęła konkuro-
wać z ilustracją o miejsce w prasie po 1888 roku, lecz nawet 
po wynalezieniu przez George’a Eastmana filmu rolkowego 
nie mogła konkurować, jeśli chodzi o czyste piękno, ze sztu-
ką tradycyjną. W odróżnieniu od wczesnodwudziestowiecz-
nej fotografii, ilustracje były wykonane w kolorze. Artyści 
mogli malować wyimaginowane sytuacje, przedstawiać sce-
ny trudne lub niebezpieczne do sfotografowania, upiększać 
sytuacje, zmieniać krajobraz lub dodawać dramatyczne  
oświetlenie. 

Wielka Wojna 

 W momencie wybuchu Wielkiej Wojny człowiek, 
o którym jeszcze wspomnę - Tullio Crali  - miał zaledwie 
cztery lata. W tym samym czasie Richard Carline (brytyj-
ski artysta i pisarz) służący w szeregach brytyjskiego RFC 
naszkicował z powietrza podziurawioną, pokrytą kratera-
mi wybuchów scenerię pola walki. W styczniu 1919 roku 
Richard wraz z bratem został wysłany na Bliski Wschód 
przez Imperial War Museum jako oficjalni artyści wojenni 
na usługach RAF, z zadaniem udokumentowania w formie 
plastycznej toczących się tam walk powietrznych. Richard 
wykonał m.in. kilka lotów nad Jerozolimę i Gazę, co sta-
ło się podstawą dla jego obrazu „Jerozolima” i „Morze 
Martwe z samolotu”. W kilku swoich powietrznych obra-
zach Carline pokazał wpływ kubizmu, z którym spotkał się 

Richard Carline – Widok Lens we Francji z samolotu, 1918
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w Paryżu jeszcze przed wybuchem Wielkiej Wojny. Wpływ 
tego prądu w sztuce spowodował, że Carline przyjął dosyć 
niekonwencjonalne perspektywy, aby przedstawić ziemię 
poniżej jako dwuwymiarową i abstrakcyjną.

 Groteskowy świat wojny znalazł odzwierciedlenie 
w sztuce, gdyż ta z kolei była odbiciem nastrojów i psy-
chiki ówczesnych zdobywców przestworzy. Ówcześni 
lotnicy byli za młodzi, za ambitni. Postawni. Z fantazją 
i arogancją, nierzadko przekraczającą wszelkie granice 
bezczelności i dobrego smaku – zwłaszcza w kontekście 
nacechowanych dulszczyzną sztywnych ram moralnych 
epoki. „Kwalifikowani obłędem, upici adrenaliną i podtru-
ci przepalonym olejem rycynowym, w każdej chwili – od 
pierwszego kręgu walki kołowej do ostatniej zwitki zwy-
cięskiego korkociągu, wykręconej nad pensjonariuszkami 
frontowego burdelu, z butelką brandy w ręce – niepowta-
rzalni, nieprzezwyciężeni, niefunkcjonalni; bez przeszło-
ści i przyszłości” – wszak dla pilota myśliwskiego nie było 
żadnego „po wojnie”…

  Nie bez powodu bowiem zakres pojęcia „sztu-
ki nowoczesnej” miał ścisły związek z nowymi wówczas 
koncepcjami sztuki i dziełami sztuki również inżynierskiej, 
„zwracającymi się ku pogłębianiu refleksji nad językiem 
sztuki, artystycznemu eksperymentowi, stosowaniu no-
wych technik i materiałów, wiarą w głębokie związki kultu-
ry i techniki, a przede wszystkim z ideą postępu”. Kryzys 
społeczny wywołał kryzys w sztuce i poszukiwania nowych 
dróg. Zestawienie tych dwóch postaci – Crali i Carline – 
nie jest tym samym przypadkowe. Crali tworzył w nurcie 
włoskiego modernizmu nacechowanego właśnie wpływami 
kubizmu. Kubizm – co można śmiało stwierdzić - jak ża-
den inny prąd nie odbił się na mariażu lotnictwa i sztuki. 
Kazimierz Malewicz również dostrzegł potencjał widoku 
z lotu ptaka, jego elementy były wyabstrahowane, osa-
dzone w przestrzeni i lekkie. Modernizm w sztuce szedł 
w parze z nowoczesnością, której symbolem było właśnie 
lotnictwo i ówczesne bożyszcza tłumów, celebryci schyłku 
Belle epoque… Lotnicy.

Sidney Carline - Brytyjskie samoloty zwiadowcze startujące
z lotniska na płaskowyżu Asiago we Włoszech, 1918
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Ukryć się przed wrogiem

 Oni też czerpali z doświadczeń plastyków – choćby 
wspomnieć tu o kamuflażach. Gdy na Wielką Wojnę pole-
ciały pierwsze samoloty, nikt specjalnie nie przejmował 
się tym, że je widać. Z czasem jednak zdano sobie sprawę, 
ze kamuflaż stał się potrzebny. Niemcy szukali sposobu, 
aby skutecznie zakamuflować swe maszyny przed okiem 
wroga. Na górnych powierzchniach skrzydeł zastosowano 
duże, nieregularne plamy o dwóch lub trzech kolorach, co 
doprowadziło do powstania kamuflażu rombowego skła-
dającego się z powtarzających się wzorów nieregularnych 

cztero-, pięcio- lub sześciobocznych wielokątów. Sięgnięto 
po doświadczenia artystów malarzy należących do nurtu 
puentylizmu lub pointylizmu. Wykorzystywali oni tę neo-
impresjonistyczną technikę kształtowania formy obrazu, 
polegająca na budowaniu kompozycji poprzez zapełnianie 
gęsto rozmieszczonymi, różnobarwnymi punktami i kre-
skami kładzionymi na płótno czubkiem pędzla. Ponieważ 
jednak malowanie takiego wzoru na samolotach było 
bardzo czasochłonne, a farba znacznie zwiększała wagę 
samolotu, z czasem wzory kamuflażowe były drukowane 
na tkaninie, a tkanina została następnie wykorzystana do 
pokrycia samolotu. 

Richard Carline – Widok Bagdadu i rzeki Tygrys  
z wysokości 10 000 stóp patrząc na północ
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 Doktor inżynier architekt Krzysztof Wielgus napisał 
o nich kiedyś, że ci lotnicy, którzy dotrwali do 11 listopada 
1918 roku, ci starzy wyjadacze pozostawieni zostali potem 
sami sobie – wielkie Asy zeszły ze sceny wojennego dra-
matu po Krwawym Kwietniu 1917 r. Nikt ich nie wspomniał, 
nikt nie nosił na rękach, zapomniano, że w ciągu dwóch 
pierwszych lat Wielkiej Wojny to do nich należały wszyst-
kie salony i wszystkie kobiety – te z salonów i te z domów 
publicznych, one kochały lotników, lecz przede wszystkim 
kochały myśliwców… „Przedwojenni piloci-sportsmeni, 
piloci-dżokeje, podniebni kierowcy wyścigowi i motocy-
kliści rozpoczęli nowy akt w dziejach lotnictwa. Stopień 
owego szaleństwa nie miał sobie równych ani przedtem, ani 
potem. Tak opętańczej i surrealistycznej kombinacji bez-
czelności, hartu ducha, strachu, żądzy wielkości, buty, siły 
woli, ofiarności, odwagi, okrucieństwa, rycerskości, sławy 
i poniżenia; radości życia na skraju otchłani śmierci, trudno 
doszukać się jest gdziekolwiek wcześniej”. 

 Latanie w okresie Wielkiej Wojny nie mogło nie 
odbić się na psychice. Przeczyło zdrowemu rozsądkowi, 
ale „demon powietrza” kusił kolejnych śmiałków, gotowych 
oddać życie ze możliwość podziwiania świata z góry. Gdy 
człowiek zamarzył o tym by unieść się w przestrzeń nie 
zdawał sobie sprawy, że może spaść. Ikarowe skrzydła mia-
ły zawsze swą cenę. Historia lotnictwa pisana jest krwią 
śmiałków chcących aniołom czy ptakom być podobnym. 
Samoloty spadają, a bezlitosna grawitacja odciskała na 
lotnikach swe piętno. Fatalizm – jakże modny w pierwszych 
latach po jej zakończeniu – powodował, że latanie stało się 
już nie romantycznym, turnerowskim poszukiwaniem no-
wej perspektywy, ale redefinicją towarzyszącej podbojowi 
przestworzy treści humanistycznej.  Samoloty były bo-
wiem nadal zawodne i skoro powszechna była wiara w to, iż 
wszystko jest i tak już zaplanowane przez siły wyższe i nie 
może być zmienione przez żadne działania pojedynczego 
człowieka, to ów fatalistyczny nastrój udzielał się nie tylko 
lotnikom, ale i artystom. 

Richard Carline – Góry Hermon i Sannin  
widziane znad pokrywy chmur, 1920
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Samolot typu Albatros B.II/L.30 w barwach 
Oficerskiej Szkoły Obserwatorów Lotniczych  
ze zbiorów Muzeum Lotnictwa Polskiego
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 Na znajdującym się w zbiorach naszego Muzeum 
samolocie typu Albatros B.II/L.30 w barwach Oficerskiej 
Szkoły Obserwatorów Lotniczych namalowane jest godło 
przedstawiające oko. To bynajmniej nie jest oko opaczno-
ści, to oko nieuchronności, plastyczny symbol odnoszący 
się raczej do rzymskiej bogini Necessitas, będącej personi-
fikacją konieczności i nieuchronnego losu. „Wypatrzymy cię 
wszędzie...” - w sumie pasuje to do Szkoły Obserwatorów 
Lotniczych. Tak więc pod względem semantycznym bliżej 
owemu godłu zatem do tolkienowskiego oka Saurona, niż 
do pokutującego wyobrażenia o symbolice bożej opacz-
ności. Wielki kryzys ekonomiczny lat 1928-1932 wyzwolił 
w ludziach kolejne lęki i powodował narastanie niepewno-
ści. Niemniej jednak lotnik był nadal emanacją nietzsche-
ańskiego nadczłowieka, choć nadchodziły powoli już nowe 
czasy i nowe trendy w lotnictwie i sztuce. Nadchodziła 
bowiem epoka – jak to nazwał William Faulkner  - „sakso-
fonowych samolotów”, dzieł techniki tworzonych przez za-
fascynowanych sztuką inżynierów i będących na tle ułom-
ności, dewiacji i niegodziwości tej epoki czymś wspaniałym. 

Lotnictwo (i poniekąd sztuka) wyzwoliło się z więzów fa-
talizmu i weszło – pod względem filozoficznym w okres 
„metafizyki nadziei”.

Faszyzm, futuryzm i Aeropittura

 Lata 20. okazały się być zatem pod każdym 
względem wyjątkowe, nie tylko z  powodu komplek-
su zmian mentalnych społeczeństw dotkniętych brze-
mieniem Wielkiej Wojny. W 1926 roku twórcy związani 
z ośrodkiem Bauhaus zamówili nocny widok nowego 
kompleksu Gropiusa w Dessau. Była też tam ulokowa-
na m.in. fabryka zakładów lotniczych Junkersa. Ta wy-
jątkowa uczelnia artystyczno-rzemieślnicza, powstała 
w 1919 roku w Weimarze z połączenia Akademii Sztuk 
Pięknych i Szkoły Rzemiosł Artystycznych, a później (od 
1925) działająca właśnie w Dessau wypożyczyła również 
samolot, z którego Bauhauslerowie – jak nazywano jej 
studentów – zapewnili światu coś absolutnie nowego, 
coś co stało się ostateczną odpowiedzią na moderni-
styczne (i futurystyczne) marzenie. Nadali sztuce „nowy 

Józef Mehoffer- plakat reklamowy l
inii lotniczych Aerolloyd, 1924

Alfredo Ambrosio – Aeropittura – 
portret Benito Mussoliniego, 1930
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standard pomiaru, nową podstawę doznań”, jak pisał  
o  nich później legendarny wręcz francuski archi-
tekt szwajcarskiego pochodzenia, urbanista, malarz  
i rzeźbiarz, czołowy przedstawiciel modernistycznego stylu 
międzynarodowego Le Corbusier.

 Nie tylko bowiem był to okres gwałtownych zmian 
w sztuce, ale i w polityce. W 1922 roku, we Włoszech do 
władzy doszli faszyści, a włoscy futuryści zainaugurowali 
nowy ruch artystyczny poświęcony dynamice powietrza 
- „Aeropittura”. Ten wyraz drugiej generacji futuryzmu, 
wymagał „głębokiej pogardy dla szczegółów oraz potrzeby 
syntezy i transfiguracji wszystkiego”. „Aeropittura” zosta-
ła uosobiona wręcz przez niepokojące obrazy autorstwa 
właśnie Tullio Crali – malarza-pilota. Odchodząc jednak 
na moment od sztuki na rzecz polityki warto podkreślić, 
że o ile jednak Tullio Crali miał za sobą delikatny romans 
z faszyzmem, to wspomniany wcześniej Carline z kolei miał 
silne przekonania antyfaszystowskie. Łączyły ich jednak 
dwie wielkie namiętności - lotnictwo i sztuka...

 Pozerstwo i rozbuchana retoryka, a także destruk-
cyjna energia, były obecne nie tylko w życiu politycznym 
ówczesnych Włoch ale i znalazły odzwierciedlenie w sztuce. 
To wszystko, co reprezentowała sobą „Aeropittura” było 
zasadniczo arcyfaszystowskie. 

 Wymyślne słowa i syntetyczne obrazy tych ar-
tystów były pod przemożnym wpływem lotnictwa lat 
20. i wczesnych 30. Warto tu choćby odnieść się do 

zapierających dech w piersiach opisów wrażeń Franza Kafki 
z wielkiego meetingu lotniczego w Brescii. Równie dobrze 
radzili sobie z analizą fascynacji lotnictwem także inni 
przedstawiciele ruchu futurystycznego - Filippo Marinetti 
we Włoszech i Wasilij Kamensky w Związku Radzieckim. 

 Kamensky – co warto odnotować – był jednym 
z pierwszych (jeszcze w Rosji carskiej) pilotem latającym 
m.in. na samolocie systemu Blériot XI, po tym jak brał lek-
cje pilotażu u samego Louisa Blériota. Jego kariera lot-
nicza zakończyła się jednak katastrofą w 1912 roku, lecz 
pasja i zamiłowanie do widoku świata z góry pozostały. 
Po owym niemal śmiertelnym wypadku w błotnistym 
bagnie Kamensky porzucił awiację i wrócił do literatury. 
Doświadczenia powietrzne głęboko ukształtowały jego 
artystyczną drogę. W kolejnych bowiem latach Kamensky 
pracował nad włączeniem widoków, dźwięków i wrażeń z tej 
nowinki technicznej, jaką było lotnictwo, do swojej poezji 
i prozy. W rezultacie powstała seria radykalnie nowych 
prac, które pomogły ukształtować kubo-futuryzm, a tym 
samym przyczynił się do powstania nowoczesnej estety-
ki. Związani z nim inni artyści też pozostawali pod silnym 
wpływem idei i wspaniałości lotu. Władimir Majakowski 
wprawdzie nie był, ani lotnikiem, ani tym bardziej arty-
stą-malarzem, to jednak jego „Obłok w spodniach” jest 
przecież jakąś trawestacją lotu. 

 Sztuka, polityka i  lotnictwo stanęły na trwałe 
w jednym szeregu - zarówno Filippo Marinetti, jak i Wasilij 
Kamensky pisali oczywiście w liryczny sposób o pięknie 

Enrico Prampolini – impresja kosmiczna, 1930
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Tadeusz Gronowski – plakat reklamowy PLL LOT, 1929
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Fulvio Raniero Mariani – Aeropittura – Turbina powietrzna, 1938
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latania, ale i obaj stali się sługami zdeprawowanych sys-
temów politycznych – Marinetti stał się dumnym wło-
skim faszystą i oddanym zwolennikiem reżimu Benito 
Mussoliniego, Kamensky pisarzem tak ortodoksyjnym 
w swym komunizmie, że uniknął wielkich czystek w latach 
30. XX wieku.

Cień totalitaryzmu

 Nad ludzkością pojawił się nie tylko cień skrzy-
deł, ale i totalitaryzmów. Niedoszły absolwent wiedeńskiej 
Akademii Sztuk Pięknych, średnio utalentowany akware-
lista, który wyprodukował setki prac i sprzedawał swoje 
obrazy oraz pocztówki, aby zarobić na życie w okresie swo-
jego zamieszkiwania w Wiedniu nie uległ urokowi lotnictwa. 
Urodzony w Braunau am Inn Adolf Hitler zamiast rozwijać 
swój własny styl, kopiował artystów XIX wieku i innych mi-
strzów, którzy go poprzedzali. Podczas rozmowy z sierpnia 
1939 roku, czyli tuż przed wybuchem II wojny światowej 
Hitler powiedział ambasadorowi brytyjskiemu Nevile’owi 
Hendersonowi znamienne słowa „Jestem artystą, a nie 
politykiem. Gdy sprawa polska zostanie rozstrzygnięta, 
chcę zakończyć moje życie jako artysta”. 

 Na „sprawie polskiej” się jednak nie skoń-
czyło, a walka powietrzna i groźba śmierci niesionej 
przez samolot stały się od września 1939 roku jednymi 

z najważniejszych dominant ówczesnego świata. Część 
artystów przywdziała mundury, reszta poświęciła się służ-
bie politycznej a ich grafiki użytkowe stały się elementem 
sztuki obecnym w życiu codziennym udręczonych wojną 
społeczeństw. Lotnictwo w sztuce nabrało innego wymiaru.  
Z chwilą wybuchu II wojny światowej obrazy okropieństw 
wojny zaczęły nawiedzać świat sztuki, zwłaszcza gdy 
pojawiły się przerażające widoki z lotu ptaka wykonane 
nad Coventry, Dreznem i Hiroszimą. Stały się one rze-
czywistością daleko wykraczająca poza nawet najdzikszą  
polemikę Le Corbusiera czy futurystów.

 Rozumienie związku lotu, polityki i sztuki przez 
Marinettiego - i pozostającego pod jego wpływem Crali 
- było nad wyraz lapidarne i celne równocześnie: „Śmierć 
była ceną, jaką ludzie musieliby zapłacić, aby żyć jak 
bogowie w świecie szybkich maszyn”. Dla nich bowiem 
„Aeropittura” była nie tylko głównym wyrazem owej 
wspomnianej drugiej generacji włoskiego futuryzmu, ale  
i prostym stwardzeniem, że „zmieniające się perspektywy 
lotu stanowią zupełnie nową rzeczywistość, która nie ma 
nic wspólnego z rzeczywistością tradycyjnie konstytuowa-
ną przez perspektywę ziemską”. Okazało się tym samym, 
że „malowanie z tej nowej rzeczywistości wymaga głębo-
kiej pogardy dla detalu i potrzeby syntezy i wymaga aby 
przemieniać wszystko”.   

Tullio Crali – Aeropittura – Przed otwarciem spadochronu, 1939
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 Blisko stu włoskich malarzy można zaliczyć do tej 
awangardowej grupy – wymienić tu warto choćby Gerardo 
Dottori, który wniósł specyficzny futurystyczny wkład do 
malarstwa pejzażowego, które często ukazywało świat 
z lotu ptaka; Enrico Prampolini. który realizował program 
malarstwa abstrakcyjnego i quasi-abstrakcyjnego połączo-
nego z karierą scenograficzną. Romans awangardy w sztu-
ce i połączenie jej z lotem udzielił się także i innym włoskim 
artystom – tu nie można nie wspomnieć o: Giuseppe Ugo 
Casellim, Enrico Prampolinim czy Giacomo Balla. Wszyscy 
oni dostrzegli przedziwny związek pomiędzy sztuką, lot-
nictwem – czy szerzej lotem a ideologia głoszoną przez 
Giovanni Gentile, twórcę „La dottrina del fascismo”. W tym 
ujęty bowiem był wręcz mistyczny związek. Bo skoro „fa-
szyzm składał się z dwóch zasadniczych elementów: kolek-
tywizmu oraz duchowości” to po dodaniu aspektu lotu, jako 
przeciwstawieniu się prawom boskim i naturze, w których 
to właśnie lotnik był nadczłowiekiem. Duchowość – zwią-
zana ze sztuką i realizacją marzenia o lataniu (i będąca 
w skrajnej opozycji do lewicowego materializmu) - miała 
odróżniać faszyzm od komunizmu. Ideał człowieka, we-
dług Gentile, pokrywała się z ideałami lotnika – miał on być 
dynamiczny, odważny, silny i utożsamiając się w pełni ze 
swym narodem. 

Lotniczy realizm i art deco

 Tullio Crali - malarz-samouk i wielki zwolennik fu-
turyzmu, dołączył do grupy  „Aeropittura” dopiero w roku 
1929 i zasłynął z realistycznego malarstwa lotniczego, któ-
re łączyło „szybkość, mechanizację powietrzną i mechanikę 
walki powietrznej” - zatem wszystkie te wspomniane wyżej 
cechy artykułowane przez Gentile. 

 Na gruncie polskim niewątpliwie rozpoznawanym 
twórcą, mającym pewne związki z lotnictwem jest Tadeusz 
Gronowski, który był najbardziej znanym polskim grafikiem 
i ilustratorem okresu 20-lecia międzywojennego. Jego 
twórczość jest również znakomitym przykładem stylu art 
deco. W Polsce projektował reklamy dla wielu firm, w tym 
Wedla i Orbisu, a używany od 1929 r. do dziś znak firmowy 
Polskich Linii Lotniczych LOT (sylwetka żurawia wpisana 
w literkę O) jest wirtuozerią sztuki projektowej. 

 Art deco to bez wątpienia kwintesencja złotej ery 
lotnictwa – awiacji lat 30. XX wieku, odzwierciedlającej 
pozytywne cechy natury ludzkiej. Ekspresja, pokonywa-
nie coraz to większych wyzwań, bicie rekordów lotniczych 
i przesuwanie granic dotąd nieosiągalnych, ujarzmienie 

przez człowieka ziemskich żywiołów jak powietrze, pew-
ność siebie, charyzma, elegancja, szyk, oryginalność… 
Wypisz, wymaluj cechy lotnika. Prace plastyczne o cha-
rakterze komercyjnym, a tworzone przez wybitnych ar-
tystów upowszechniały nie tylko rodzącą się nowoczesną 
komunikację lotniczą, ale i namawiały do szybkiej jazdy 
samochodem, bywania w kawiarniach, klubach oraz z dnia 
na dzień osiągającego niezwykłą popularność, kina. Sztuka 
odcisnęła się nie tylko na gustach odbiorców, ale i na li-
nii projektowania, zarażając umysły inżynierów manierą 
wysublimowanych linii. Art deco związało się z awiacją na 
trwałe - od linii graficznej samolotów po wielkie lotniska. 
Należy w tym miejscu podkreślić, że pierwsze lotniska zaj-
mowały się nie tylko komercyjnym transportem realizowa-
nym droga powietrzną, ale były ważnym miejscem spotkań 
towarzyskich. Miliony widzów co roku gromadziły się na 
lotniskach i pomagały zdefiniować „złotą erę” lotnictwa. 

 Art deco w dziejach awiacji to zatem okres najści-
ślejszego związku sztuki z lotnictwem. Druki reklamowe, 
plakaty propagandowe wydawane przez dwie prężnie dzia-
łające w tym czasie organizacje: Ligę Obrony Powietrznej 
i Przeciwgazowej oraz Ligę Morską i Kolonialną  pozo-
stawały również w tej stylistyce. Plakat zaczął odgrywać 
ogromną rolę w życiu nie tylko artystycznym, ale i poli-
tycznym, gospodarczym i społecznym a twórcy tacy jak 

Italo Ferro – Aeropittura, 1934
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Zygmunt Kosmowski,  Bogdan Nowakowski czy Antoni 
Wajwód (wychowanek warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych, członek Koła Artystów Grafików Reklamowych) 
stali się powszechnie rozpoznawalni nie tylko na gruncie 
propagandy wizualnej. Kres art deco to dokładnie rok 1939, 
kiedy to Europę, a rychło i cały świat, ogarnął globalny kon-
flikt zbrojny. W istocie II wojna światowa zmieniła wszyst-
ko...

Propaganda i sztuka frontowa

 Wraz z  jej wybuchem sztuka lotnicza zaczęła 
odgrywać kluczową rolę w reklamach, okładkach czaso-
pism i plakatach rekrutacyjnych. Wprawdzie klasycznie 
rozumiana sztuka lotnicza rozwinęła się, wspierana za-
równo przez miłośników sztuki, jak i inicjatywy rządowe, 
ale i uległa trywializacji - najbardziej liryczny pilot i pi-
sarz o lotnictwie Antoine de Saint-Exupéry już wcześniej 
zauważył, że sam samolot szybko stał się „narzędziem, 
jak pług”. Rozpoznawalną modą graficzną w ówczesnym 
świecie lotnictwa stała się kreska rodem z disneyowskich 
kreskówek - blisko 1,200 godeł lotniczych powstałych  
w latach pomiędzy 1939 a 1945 rokiem było ściśle zwią-
zanych z tego rodzaju estetyką. Artyści, animatorzy i sam 

Walt Disney włączyli się do trwającego konfliktu, angażując 
Myszkę Miki, Kaczora Donalda i inne ukochane postacie 
Disneya do działań wojennych. Przy tej okazji nie sposób 
nie wspomnieć o fenomenie „Nose Artu”  Oczywiście nie 
była to forma plastyczna stworzona podczas II wojny świa-
towej – tu już Wielka Wojna miała swą wielką rolę, gdyż 
i Czerwonemu Baronowi i eskadrze „Hat-in-the-Ring” 
udało się stworzyć unikalną tożsamość opartą o wzorzec 
plastyczny, która okazała się bardzo trwała. Do II wojny 
światowej większość typów samolotów wyprodukowano 
w tysiącach, a na nich znalazły się w nieco wymuszony 
sposób elementy plastyczne, gdyż jedyne, co odróżniało te 
samoloty od siebie, to numery na ogonie, naniesione  w ce-
lach identyfikacyjnych. Jednak załogi latające i naziemne 
zabrały się do pracy, aby stworzyć tożsamość swojego 
statku powietrznego i z czasem udoskonaliły to, co stało 
się znane jako „Nose Art”. Trzeba jednak tu też zaznaczyć, 
że jakość owych prac plastycznych mocno odbiegała cza-
sami od prawdziwie profesjonalnej pracy artysty plastyka. 
Zdarzały się wprawdzie naprawdę wybitne dzieła, trywial-
ność jednak górowała.Sztuka III Rzeszy –ilustracja zwycięstwa nad Polską, 1939

Rysunki Disneya w lotnictwie – postacie z kreskówek 
jako godła amerykańskich jednostek lotniczych podczas 
II wojny światowej
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 Po drugiej stronie Żelaznej Kurtyny było podob-
nie, a czasy socrealizmu jedynie przyczyniły się do po-
stępu lokalnej specyfiki owej trywializacji. W roku 1949 
pod presją Włodzimierza Sokorskiego, wiceministra,  
a następnie ministra kultury i sztuki, w Polsce wprowa-
dzono socrealizm – zagościł on na plakatach i w sztuce 
- również tej związanej z lotnictwem. Powstały nachalne 
w swej prostocie przekazu i rozbuchane w rozmiarze por-
trety dowódców, wizerunki pracy i życia ludu pracującego 
i żołnierzy stojących na straży pokoju, sceny batalistyczne. 
Forma zgodna z potocznym wyobrażeniem świata przez 
masowego widza dla którego, partia – jako wyposażona 
w absolutną mądrość swego przewodnika, owa wspaniała 
wszechwiedząca instancja polityczna – kierowała i wska-
zywała poszukującym twórcom właściwą drogę. 

 Lotnictwo w sposób pośredni, bądź bezpośredni, 
przyczyniło się do wizualnego kształtu ikonicznych pod 
względem plastycznym dzieł epoki - „Wyżej, wyżej!” - tak 

podobno miał zareagować inż. arch. Józef Sigalin podczas 
dokonywanych w roku 1951 przy udziale samolotu prób 
orientacyjnego określenia wysokości przyszłego gmachu 
Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Dzięki uchwyceniu 
perspektywy z lotu ptaka „powstał MDM, kamienny tort, 
pokryty balkonami z głazów, obwieszony szesnastometro-
wymi słupami kolumn” – jak pisał Leopold Tyrmand... 

 Lotnictwo stało się też polem konfrontacji 
Wschodu z Zachodem, zaś związana z nim sztuka jej 
emanacją. Powstały wówczas przytłaczające, robiące 
monstrualne wrażenie gmachy lotnisk i baz lotniczych, 
będących wyznacznikami ówczesnej zbiorowej percep-
cji: politycznej, psychospołecznej, socjologicznej, urba-
nistycznej, architektonicznej i  wreszcie estetycznej.  
I pomimo, że najważniejszym z nich była niebywała ska-
la inwestycji, to lotnictwo w sztuce i sztuka w lotnictwie 
tego okresu – bez względy czy na Wschodzie czy na 
Zachodzie -  spowszechniały, ale nie straciły na znaczeniu. 

Disneyowski królik Thumper jako godło załogi bombowca B-29, atakującego miasta japońskie.
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Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż ze swojego pokolenia 
architektów, sir Norman Foster pozostał bodaj najwięk-
szym pasjonatem latania, to okazuje się, że duch bom-
bastycznych inwestycji w kontekście awiacji w sztuce  
i sztuki w lotnictwie pozostaje żywy. Ten wybitny architekt, 
twórca nowoczesnych układów lotniskowych np. Stansted 
czy lotniska na wyspie Chep Lak Kok w Hongkongu, stwier-
dził w jednym z wywiadów, iż „wierzymy, że znakiem roz-
poznawczym naszych czasów i przyszłością naszego glo-
balnie połączonego świata jest mobilność”.

 Obecnie sztuka związana z lotnictwem - czy też 
im inspirowana – gości w przestrzeniach muzealnych, cho-
ciaż lotnictwo nadal kojarzy nam się głównie z kolejkami na 
lotniskach i zachowanymi samolotami w muzeach czy też 
modelami do kolekcjonowania. Jak zapewne zauważyliście 
Państwo po lekturze tego krótkiego opracowania, tematyka 
awiacji na wiele sposobów znalazła się w sztuce w różnych 
okresach – warto będąc więc w Krakowie przyjść nie tylko 
do Muzeum Lotnictwa Polskiego i podziwiać wspaniała bry-
łę Gmachu Głównego tej instytucji, ale i zajrzeć do słynnej 
kawiarni przy ulicy Floriańskiej 45. W zabytkowej kamie-
nicy – tzw. Bełzowskiej – powstała w roku 1895 Cukiernia 
Lwowska – dziś znana bardziej jako „Jama Michalika”. 
W miejscu tym wprawny widz szybko dostrzeże związki 
sztuk plastycznych i latania. Wprawdzie do podkrakowskie-
go pola wzlotów był kawałek, ale w jej pobliżu znajdowały 
się zarówno Akademia Sztuk Pięknych, jak i Uniwersytet 
Jagielloński. W roku 1905 – pięć lat wcześniej, nim pierwszy 
samolot zagościł na krakowskim niebie - August Kisielewski 
wraz z grupą przyjaciół artystów założył w Kawiarni kaba-
ret - Zielony Balonik, a na jednej ze ścian znalazł się fresk 
ukazujący... samolot. I nadal – jak Państwo widzicie - sztuka 
i lotnictwo idą w parze.

Krzysztof Mroczkowski

Socrealizm w sztuce lotniczej – plakat „25 lat lotnictwa 
cywilnego w ZSRR”

Socrealizm po polsku – lotowski Ił-12 nad odbudowanym 
Starym Miastem w Warszawie i budową Pałacu Kultury na 
plakacie Stanisława Luckiewicza z 1951 r.
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Plakat reklamowy Muzeum Lotnictwa Polskiego (wówczas
Muzeum Lotnictwa i Astronautyki), autor nieznany, lata 80.
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Bohdan Arct – weteran walk w Polsce, Wielkiej Brytanii i Afryce Północnej  
- jest obok Janusza Meissnera najbardziej znanym polskim pisarzem lotniczym. 
W ciągu niemal trzydziestu lat napisał dziesiątki książek, wiele opartych na 
własnych przeżyciach, które zaraziły lotniczą pasją pokolenia młodych ludzi. 
Jako grafik był też autorem jednej z najbardziej charakterystycznych polskich 
odznak lotniczych.

Bohdan Arct 
– pilot myśliwski, 
pisarz, grafik

 Bohdan Arct urodził się w Warszawie 27 maja 1914 
r. w rodzinie o tradycjach literackich. Jego ojciec Zygmunt 
był wydawcą i właścicielem księgarni, matka - Maria Buyno-
Arctowa - popularną autorką książek dla dzieci i młodzie-
ży, a dziadek - Michał Arct - znanym autorem słowników 
i założycielem wydawnictwa.

 W Warszawie Bohdan Arct ukończył Gimnazjum 
im. Ziemi Mazowieckiej. W tym czasie zainteresował się 
lotnictwem, ponieważ szkoła znajdowała się w pobliżu lot-
niska mokotowskiego i Arct często obserwował startujące 
stamtąd samoloty, w tym pierwsze myśliwce Zygmunta 

Puławskiego. W młodości uprawiał narciarstwo, boks i ka-
jakarstwo, grał też w hokeja. Wakacje spędzał w dworku 
w Dobrzanowie koło Siedlec, który jego matka zakupiła 
z honorariów autorskich. 

Początek latania

 Po zdaniu matury w 1933 r. we wrześniu zgłosił 
się do wojska na ochotnika, by mieć prawo wyboru rodzaju 
broni. Po ukończeniu szkolenia unitarnego na Dywizyjnym 
Kursie Podchorążych Rezerwy przy 79. Pułku Piechoty 
w Słonimiu w styczniu 1934 r.  został przyjęty do Szkoły 

Bohdan Arct za sterami swej maszyny
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Podchorążych Rezerwy Lotnictwa w Dęblinie, którą ukoń-
czył jesienią tego roku. Szkolenie odbywał na samolotach 
Morane AR.35, PZL Ł-2 i Potez XXVII. Z początkiem roku 
akademickiego 1935/1936 podjął studia na wydziale grafiki 
użytkowej warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, które 
ukończył przed wybuchem wojny. 18 czerwca 1939 r. ożenił 
się z Haliną Trawińską.

 Jako absolwent SPRL Arct uzyskał prawo wyko-
nywania lotów w eskadrze treningowej 1 Pułku Lotniczego 
w Warszawie i w ciągu kolejnych lat korzystał z tej moż-
liwości, latając na Potezach XXV i XXVII. 1 stycznia 1936 
r. awansowany został na podporucznika pilota, a latem 
1937 r. odbył ćwiczenia w 5 Pułku Lotniczym w Lidzie, do 
którego otrzymał stały przydział. Jego kwalifikacje lotni-
cze, nabyte przed wojną były niewielkie, ponieważ poziom 
szkolenia rezerwistów w polskim lotnictwie wojskowym był 
niski. Kwestia niedbałego szkolenia rezerwistów często 
przewijała się później w jego wspomnieniach. Wystarczy 
przytoczyć opisaną w tomie „Powietrze pełne śmiechu” 
jego pierwszą po ukończeniu szkolenia w Dęblinie wizytę 
w eskadrze treningowej 1 Pułku Lotniczego w towarzystwie 
kpt. pil. Ignacego Giedgowda, która zamiast lotami skoń-
czyła się zainicjowaną przez dowódcę eskadry treningo-
wej libacją w kasynie oficerskim, czy ćwiczenia w Lidzie, 
podczas których wezwanym rezerwistom polecono zająć 
się grą w brydża z powodu braku samolotów. Arct zdawał 
sobie sprawę ze swoich niewielkich wówczas umiejętności. 
W książce „Alarm w St. Omer” pisał: „Byłem pilotem, na-
wet pilotem wojskowym, ale pożal się Boże jakim pilotem! 
Ot, tyle że powietrza trzymałem się jako tako, potrafiłem 
wystartować na starym, wysłużonym Potezie, umiałem wy-
konać jakiś mało znaczący lot i powrócić na lotnisko.” Miał 
wówczas wylatane 150 godzin na samolotach przestarza-
łych i nieuzbrojonych, z czego około 5 w nocy, minimum 
wiadomości teoretycznych, żadnych umiejętności walki 
powietrznej ani wiedzy na temat rzeczywistej siły lotnictwa 
polskiego i niemieckiego i samolotów posiadanych przez 
obie strony.

Wybuch wojny

 Z tymi kwalifikacjami 31 sierpnia 1939 r. Arct został 
zmobilizowany i odjechał z Warszawy do Lidy, gdzie zo-
stał mianowany dowódcą X plutonu łącznikowego, w skład 
którego weszli jeszcze kpr. pil. Henryk Dukalski i kpr. pil. 
Alfons Knapik. Pluton Arcta osiągnął gotowość bojową  
1 września - pobrał trzy samoloty RWD-8, ciężarówkę oraz 
samochód osobowy. Pierwsze dwa dni wojny X Pluton spę-
dził na lotnisku Ciechowica koło Lidy. 2 września Pluton 
został oddany do dyspozycji sztabu Armii „Łódź” i prze-
bazował się do Lublinka pod Łodzią. 6 września od ppłk. 
Iżyckiego ze sztabu Armii „Łódź” otrzymał rozkaz przelotu 
na lotnisko mokotowskie w Warszawie. Podczas tego lotu 
Arct został zestrzelony przez własną artylerię przeciwlot-
niczą i rozbił samolot podczas awaryjnego lądowania. Był 
to dość typowy przypadek, żołnierze polskich wojsk lą-
dowych w większości nie potrafili rozpoznawać sylwetek 
samolotów, z powodu dużej przewagi liczebnej Luftwaffe 
na wszelki wypadek strzelali do wszystkich i wiele polskich 
maszyn zostało zniszczonych w ten sposób. Z rozkazu 
mjr. Lange z Naczelnego Dowództwa został przydzielony 
do dyspozycji Naczelnego Dowództwa jako pilot - kurier.  
9 września na rozkaz ppłk. Jungrawa z ND przeniósł się  
do m. Traugutowo koło Brześcia n/Bugiem. 

 10 września Arct ponownie został zestrzelony 
przez własną obronę przeciwlotniczą, tym razem w re-
jonie Bielska Podlaskiego. 11 września został przydzie-
lony do kolumny samochodowej pod dowództwem mjr. 
Zaczkiewicza, która kierowała się na Zaleszczyki. Od 13 
września stacjonował w Zaleszczykach, gdzie był zareje-
strowany jako pilot towarzyszący do projektowanej reor-
ganizacji lotnictwa. 17 września, na rozkaz dowodzącego 
lotnictwem w Zaleszczykach płk. Karasia, przekroczył 
granicę Rumunii. W Rumunii Arct dotarł do portu Bałczik, 
skąd na pokładzie statku „Aghios Nikolaos” wyruszył do 
Bejrutu. Stamtąd statkiem „Ville de Strasbourg” odpłynął 
do Marsylii. We Francji zakwaterowany został początkowo 
w obozie w Salon, a 16 grudnia 1939 r. trafił do polskiej 
bazy lotniczej w Lyon-Bron. Został skierowany do grupy 
pilotów, którzy mieli latać w Afryce Północnej i 16 marca 
1940 r. wyruszył do Afryki. Na miejscu przydzielony został 
do ośrodka szkoleniowego w Blidzie koło Algieru, gdzie 
aż do upadku Francji latał na ćwiczenia z uczniami szko-
ły strzelców pokładowych na starych bombowcach Bloch 
MB-200. Potem, przez Casablankę i Gibraltar dostał się 
statkiem do Wielkiej Brytanii.

Bohdan Arct (drugi z lewej) w grupie podchorążych 
przed samolotem PZL Ł-2 podczas szkolenia  
w Dęblinie w lecie 1934 r.
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 Otrzymał stopień Pilot Officera (podporucznika) 
RAF i numer ewidencyjny P-1090. Został umieszczony 
w stacji zbornej polskiego lotnictwa w Blackpool i począt-
kowo zakwalifikowany jako pilot bombowy. Potem zmie-
niono decyzję i od września 1940 r. latał jako pilot ferry 
(rozprowadzający samoloty z wytwórni do jednostek bo-
jowych ) w Aircraft Delivery Flight w Kemble. 1 marca 1941 
r. awansował do stopnia porucznika i brytyjskiego Flying 
Officera. 27 marca 1941 r. został przeniesiony do polskiej 
eskadry 10. Latał na 22 typach maszyn i był wyróżniającym 
się pilotem swej jednostki. 

Początek kariery myśliwskiej

 Pod koniec czerwca 1941 r. zakończył pracę pilota 
rozprowadzającego i otrzymał skierowanie na przeszko-
lenie bojowe. 17 sierpnia 1941 r. rozpoczął kurs myśliwski 
w 61 Operational Training Unit  w Heston, który ukończył  
1 października 1941 r. i  został przydzielony do 306 
Dywizjonu Myśliwskiego „Toruńskiego”, stacjonującego 

w Speke koło Liverpoolu. Na początku brał udział tyl-
ko w mniej niebezpiecznych lotach na osłony konwojów, 
potem zaczął także latać nad kontynent. Chrzest bojowy 
przeszedł 18 grudnia 1941 r., kiedy to w składzie II Skrzydła 
Myśliwskiego wziął udział w eskorcie bombowców atakują-
cych doki w Breście. Przez cały rok 1942 nabierał doświad-
czenia bojowego, latając w Dywizjonie 306 myśliwcami 
Spitfire Mk V i Mk IX. 

W „Cyrku Skalskiego”

 Na początku 1943 r. Bohdan Arct zgłosił się do 
Polish Fighting Team – dowodzonego przez kpt. Stanisława 
Skalskiego 15-osobowego ochotniczego zespołu polskich 
pilotów myśliwskich z różnych dywizjonów, który został 
wysłany do Tunezji i zestrzelił tam 25 samolotów prze-
ciwnika, przy stracie tylko jednego pilota.  W Afryce Arct 
odniósł swoje pierwsze zwycięstwa powietrzne – 2 kwietnia 
uszkodzenie niemieckiego myśliwca Messerschmitt Bf 109 
(pilotował wtedy Spitfire Mk IX, EN268, ZX*7, był to jego 

Piloci  306 Dywizjonu Myśliwskiego w oczekiwaniu na lot bojowy, Church Stanton, wiosna 1942. W dolnym rzędzie od lewej: 
F/Lt Tadeusz Czerwiński, S/Ldr Antoni Wczelik (dowódca dywizjonu), F/O Bohdan Arct, Sgt Zygmunt Rozworski, 
stoi F/O Korneliusz Górniak. W drugim rzędzie od lewej: F/O Edmund Krzemiński, F/O Kazimierz Rutkowski, 
F/O Stanisław Kędzierski, Sgt Witold Krupa.
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50. lot bojowy), 18 kwietnia  zestrzelenie prawdopodobne 
włoskiego Macchi Mc 202 (Spitfire Mk IX, EN315, ZX*6, 
58. lot bojowy), 20 kwietnia pewne zestrzelenie Bf 109 
(Spitfire Mk IX, EN315, ZX*6, 60. lot bojowy) i 21 kwietnia 
uszkodzenie Bf 109 (Spitfire Mk IX, EN315, ZX*6, 61. lot 
bojowy). 
 
 Był też kronikarzem zespołu i zaprojektował jego 
odznakę. Miała ona  postać krzyża o wymiarach 2,5 x 2,5 
cm wykonanego z białej emalii z brzegami w kolorze zło-
ta, półkolisto wyciętego z każdej strony. Pośrodku krzyża 
znajdował się rysunek czarnego uskrzydlonego sfinksa 
w pozycji leżącej, z czerwonym kapturem na głowie. Na 
dolnym ramieniu krzyża poniżej sfinksa znajdowały się 
litery PFT, a na lewym i prawym ramieniu krzyża – prze-
dzielona liczba 1943. Dwadzieścia podpisanych nazwiskiem 
i stopniem wojskowym odznak wykonał zakład grawer-
ski V. Minassian w Kairze. Zachowane do dziś nieliczne 

oryginalne egzemplarze należą do najcenniejszych pa-
miątek po Polskich Siłach Powietrznych. W Afryce do-
wiedział się, że z dniem 1 września 1942 r. został awanso-
wany do polskiego stopnia kapitana i brytyjskiego Flight 
Lieutenanta.

W Dywizjonie 303

 Do Anglii Bohdan Arct wrócił dopiero 3 lip-
ca 1943 r. 22 lipca przydzielony został z powrotem do 
306 Dywizjonu, ale już 11 sierpnia na zaproszenie S/Ldr 
Jana Falkowskiego przeszedł do 303 Dywizjonu i objął 
po F/Lt Witoldzie Retingerze dowództwo eskadry „B”.  
17 sierpnia 1943 r. zestrzelił nad Francją Fw 190 (Spitfire 
Mk IX, MA593, RF*Y, 80. lot bojowy). W październiku 1943 
r. dotarła do niego wiadomość, że jego żona Halina, prze-
bywająca w okupowanej Warszawie w 1942 r. uzyskała za-
ocznie rozwód z nim i ponownie wyszła za mąż. 

Piloci 306 Dywizjonu Myśliwskiego nad mapą 
przed lotem bojowym. Pierwszy z prawej Bohdan Arct.
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Omawianie lotów w 306. Dywizjonie Myśliwskim. Od lewej: F/O Józef Żulikowski, F/O Emil Landsman, F/O Boh-
dan Arct, F/O Jerzy Polak, F/O Władysław Potocki, F/O Stanisław Marcisz i F/O Antoni Krąkowski. 

Piloci 306 Dywizjonu Myśliwskiego przy Spitfire IX UZ*T (BS459), od lewej na ziemi: F/O Sergiusz Szpakowicz, W/O 
Jan Śmigielski, F/O Stanisław Kędzierski, F/O Władysław Śliwiński, Sgt Stefan Czachla; na skrzydle siedzą: F/O 
Zdzisław Langhamer i P/O Grzegorz Sołogub; stoją: F/O Władysław Potocki, F/O Zygmunt Jeliński, F/O Bohdan Arct 
siedzi oparty o wiatrochron, obok F/Sgt Edward Martens. Jesień 1942 r.
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Najbardziej znane zdjęcie pilotów PFT, pozują-
cych w wejściu do namiotu. W górnym rzędzie 
od lewej: F/Lt Wacław Król, F/O Bohdan Arct, 

W/O Władysław Majchrzyk, w dolnym rzędzie: 
W/O Mieczysław Popek, F/O Ludwik Martel, F/O 

Władysław Drecki.

Bohdan Arct 
podczas służby 
w PFT w Tunezji.

Bohdan Arct podczas pracy nad kroniką PFT 
na pustynnym lotnisku w Tunezji. 
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Odręcznie napisany raport z walki, dotyczący uszkodzenia Bf 109.

Odznaka Polish Fighting Team, zaprojektowana przez Bohdana Arcta
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Przeżył to ciężko, ale z depresji wybawiła go poznana 
półtora roku wcześniej angielska koleżanka Beryl Evans, 
z którą ożenił się na początku 1944 r. 18 stycznia 1944 r. 
został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego 
Virtuti Militari. 

Pierwsza książka i dowództwo

 30 stycznia 1944 r. Bohdan Arct został odesła-
ny na odpoczynek operacyjny do Dowództwa Obrony 
Powietrznej Wielkiej Brytanii, gdzie był jednym z asysten-
tów polskiego oficera łącznikowego w sztabie dowództwa 
lotnictwa myśliwskiego (RAF Fighter Command), czyli 
faktycznie  dowódcy polskiego lotnictwa myśliwskie-
go, G/Cpt Jerzego Bajana. Tam w wolnych chwilach na 
służbowej maszynie do pisania napisał swoją pierwszą  

Kadra dowódcza Dywizjonu 303: w środku S/Ldr Jan Falkowski – dowódca dywizjonu, z lewej F/Lt Roman Nartowicz – 
dowódca eskadry A,  z prawej F/Lt Bohdan Arct – dowódca eskadry B. Northolt, jesień 1943 r. 

Bohdan Arct (w środku)  jako dowódca 316 Dywizjonu 
Myśliwskiego. Z jego lewej strony F/Lt Stanisław Marcisz, 
z prawej F/Lt Longin Majewski. Na Mustangu widoczne go-
dło dywizjonu oraz proporczyk Squadron Leadera (jest to 
być może Mustang Mk III FB 374 SZ*A, osobista maszyna 
Arcta). 

Bohdan Arct przy kabinie swojego Mustanga Mk III FB 
374 SZ*A. Pod kabiną widoczne jest godło 316 Dywizjonu 
Myśliwskiego i konto zwycięstw pilota.
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książkę – „W pogoni za Luftwaffe”, będącą wspomnieniem 
z walk w Afryce. Praca w sztabie nie odpowiadała mu i na-
legał na otrzymanie ponownego przydziału do jednostki 
bojowej. Jego starania zostały uwieńczone sukcesem - 26 
czerwca 1944 r. przejął od S/Ldr Pawła Niemca dowództwo 
316 Dywizjonu Myśliwskiego „Warszawskiego”, wyposażo-
nego w Mustangi  (był to pierwszy przypadek dowodze-
nia dywizjonem przez przedwojennego oficera rezerwy). 
Latem 1944 r., gdy 316 Dywizjon zwalczał latające bomby 
V1, Arct strącił dwie (13 lipca i 6 sierpnia). 14 sierpnia 1944 r. 
zestrzelił nad Chalons-sur-Marne jednego Messerschmitta 
Bf 109G ( Mustang Mk III, FB374, SZ*A, 123. lot bojowy). 

Niewola

 6 września 1944 r. był dla Arcta najbardziej pecho-
wym dniem wojny. Wybierał się na kilkudniowy urlop, by 
spotkać się z żoną, ale przed samym wyjazdem postanowił 
jeszcze wziąć udział w locie na armed recce (rozpoznanie 

walką)  w rejonie Amsterdamu (operacja Ramrod 1260). 
Jego stały samolot SZ*A przechodził przegląd, dlate-
go pilotował maszynę SZ*B, FB351. Nad Holandią silnik 
jego Mustanga uległ awarii i zapalił się. Arct wyskoczył 
ze spadochronem i wylądował na polu kapusty na połu-
dnie od Nijmegen, łamiąc przy tym żebro. Udało mu się 
ukryć w lesie przed poszukującymi go Niemcami, ale po 
nieudanych próbach uzyskania pomocy od miejscowych 
farmerów  został po kilku godzinach zatrzymany przez 
patrol holenderskiej policji, który natychmiast prze-
kazał go Niemcom. Z Holandii został przewieziony do 
Niemiec. Po krótkim pobycie w obozach przejściowych 
w Oberursel i Wetzlar trafił do Stalagu Luft 1 w Barth 
w Meklemburgii nad Morzem Bałtyckim. W niewoli radził 
sobie dobrze, wykorzystując swoje umiejętności plastycz-
ne – na zlecenie innych jeńców rysował portrety ich żon 
i narzeczonych na podstawie zdjęć, za co pobierał za-
płatę w obozowej „walucie” - papierosach i czekoladzie,  
a także czekach, które zrealizował po powrocie do Anglii. 

Ilustracje pochodząca z albumu „Pamiętnik pilota”, przedstawiająca 
pracę pilotów ferry (rozprowadzających). 
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Ilustracje pochodzące z albumu „Pamiętnik pilota”, 
przedstawiające życie i zadania pilotów myśliwskich
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Prowadził też pamiętnik, ilustrując go scenkami z życia 
obozowego. Na początku maja 1945 r. niemiecka zało-
ga obozu uciekła, a wkrótce nadeszły wojska radzieckie. 
Jeńców przekazano Brytyjczykom i przetransportowano 
do Anglii. W Blackpool Arct był już 9 maja. Do domu wracał 
z wielkim niepokojem – nie miał żadnych wiadomości od 
żony, która w chwili jego dostania się do niewoli spodzie-
wała się dziecka, bał się, czy nie padła ofiarą bombardowań 
Londynu bombami V1 i rakietami V2. Okazało się jednak, 
że dom stoi nienaruszony, a żona ma się dobrze i urodziła 
córkę Krystynę (zm. w 1996 r.), którą Arct zobaczył, gdy 
miała już pół roku.

Powrót do Polski

 Bohdan Arct zakończył wojnę jako polski kapitan 
i brytyjski Squadron Leader (major). Został odznaczony 
Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari (nr 
8491), czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Odznaką za 
Rany i Kontuzje, Medalem Lotniczym (Air Medal), 1939-
1945 Star, Air Crew Europe Star, France and Germany Star, 
Africa Star i War Medal. Za skok spadochronowy otrzymał 
odznakę Złotej Gąsienicy i został przyjęty do Caterpillar 
Club, zrzeszającego tych, którzy uratowali życie dzięki 
spadochronom firmy Irvin. W latach 1945-1946 w Polskich 
Siłach Powietrznych nie miał przydziału do żadnego dy-
wizjonu. Zajął się opracowywaniem swych pamiętników 
z okresu służby w lotnictwie i pobytu w niewoli i pracował 

w wyuczonym zawodzie jako projektant plakatów rekla-
mowych. 

 Mając cywilny zawód, żonę Angielkę i  dziec-
ko mógł osiąść na stałe w Wielkiej Brytanii, jednak czuł 
się tam obco i był rozczarowany powojenną postawą 
Brytyjczyków wobec Polaków. Z tego powodu w czerwcu 
1947 r., nie bardzo zdając sobie sprawę, na co się decy-
duje, wrócił do Polski wraz z córką i żoną, która wykazała 
się olbrzymim poświęceniem i odwagą, zgadzając się na 
przeniesienie do obcego, zrujnowanego wojną i rządzo-
nego przez komunistów kraju. Dom, w którym mieszkał 
przed wojną w Warszawie nie istniał, dlatego osiedlili się 
we Wrocławiu, gdzie jego  stryj Stanisław Arct prowadził 
księgarnię, a brat Zbysław uczył w technikum księgarskim. 
Podjął pracę jako grafik i jednocześnie rozpoczął pisanie 
drugiej książki „Messerschmitty w słońcu”. W 1948 r. rodzi-
na Arctów przeprowadziła się do Gołkowa pod Warszawą.  
U swego stryja Bohdan Arct wydał w Polsce swe pierwsze 
książki w serii „Biblioteka Lotnicza”. 

 Na potrzeby wydawnictwa ilustrował także  
książki. W porównaniu ze swoimi kolegami z Anglii, którzy 
też wrócili po wojnie do Polski, jak np. Stanisław Skalski 
czy Wacław Król, miał szczęście – nie został aresztowa-
ny ani nie spotkały go inne represje, nie mógł wpraw-
dzie latać, ale mógł pracować. W 1952 r. odziedziczył po 
zmarłej matce dworek w Dobrzanowie, gdzie przeniósł 
się wraz z rodziną, powiększoną o urodzonego w 1950 r. 
syna Ryszarda. Warunki bytowe przypominały tam wiek 
XIX, nie było prądu, kanalizacji ani telefonu, wodę trzeba 
było nosić ze studni. Jego żona, przyzwyczajona do ży-
cia w mieście była przeciwna tej przeprowadzce, ale Arct 
bardzo sobie cenił położoną na odludziu posiadłość, któ-
ra była dla niego swoistą oazą w PRL czasów stalinizmu. 
Za dnia zajmował się domem i rodziną, nocami pisał przy 
lampie naftowej. Początkowo miał poważne problemy 
ze znalezieniem wydawcy. Mając rodzinę na utrzymaniu 
musiał pójść na kompromis i wpisać się w obowiązujący 
wówczas nurt socrealistyczno-propagandowy, którego 
przykładem są opowiadania „Lot o świcie”, „Ekipa poko-
ju” czy „Skradziony człowiek”.  Przełom przyszedł dopiero 
po „odwilży” w 1956 r., kiedy znów mógł zacząć pisać na 
tematy „zachodnie”, co pozwoliło mu w pełni „rozwinąć 
skrzydła”. Niektóre książki wydawał pod pseudonimami  
H. Hoffer i J. Prestone. Czasem występował też jako komen-
tator na pokazach lotniczych. W 1959 r. został aresztowany 
pod absurdalnym zarzutem „ujawnienia tajemnicy państwa 
sojuszniczego”. Chodziło o podanie w książce „Samoloty 

Ilustracja z albumu „Pamiętnik pilota”, przedstawiająca 
wygranie w pokera samochodu od lekarza Dywizjonu 306, 
dr Apolinarego Wiktorczyka po powrocie z Afryki. 
Zdarzenie to zostało opisane we wspomnieniach 
„Niebo w ogniu”. 
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świata” danych technicznych radzieckich MiGów, zaczerp-
niętych ze „Skrzydlatej Polski”.

Najpoczytniejszy pisarz

 Arct napisał ogółem 43 książki, zarówno o charak-
terze wspomnieniowym („W pogoni za Luftwaffe”, „Niebo 
w ogniu”, „Zwichnięte skrzydła”), historycznym („Wielki 
dzień dywizjonu 303”, „W pościgu za V-1”), beletrystycz-
nym („Cena życia”) i obyczajowo-kryminalnym („Bimber”). 
Ponadto w 2002 r. wydano w oryginalnej formie jego 
pamiętniki z dywizjonów bojowych i obozu jenieckiego. 
Łącznie sprzedano ponad 3,3 mln egzemplarzy jego ksią-
żek, co stawia go na pierwszym miejscu wśród polskich 
lotników-pisarzy. Sukcesy wydawnicze nie przekładały się 
jednak na sukces finansowy. Dziś przy takiej liczbie wyda-
nych tytułów w tak wysokich nakładach byłby milionerem, 
w czasach PRL udawało mu się wprawdzie utrzymywać 
wyłącznie z pisania, ale była to egzystencja dość skromna. 
Jak sam mówił: „Niewiele po sobie pozostawiam – jedynie 
moje książki”. Paradoksalnie, najbardziej dochodowe były 
niemieckie przekłady jego książek, ukazujące się w NRD. 

 Prócz samego pisania, istotnym elemen-
tem jego pracy były liczne spotkania z czytel-
nikami – od listopada 1954 r. do maja 1973 r. 
odbył ich 628 na terenie całej Polski. W 1970 r. 
wojewoda lubelski w dowód uznania za doko-
nania literackie podarował Arctowi mieszka-
nie w Siedlcach, do którego przeprowadził się, 
ale na lato wracał do dworku w Dobrzanowie. 
Intensywna praca,  lata mieszkania w ciężkich 
warunkach bytowych na wsi, niezdrowy tryb 
życia (od młodości dużo palił, nie stronił od 
alkoholu), liczne kłopoty (z cenzurą, z wydaw-
cami zalegającymi z wypłatami honorariów, 
z lokalnymi władzami, domagającymi się od 
niego, jako właściciela majątku uznawanego 
za gospodarstwo rolne dostaw obowiązko-
wych w tamtych czasach kontyngentów, na co 
zainteresowany odpisywał, że może dostar-
czać jedynie żaby, ślimaki, myszy, pająki itp.) 
wpływały niekorzystnie na jego stan zdrowia. 
Przeszedł zawał serca, po którym nieco zmienił 
tryb życia i jego kondycja zaczęła się poprawiać, 
ale nadal intensywnie pracował nad wydaniem 
czterech książek. Na początku maja 1973 r. spo-

tkał się z czytelnikami w Katowicach, jak się okazało – po 
raz ostatni.  11 maja 1973 r. przeszedł kolejny zawał serca, 
w wyniku którego zmarł. Został pochowany na Cmentarzu 
Centralnym w Siedlcach 14 maja 1973 r. Jego żona Beryl 
przeżyła go o 34 lata, zmarła w 2007 r. 

 Większość dorobku literacko – graficznego 
Bohdana Arcta została przekazana przez jego syna 
Ryszarda Uniwersytetowi Przyrodniczo-Humanistycznemu 
w Siedlcach i jest przechowywana w Archiwum Bohdana 
Arcta w  Instytucie Filologii Polskiej i  Lingwistyki 
Stosowanej.  Imię Bohdana Arcta otrzymała szkoła pod-
stawowa w Kotuniu, rondo w Siedlcach i ulica w Krakowie.

Jarosław Dobrzyński

Graficzny komentarz z albumu „Pamiętnik pilota” do  
promocji na stopień Flight Lieutenanta (kapitana RAF)

nr 4   Sierpień 2021 56



„Jedenastka” bądź „Puławszczak”, tak bowiem polscy piloci pieszczotliwie na-
zywali samoloty myśliwskie produkcji PZL, stała się symbolem umiejętności 
polskich konstruktorów lotniczych oraz bohaterskiej walki polskich pilotów we 
wrześniu 1939 r. Samolot PZL P.11, którego początki sięgają 1930 r. stanowił roz-
winięcie myśli konstrukcyjnej genialnego inż. Zygmunta Puławskiego. P.11 był 
rozwojową wersją myśliwca PZL P.7. Główne zmiany polegały na zastosowaniu 
mocniejszego silnika. Po tragicznej śmierci inż. Puławskiego w marcu 1931 r., pra-
ce nad tym samolotem w PZL w Warszawie kontynuował zespół pod kierunkiem 
inż. Wsiewołoda Jana Jakimiuka. P.11/III – prototyp stanowił wzorzec do produk-
cji seryjnej wersji P.11a. Został oblatany w czerwcu 1932 r. z silnikiem Mercury, 
z usterzeniem od P.7 i kadłubem zbliżonym do kadłuba samolotu P.11. 

Odtworzenie historycznego 
malowania PZL P.11c nr 8.63 

 Samolot PZL P.11 pilotowany przez płk Jerzego 
Kossowskiego brał udział w National Air Races w Cleveland 
(USA), wzbudzając wielkie zainteresowanie mediów. 
Następnie został on przebudowany, uzbrojony w dwa 
karabiny maszynowe i przekazany do prób lotnictwu 
wojskowemu. Wersja P.11a (wyprodukowano 50 szt.) nie 
przewyższała znacząco swego poprzednika P.7a, z kolej 
wersja P.11b była budowana na eksport dla Rumunii (50 
szt.). Realnym następcą P.7a stała się dopiero wersja P.11c 
z 1934 r., która miała w porównaniu do P.11a zmodyfikowany 

kadłub, poprawioną widoczność z kabiny przez obniżenie 
silnika i podniesienie i przesunięcie w tył siedzenia pilota. 
Za kabiną dodano długą owiewkę głowy pilota, dochodzą-
cą do statecznika pionowego. Przekonstruowaniu i mo-
dernizacji uległo usterzenie oraz płoza ogonowa. Zmianie 
uległo także pokrycie środkowej części płata w miejscu 
łączenia z kadłubem. Łącznie, poza egzemplarzem prób-
nym, wyprodukowano dla lotnictwa wojskowego 150 samo-
lotów wersji „c”. Były one wprowadzane do jednostek od  
początku 1935 r. 
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Zarys dziejów „Jedenastki” 
ze zbiorów Muzeum Lotnictwa 
Polskiego
  
 Samoloty myśliwskie PZL P.11c zaczęły trafiać do 
eskadr myśliwskich 2. Pułku Lotniczego (PL) pod koniec 
1935 r. Początkowo otrzymały je wszystkie eskadry my-
śliwskie pułku - 121, 122 oraz 123, przy czym ta ostatnia po 
krótkim okresie użytkowania została przezbrojona w star-
sze samoloty typu PZL P.7a i użytkowała je aż do wybuchu 
II wojny światowej. PZL P.11c z numerem wojskowym 8.63 
stanowi jedyny zachowany egzemplarz tego samolotu na 
świecie. Samolot ten został wyprodukowany w PZL WP nr 1 
na Okęciu z numerem fabrycznym 562, jego montaż ukoń-
czono 29 listopada 1935 r. Nie zachowały się informacje 
dotyczące numeru seryjnego silnika, który fabrycznie mia-
ła zamontowana ta maszyna – na pewno nie był to silnik, 
który obecnie jest zabudowany na płatowcu.

 Po odbiorze przez wojsko samolot otrzymał nr woj-
skowy 8.63 i został przydzielony do 2. Pułku Lotniczego do 
121 Eskadry Myśliwskiej. Pierwotnie otrzymał nr podskrzy-
dłowy 39-E, nie miał on nic wspólnego, jak niektórzy sądzą, 
z wykorzystaniem w korespondencji radiowej, nazywany 
był według ówczesnej terminologii wojskowej „numerem 
policyjnym”. Niektórzy autorzy przypisują, literę „E” do 
eskadry treningowej w 2. PL, co nie wydaje się słuszne. 
Istnieje wiele zachowanych zdjęć z 2. PL połowy lat 30., 
gdzie widać samoloty z różnych eskadr 2. PL, posiadające 
pod skrzydłami literę E np. PZL P.11c, Lublin R-XIII, Breguet 
Br XIX, dlatego trudno sądzić, biorąc pod uwagę okres  
wykonania tych zdjęć, że były to maszyny treningowe.

 Należy podkreślić, że maszyny PZL P.11c z 4 kara-
binami nie były lubiane przez pilotów – nie było ich dużo 
(zwykle 2-4 na dywizjon). Samoloty tak wyposażone cha-
rakteryzowały się dużo gorszą zwrotnością. Tadeusz Rolski 
(dowódca 141. EM) napisał we swoich wspomnieniach, że 
gdy latał na walki treningowe na „jedenastce” z 4 km-ami, 
to nawet początkujący pilot myśliwski był w stanie wejść 
mu na ogon. Znane są przypadki demontowania km-ów 
w skrzydłach, albo ładowania do nich małej ilości amunicji 
(ppor. Mirosław Ferić ze 111. EM), aby polepszyć własności 
aerodynamiczne maszyny. Samoloty PZL wyposażone w 4 
km-y zwykle, miały pod skrzydłami zamontowane „fajki” 
wyrzutników, aby wypadające po strzale łuski nie uszko-
dziły zastrzałów lub innych części samolotu.

 Samolot o  numerze wojskowym 8.63 wziął 
udział w walkach we wrześniu 1939 r. w ramach 121. EM. 
Prawdopodobnie ok. 8-10 września 1939 r. został zdobyty 
przez Wehrmacht w pomiędzy Dęblinem, a Hrubieszowem.  
Nie jest obecnie do końca pewne, kto pilotował ten samolot 
w jego ostatnim locie.
 
 Informacje o tym, iż miał na nim walczyć w 1939 
r. por. Wacław Król, lub że jest to samolot st. szer. Mariana 
Futro, wydają się według mnie mało prawdopodobne. 
Zdaniem autora 9 września 1939 r. samolot pilotował 
sierż. Leopold Flanek i podczas walki z Bf 110, z 2./ZG 76, 
samolot został uszkodzony, lecz zdołał powrócić na lot-
nisko eskadry. P.11 prawdopodobnie został przejęty przez 
zreorganizowaną Brygadę Pościgową, w skład której we-
szły eskadry myśliwskie pierwotnie przyporządkowane do 
lotnictwa armijnego. Być może około 12 września próbowali 
go naprawić mechanicy IV/1 Dywizjonu, ale naprawa nie 
udała się, lub nie została zakończona i porzucony samolot 
przejęli Niemcy.

 Myśliwiec musiał być w 1939 r, uszkodzony, nie 
jest pewne, czy stało się to we wrześniu 1939 podczas 
walk, czy też podczas lotu (testowego, transportowego?) 
wykonanego przez Niemców. Najprawdopodobniej pod-
czas lądowania został postawiony na nosie uszkadzając, 
śmigło, kolektor wydechowy i osłony silnika (być może 
były to uszkodzenia odniesione wcześniej podczas wal-
ki), oraz zwichrowaniu uległo jedno ze skrzydeł. Odrębną 
kwestię stanowią zachowane na egzemplarzu muzealnym 
przestrzeliny, większość oryginalnych uszkodzeń została 
usunięta podczas remontu o którym dalej, przestrzeliny 
biegną jednak prawie pod kątem prostym do powierzchni 
skrzydła, a ich rozmiar raczej odpowiada broni radziec-
kiej, tak więc mało prawdopodobne, że są to uszkodze-
nia odniesione podczas walki powietrznej we wrześniu  
1939 r.

 Na samolocie próbowano dokonać napraw, świad-
czą o tym: 
 a) wymiana oryginalnego silnika samolotu (o nie-
znanym numerze, prawdopodobnie gdzieś w zakresie 
numeracji 4140-50) na nowy silnik PZL Merkury V S2 
(wyprodukowany w sierpniu 1935) o nr 4202. Wysoki nu-
mer silnika świadczy o tym, że silnik ów pochodził praw-
dopodobnie z zapasów Centralnej Składnicy Lotniczej 
w Dęblinie, zdobytych przez Niemców. Nr seryjny silnika 
4202 jest bliski silnikom „jedenastek”, które ewakuowały 
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Samolot PZL P.11c we wczesnym malowaniu  
– 1936 r. (© Artur Juszczak/Wydawnictwo Stratus)
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się we wrześniu 1939 r. do Rumunii i były po wymianie sil-
nika (np. PZL P.11c nr 8.16 silnik 4197; PZL P.11c nr 8.57 
silnik 4198; PZL P.11c nr 8.45 silnik 4222). W większości 
P.11 w 1939 r., resursy silników zbliżały się do końca, więc 
rozpoczęto ich stopniową wymianę (np. samolot który 
przeleciał do Rumunii i prawdopodobnie nie miał wymie-
nionego silnika  to PZL P.11c nr wojskowy 8.51 silnik 4023). 
Podczas remontu silnika muzealnej „jedenastki” przez  
p. Henryka Wickiego w 2017 r., potwierdził on, że silnik miał 
niepodłączone zasilanie paliwem ze zbiornika głównego 
samolotu, a pompa paliwowa i jej napęd były fabrycznie 
zaplombowane Uruchomienia silnika muzealnego P.11c nr 
8.63 bazowały na zasilaniu paliwem w sposób grawitacyjny, 
ze zbiornika opadowego umieszczonego w nosku lewego 
skrzydła przy kadłubie. Silnik był bardzo mało zużyty, jego 
zużycie p. Wicki oszacował na nie więcej niż 30-40 godzin 
pracy;
 b) zamontowanie śmigła nie pochodzącego od 
samolotu P.11c, tylko od prototypu P.11, lub typu P.11a, lub 
P.11b pochodzącego z produkcji na eksport do Rumunii,  
o czym świadczą bicia na śmigle muzealnej „jedenastki”;
 c) zamontowanie pierścienia Townenda (kolektora 
wylotowego spalin i osłon silnika) pochodzących od inne-
go samolotu, o czym świadczą tabliczki znamionowe tych 
elementów, na których możemy przeczytać, że pierścień 
miał nr 260, przeznaczony był dla samolotu o numerze 
wojskowym 8.50 z silnikiem PZL Merkury VS o nr 4090, 
oznaczenia na osłonach silnika świadczą, że pochodziły 
z samolotu o numerze fabrycznym 549, co jest zgodne 
z numerem wojskowym 8.50. Co ciekawe, samolot taki 
znajdował się w 1939 r. na stanie 112 EM, co potwierdzało-
by fakt przejęcia 8.63 przez Brygadę Pościgową i próby jej 
naprawy. Fakty te, świadczą raczej o naprawach zleconych 
przez Niemców lub, co wydaje się mniej prawdopodobne, 
o nieukończonej naprawie wykonanej przez polskich me-
chaników w trakcie działań wojennych. 

Powrót do Polski

 PZL P.11c nr 8.63 uniknął losu większości polskich 
samolotów zdobytych przez Niemców we wrześniu 1939 r. 
i trafił do Deutsche Luftfahrtsammlung w Berlinie, gdzie 
znajdował się prawdopodobnie do połowy 1943 r. 
W związku z nasilającymi się nalotami na Berlin, ekspo-
naty z muzeum zostały ewakuowane. P.11c nr 8.63 tra-
fił w okolice Kuźnicy Czarnkowskiej (niem. Hammer).  
Maszyna cudem uniknęła spalenia i  rozszabrowania. 
Samolot ten pojawił się na zaimprowizowanej wystawie 
lotniczej w Poznaniu na Placu Wolności po zakończeniu 

wojny, a później na Warszawskim Salonie Lotniczym przed 
Arsenałem we wrześniu 1957 r. oraz na Wystawie Lotniczej 
XV-lecia PRL we Wrocławiu w 1959 r. Po tej ostatniej sa-
molot przekazano do magazynów Muzeum Techniki we 
Wrocławiu, skąd pod koniec 1963 r. został przetransporto-
wany na ekspozycję lotniczą w Krakowie, która przekształ-
ciła się ostatecznie w Muzeum Lotnictwa i Astronautyki 
w Krakowie. 

 PZL Warszawa na Okęciu podjęło się remontu pła-
towca, który trwał od 15 listopada 1986 do 17 lipca 1989 r. 
Kiedy „Jedenastka” ponownie pojawiła się w ekspozycji 
Muzeum Lotnictwa w Krakowie, w 1996 r. przeprowadzono 
przegląd i uruchomienie silnika, a maju 1997 r. dokonano 
uzupełnienie uzbrojenia bombowego. W ciągu ostatnich 
trzech lat dokonano remontu silnika i przeglądu drobnych 
napraw płatowca, samolot został oczyszczony i pomalo-
wany w nowe barwy z dbałością o wierność realiom histo-
rycznym.

Malowanie myśliwców PZL

 W latach 30. XX wieku w Polsce było kilku produ-
centów farb wykorzystywanych w lotnictwie. Jednym z nich 
było „Towarzystwo Nobiles” z Włocławka. W latach 30-tych 
realizowano zamówienia dla przemysłu motoryzacyjnego, 
okrętowego, kolejowego i lotniczego. Zakład dostarczał 
farby stosowane do malowania samolotów wojskowych 
m.in. dla Zakładów Mechanicznych E. Plage i T. Laśkiewicz 
w  Lublinie (produkujących samoloty towarzyszące 
Lublin R-XIII) oraz Państwowych Zakładów Lotniczych 
w Warszawie. Kolejnymi firmami, które dostarczały far-
by i cellony na potrzeby produkcji lotniczej była „Avia” 
mieszcząca się w Warszawie przy ul. Siedleckiej 63 oraz 
„Sterolin” mieszczący się w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 
33 (po wojnie przekształcony w „Polifarb”).

 Kolejną zakładem produkującym farby dla  
lotnictwa była Przetwórnia Olejów Roślinnych Radom S.A., 
sprzedająca swoje wyroby pod marką handlową „PORSA”. 
Jej początki sięgają 1917 roku, w 1922 roku Przetwórnia 
została przekształcona w spółkę akcyjną, która w 1926 
roku rozpoczęła produkcję farb olejnych, a na początku 
lat 30-tych prowadziła intensywne prace nad lakierami 
nitrocelulozowymi dla motoryzacji i lotnictwa. Dążono do 
tego, aby wydłużyć okres pomiędzy odnowieniami powło-
ki lakierniczej w stosunku do produktów konkurencji, co 
w efekcie dawało obniżenie kosztów utrzymania. Oprócz 
lakierów na powierzchnie zewnętrzne (do kamuflażu) 
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spółka oferowała „lakiery srebrzysty jednowarstwowy 
i bezbarwny” do pokrywania części samolotów. Lakiery te 
były odporne na stosowane wówczas mieszanki paliwo-
we. Prawdopodobnie od drugiej połowy lat 30-tych XX w. 
„PORSA” stała się dostawcą PZL. Przed wybuchem II wojny 
światowej spółka rozpoczęła produkcję lakierów „dwuwar-
stwowych” odpornych na benzynę i oleje mineralne oraz 
olej rycynowy. Jej produkty nie były tanie, ale cechowała 
je bardzo wysoka jakość. 

Co ważne, w przypadku ”Nobilesa” i „PORSY” dysponuje-
my próbnikami kolorów, które zachowały się do naszych 
czasów. 

Malowanie fabryczne 
myśliwców produkcji PZL 
(połowa lat 30. XX w.)

 Samolot opuszczał fabrykę z naniesionym kamu-
flażem, oznaczeniami eksploatacyjnymi i znakami przy-
należności państwowej. Materiał opisany poniżej stanowi 
weryfikację zapisów „Instrukcji naprawy płatowca typu 
P.Z.L. - P.7”, w odniesieniu do PZL P.11c. Weryfikacji do-
konano podczas remontu jedynego ocalałego samolo-
tu P.11c, przeprowadzonego w PZL w latach 80-tych XX  
wieku. 

 Oryginalnie stosowano malowanie natryskowe far-
bami nitro, ustalono następującą kolejność i kolory malo-
wania fabrycznego:
1. Cały płatowiec wewnątrz i na zewnątrz pokryty warstwą 
podkładową farby tzw. „srebrzanki” podkładowej. Była to 
farba w kolorze srebrnym składająca się z bezbarwnego 
lakieru z zawiesiną pyłu aluminiowego.

2. Wszystkie powierzchnie zewnętrzne płatowca (także 
osłona silnika, skrzydła i stateczniki poziome od dołu), 
pokryte farbą koloru khaki odcienia brązowo-oliwkowego.

3. Dolna powierzchnia skrzydeł oraz dolna powierzchnia 
usterzenia poziomego pokryta farbą niebiesko-szarą po-
łożoną na warstwach poprzednich.

4. Na płatowiec nanoszono znaki przynależności pań-
stwowej, oznakowanie fabryczne oraz oznakowania i na-
pisy eksploatacyjne w kolorze czerwonym. Znaki roz-
poznawcze na dolnej powierzchni skrzydeł malowano, 
w symetrycznej odległości od kadłuba, duże szachownice 
o wymiarach 1200x1200 mm. Malowano je tylko farbą 
czerwoną, miejsca białych pól szachownicy pozostawa-
ły w kolorze, którym pomalowano spodnie powierzchnie 
skrzydeł. Znaki rozpoznawcze na górnej powierzchni  
były biało-czerwone, ale w celu ograniczenia ich widocz-
ności, miały wymiary prawie o połowę mniejsze niż na dole 
620x620 mm. W celu utrudnienia celowania w samolot 

Próbnik kolorów „Towarzystwa Nobiles” (fot © M. Trojanowicz)
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Samolot PZL P.11c we póżnym malowaniu  
– 1939 r. (© Artur Juszczak/Wydawnictwo Stratus)
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podczas walki powietrznej, szachownice na górnej po-
wierzchni skrzydeł rozmieszczano asymetrycznie: lewą 
blisko końca płata, natomiast prawą blisko nasady lotki. 
W niektórych wersjach malowania na górnej powierzchni 
skrzydeł, prawa szachownica była nieco przesunięta do 
przodu, co dodatkowo potęgowało wrażenie skrętu i prze-
chylenia samolotu. Szachownice po obu stronach steru 
kierunku miały wymiary 460x460 mm i były biało-czerwo-
ne. Szachownice na sterze kierunku i dolnej powierzchni 
skrzydeł miały w większości przypadków, opisane wyżej, 
standardowe wymiary i położenie. Natomiast zachowa-
ny materiał zdjęciowy pozwala stwierdzić, że położenie 
i rozmiar górnych szachownic były zmienne w zależności 
od egzemplarza samolotu i wykonanych remontów/prze-
malowań.

 Oznakowanie fabryczne obejmowało logo PZL, 
które było malowane na stateczniku pionowym po obu jego 
stronach. Logo składało się ze stylizowanego ptaka, w kole 
o średnicy 150 mm. Znak był malowany tak, aby ptak był 
skierowany dziobem w kierunku lotu. Na górze statecznika 

pionowego malowano oznaczenie typu samolotu: P.11a lub 
P.11c literami wysokości ok.200 mm. Przy czym litery „a” 
i „c” były dużo mniejsze (ok. 40 mm). 

 Wszystkie te napisy wykonywano farbą w kolorze 
czerwonym („ceglastym”). Tuż przed wybuchem II wojny 
światowej, podczas remontów i przemalowywania samo-
lotów, zaczęto nanosić wymienione oznaczenia kolorem 
czarnym, natomiast kolor khaki i dolne powierzchnie ma-
lowano w innych niż pierwotnie, zwykle ciemniejszych 
odcieniach. Należy zwrócić również uwagę, że pierwotnie 
stosowane do celów kamuflażowych, rodzaje farb nitro były 
dość błyszczące, Dopiero dostarczane w 1938 r. samolo-
ty PZL.37 Łoś były malowane farbą kamuflażowa, którą 
wg współczesnych standardów nazywalibyśmy matową. 
„Matowy” wygląd „jedenastek” na niektórych zdjęciach 
przedwojennych wynika z tego, że samoloty te pokryte są 
pyłem z lotniska. Większość istotnych napisów eksploata-
cyjnych i instrukcji w myśliwcach PZL umieszczano w for-
mie tabliczek na częściach samolotu lub na kadłubie. Na 
zachowanym muzealnym egzemplarzu P.11c odkryto po 
obu stronach steru kierunku czerwone napisy określające 

Kpt. pil. Mieczysław Medwecki, dowódca III/2 Dywizjonu  
Myśliwskiego w kabinie P.11c „biała 1” ze 121 Eskadry  
Myśliwskiej
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ciężar ogólny „CO 1629 Kg”, własny „CW 1124 Kg” ciężar pi-
lota i osprzętu „CP 260 Kg”, paliwa „benzyna 235 Kg”, oleju 
„oliwa 25 Kg” i ciężar użyteczny „CU 245 Kg”. Natomiast 
zachowany materiał zdjęciowy wskazuje, że w trakcie eks-
ploatacji napisy te były zamalowywane farbą kamuflażową.

Malowanie myśliwców podczas 
służby w jednostce lotniczej 

 Po odbiorze samolotu z wytwórni przez wojsko 
malowano następujące elementy: 

1. Numer seryjny ewidencji wojskowej – umieszczany je-
dynie po lewej stronie z tyłu kadłuba przed usterzeniem. 
Numery ewidencyjne nanoszono farbą w kolorze czerwo-
nym (ceglastym), wyjątek stanowił 2. PL, gdzie napisy te 
były nanoszone przez pewien czas w kolorze białym, ale 
również w tym pułku w połowie lat 30-tych zostały przema-
lowane na kolor czerwony. Od przełomu 1938/1939 roku, 
zaczynają pojawiać się numery ewidencyjne w kolorze 
czarnym, czasami o wymiarach mniejszych niż malowano 
do tej pory. Zmiana ta dotyczyła niektórych samolotów. 
Prawdopodobnie podczas remontu i przemalowywania ka-
muflażu samolotu zmieniano również kolor cyfr numeru 
ewidencyjnego.

2. Godło eskadry oraz numer kolejny samolotu w eskadrze 
malowane po obu stronach kadłuba za kabiną pilota. W 2 
PL malowany zwykle kolorem białym.

3. Na spodniej powierzchni skrzydeł malowano numer 
tzw. „policyjny”: składający się z numeru dwucyfrowego 
na prawym skrzydle oraz litery rozpoznawczej pułku lot-
niczego na lewym skrzydle. W 2 PL stosowano litery „K” 
i „E”, w 1939 r. na samolotach bojowych 2 PL w większości 
przypadków pojawiły się numery policyjne trzycyfrowe.

4. Specjalne lub okolicznościowe elementy malowania – 
stosowane podczas manewrów (aby wyróżnić samoloty 
przeciwnych stron), elementy wyróżniające samoloty do-
wódców (dywizjonu, eskadry, klucza), oznaczenia okre-
ślające przynależność do klucza oraz (rzadko stosowane) 
indywidualne elementy wyróżniające samolot określonego 
pilota (zwykle dowódcy). W 2. PL stosowano czasem cyfry 
rzymskie I, II, III malowane na kadłubie do oznaczenia sa-
molotów dowódców oraz ukośne pasy malowane na gór-
nej powierzchni skrzydeł i tworzące literę „V” z „ostrzem” 
w kierunku lotu. Ponadto podczas eksploatacji przema-
lowywano samoloty, co wynikało z przesunięć pomiędzy 
jednostkami oraz remontów płatowców wykonywanych 
w pułku lub u producenta. 

Malowanie zidentyfikowane 
podczas remontu samolotu 
w PZL Warszawa

 Podczas mycia przed wykonaniem remontu  
w PZL Warszawa w 1987 roku ustalono, że krakowska P.11 

P.11c ze 112 Eskadry Myśliwskiej nr 8.14 z godłem „Kogut”
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nr 8.63 była przed wojną co najmniej raz przemalowywana, 
a kolory drugiego malowania były ciemniejsze. 

 Pierwsze malowanie wojskowe: Na malowanie fa-
bryczne naniesiono znaki przynależności do 121 eskadry, 
numer 2 po obu stronach kadłuba farbą białą i błękitny 
podwójny skośny pas na kadłubie, czerwony kwadrat karo 
lewym rogiem zachodzący na dół cyfry 3 numeru  ewi-
dencyjnego (prawdopodobnie oznaczenie miejsca, gdzie 
należy unosić ogon samolotu), numer wojskowy 8.63 
(biały) oraz błękitny pas tworzący literę V na górnej po-
wierzchni skrzydła. Na dolnej powierzchni skrzydła kod  
policyjny 39-E. 

 Drugie malowanie wojskowe (prawdopodobnie 
przed wybuchem wojny): Samolot został pomalowany po-
nownie według schematu podanego powyżej, przy czym 
użyto farby brązowo-oliwkowej o ciemniejszym odcieniu, 
farba błękitno-szara o większej zawartości szarego. Pasy 
na kadłubie i skrzydłach odnowiono kolorem jasnoniebie-
skim, zmieniono literę kodu samolotu pod skrzydłami z E 
na K powiększając nieco wysokość. Prawdopodobnie we 
wrześniu 1939 r. zamalowano pasy (i być może szachowni-
ce na górnej powierzchni skrzydeł) i w takim stanie zdobyli 
go Niemcy. 

 Analizując fotografie samolotu PZL P.11c, nr ser. 
8.63 w Deutsche Luftfahrtsammlung w Berlinie można 
wyciągnąć następujące wnioski: samolot miał 4 k-my, pod 
skrzydłami ma zamontowane fajki wyrzutnika łusek, widać 
również wyraźnie otwory na k-my na krawędziach natarcia 
skrzydła. Przed przekazaniem do muzeum uzbrojenie zde-
montowano; widać oryginalne koła i poduszkę zagłówka, 
które to kolejne elementy zniknęły po wojnie. Szachownice 
pod skrzydłami wyglądają na dość jasne – jakby nieco wy-
blakłe, numer policyjny czarny; numer wojskowy 8.63 i go-
dło eskadry białe, ale jest to kolor ciemniejszy od „2”, która 
być może zostało odmalowana przez Niemców(?). Brak na-
malowanych ukośnych pasów na górnej powierzchni skrzy-
deł (potwierdzają to późniejsze zdjęcia z Berlina i zdjęcia 
z 1957 r. z Warszawy), wydaje się, że w 1939 r. samolot miał 
zamalowane szachownice na górnej powierzchni skrzydeł. 
Samolot nie miał napisów masowych i eksploatacyjnych 
oraz loga PZL, jedynie napis P11c na szczycie usterzenia, 
dobrze widoczne oznaczenie apteczki na boku kadłuba.

Malowanie egzemplarza 
muzealnego

 W okresie międzywojennym samoloty wojsko-
we były malowane natryskowo. Metalowe myśliwce PZL 

P.11c nr 8.63, eksponowany w Deutsche Luftfahrtsammlung 
w Berlinie podczas II wojny światowej (fot. z kolekcji Tomasza Kopańskiego)
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malowano farbami nitrocelulozowymi, na podstawie za-
chowanych fotografii dobrej jakości widać, że farby nie 
były matowe – wyczyszczone do pokazów kadłuby odbijały 
światło, podczas eksploatacji na gruntowych lotniskach 
pokrywały się kurzem – stąd efekt „matowości” widoczny 
w niektórych przypadkach. O ile wiadomo autorowi, nie 
przeprowadzono do tej pory kompleksowych badań farb, 
którymi pokrywano polskie samoloty w okresie międzywo-
jennym. Przyczyna może być brak materiału badawczego 
– części z farbami w dobrym stanie stanowią prawdziwą 
rzadkość, a ponadto przeprowadzenie badania jest równo-
znaczne ze zniszczeniem części próbki. Na zlecenie autora 
przeprowadzono badani spektroskopowe dwóch warstw 
khaki z egzemplarza P.11 uszkodzonego we wrześniu  
1939 r. Wyniki wykazały, że warstwa khaki jasnego i ciem-
nego różniły się składem barwników co świadczy o za-
stosowaniu różnych rodzajów farb, najprawdopodobniej 
również różnych producentów. Zastosowane barwniki od-
znaczały się bardzo dobrą odpornością na działanie światła 
i trwałością w środowisku słabo kwaśnym i alkalicznym. 
Można stwierdzić, że wnioski z badań obaliły w badanym 
przypadku twierdzenia, że różne odcienie khaki to wy-
nik zamalowania płowiejącej warstwy farby, za pomocą  
kolejnej warstwy tej samej farby.

 Na podstawie badań historycznych samolotów 
oraz ich elementów, oryginalnych próbników „Towarzystwa 
Nobiles” i „PORSA” dostarczających lakiery nitro do PZL 
w okresie międzywojennym opracowano malowanie ma-
jące w przybliżeniu oddać kolory w jaki pomalowany był 
historyczny samolot w 1936 r.
 
 Biorąc po uwagę powyższe ustalenia możemy 
odtworzyć z dużą dozą prawdopodobieństwa dwa histo-
ryczne malowania samolotu PZL P.11c nr 8.63 z 2 Pułku 
Lotniczego. Mając na względzie dostępną dokumentację 
oraz rozważając kwestie dokładności historycznej samolot 
eksponowany na terenie MLP otrzymał w wyniku dysku-
sji zespołu muzealnego rozwiązanie pośrednie - barwy 
khaki w ciemniejszym odcieniu i pasami na skrzydłach. 
Wprawdzie jego „ostatnie” historyczne malowanie było 
nieco inne, ale wydaje się, że ze względu na jego „ubó-
stwo” i nieco ciemniejsze kolory nie zostałoby dobrze 
ocenione. Samolot cały w kolorze khaki ma na obu bur-
tach godło 121 EM umieszczone symetrycznie po bokach 
kadłuba. Dolne powierzchnie skrzydeł i stateczników – ko-
lor niebiesko-szary, nr podskrzydłowy „39” (lewe skrzy-
dło) historycznie pierwsza litera którą nosił samolot -„E” 
(prawe skrzydło) w kolorze czarnym. Napisy fabryczne 

P.11c nr 8.63 eksponowany w latach 50. 
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Tył kadłuba P.11c nr 8.63, lata 50.

PZL P.11c i PWS-26 w Muzeum Lotnictwa Polskiego z pracującymi silnikami w 1996 r. 
P.11c ma malowanie naniesione podczas remontu w zakładach PZL w 1987 r. 
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P.11c nr 8.63 eksponowany obecnie, w malowaniu po ostatnim remoncie 

i eksploatacyjne w kolorze pąsowym. Numer wojskowy 
8.63 (w kolorze białym). Szachownice pod skrzydłami duże, 
symetrycznie rozmieszczone (bez białych pól). Na górze 
płatów małe, niesymetrycznie rozmieszczone z białymi 
polami. Szachownica na stateczniku pionowym z biały-
mi polami – standardowa dla P.11c. Numery ewidencyjne 
zwykle malowano kolorem czerwonym przed ogonem, 
wyłącznie po lewej stronie kadłuba, ale znane jest wiele 
zdjęć, potwierdzających, że niektóre samoloty myśliwskie 
w 2 PL w Krakowie, miały numery wojskowe naniesione  
kolorem białym, więc zdecydowano odtworzyć numer 
w tym kolorze. Spodnie powierzchnie skrzydeł i usterzenia 
były malowane mieszanką farb, dlatego prawdopodobnie 
w dostępnych próbkach pomalowanych fragmentów po-
krycia spodniej powierzchni skrzydeł z różnych egzempla-
rzy P.11 można zaobserwować bardzo dużą różnorodność 
kolorów od niebiesko-szarego do koloru bardzo ciemno-
-szarego. 

 Kadłub we wnętrzu pomalowano srebrzanką. Na 
zamknięciu schowka apteczki, który w samolotach PZL 
znajdował się z lewej strony kadłuba za kabiną, namalowa-
ny został czerwony krzyż w białym kole. Drewniane śmigła 
produkcji zakładów „Szomański” były kryte specjalnym 
lakierem bazującym na chińskiej lace i miały kolor bardzo 
ciemnego brązu. Czasami ich kolor nie był jednolity, tam 
gdzie warstwa lakieru była cieńsza (zwykle w najszerszym 

miejscu łopaty śmigła) powierzchnia miała nieco jaśniej-
szy odcień. Na śmigła naklejane były kolorowe kalkomanie 
z symbolem producenta, które zabezpieczane były cienką 
warstwa lakieru. Skórzane elementy wyposażenia kabiny 
(zagłówek siedzenia pilota, obramowanie kabiny) miały ko-
lor brązowy (obecnie samolot nie ma kompletnie i popraw-
nie odtworzonych skórzanych elementów wyposażenia 
kokpitu). Kolektory spalin często pozostawiano niemalo-
wane – pozostawały w jasnoszarym kolorze stali, z której 
były wykonane, z biegiem czasu ciemniały, pojawiały się 
przepalenia – zmiany koloru w kierunku ciemnego brązu 
z jaśniejszymi nalotami. W przypadku niektórych prototy-
pów, egzemplarzy pokazowych, lub z okazji uroczystych 
pokazów kolektory były okazjonalnie malowane. Na skutek 
dużej temperatury farba dość ulegała przepaleniu i pękała 
odpadając. 
 
 PZL P.11c o numerze wojskowym 8.63, przechodząc 
od 1939 r. burzliwe koleje losu uległ częściowej dekom-
pletacji elementów wyposażenia, osprzętu i niektórych 
drobnych elementów konstrukcyjnych. Miejmy nadzieję, 
że uda je się stopniowo odtworzyć i ten swoisty Święty 
Graal będzie cieszył kolejne pokolenia miłośników polskie-
go lotnictwa.

Marek Rogusz
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Płk pil. Wacław Król przy swojej P.11c nr 8.63 w Muzeum Lotnictwa 
Polskiego (wówczas Muzeum Lotnictwa i Astronautyki), lata 60.

Wrześniowe boje 
III/2 Dywizjonu 
Myśliwskiego 
we wspomnieniach 
płk. pil. Wacława Króla

 W lipcu 1939 r. zostało mu powierzone dowództwo 
zasadzki w Wieluniu, gdzie on i jego podkomendni mieli 
polować na maszyny Luftwaffe naruszającą przestrzeń po-
wietrzną II Rzeczypospolitej. Od 20 sierpnia przebywały na 
zasadzce zorganizowanej na jeszcze bardziej wysuniętym 
lotnisku Aleksandrowice pod Bielskiem, gdzie piloci z kra-
kowskich eskadr działali pierwszego dnia wojny niezależ-
nie od reszty swego Dywizjonu. Tego dnia od godziny 5.10 
cztery myśliwce typu PZL P.11c. znajdowały się w powietrzu, 

z ppor. pil. Wacławem Królem i trzema innymi pilotami - st. 
szer. Pawłem Kowalą, pchor. pil. Władysławem Chciukiem 
oraz sierż. pil. Leopoldem Flankiem. Na pewno była wśród 
nich jego osobista „jedenastka” - „biała dwójka” „8.63” oraz 
pilotowana przez pchor. pil. Chciuka „biała ósemka” „8.34” 
ze składu 122. Eskadry.

 Reszta historii wrześniowych bojów naszej 
„Jedenastki” nadal wymaga prowadzenia dalszych badań. 

Urodzony 25 grudnia 1915 r. we wsi Krakówka koło Sandomierza płk pil. Wacław 
Król, przez kolegów nazywany Monarchą lub, z uwagi na kolor włosów, Czarnym 
Wackiem, jest postacią trwale związaną z Krakowem. Absolwent Szkoły Podcho-
rążych Lotnictwa w Dęblinie -  15 października 1937 roku został promowany do 
stopnia podporucznika. Uzyskał przydział do 123 Eskadry Myśliwskiej, a później 
do 121 Eskadry w 2 Pułku Lotniczym w Krakowie. W czerwcu 1939 r. mianowany 
został zastępcą dowódcy tej eskadry.

nr 4   Sierpień 2021 70



Abstrahując jednak od tego, czy Król mijał się z prawdą co 
do dalszych losów swej „Jedenastki”, czy też nie, warto za-
znajomić się z zachowanym w zbiorach Muzeum Lotnictwa 
Polskiego w Krakowie zapisem dziejów bojowych III/2 
Dywizjonu Myśliwskiego.

Pod niebem Europy i Afryki

 3 września 1939 r., podczas lotu na przechwycenie 
bombowców He 111P, atakujących cele na linii kolejowej 
Bochnia – Tarnów Wacław Król został zestrzelony ogniem 
strzelców pokładowych Heinkli i wyskoczył ze spadochro-
nem, lądując w pobliżu Kłaja. Szczątki myśliwca P.11c, któ-
rym wtedy leciał zostały wydobyte w kwietniu 2012 r. i są 
prezentowane w Izbie Regionalnej w Kłaju. 

 W dniu 7 września w trakcie lotu bojowego po-
legł dowódca 121 Eskadry Myśliwskiej, kpt. pil. Tadeusz 
Sędzielowski, a jego następcą został mianowany właśnie 
Wacław Król. Dowodził on Eskadrą przez następne 10 
dni wrześniowych walk, do chwili, gdy 17 września wraz 
z ocalałymi maszynami Dywizjonu przeleciał do Rumunii 
i wylądował na lotnisku w Czerniowcach. Następnie przez 
port Bałczik nad Morzem Czarnym dotarł na Zachód, by 
kontynuować swoją walkę. Brał udział w kampanii francu-
skiej 1940 roku, Bitwie o Anglię oraz kampanii w Tunezji, 
latając w tzw. „Cyrku Skalskiego”. Dowodził eskadrą w 316 
Dywizjonie Myśliwskim, 302 Dywizjonem Myśliwskim, III 
Skrzydłem Myśliwskim, a następnie, już po zakończeniu 
wojny, 131 Skrzydłem Myśliwskim, wchodzącym w skład 
brytyjskich sił okupacyjnych w Niemczech. 

Zawiadomienie o mszy żałobnej za poległego dowódcę 
121 Eskadry Myśliwskiej, kpt. pil. Tadeusza Sędzielowskiego.

Personel latający II Dywizjonu Myśliwskiego. 
Ppor. pil. Wacław Król stoi szósty od prawej
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 Wacław Król zakończył służbę w Polskich Siłach 
Powietrznych w polskim stopniu majora i brytyjskim 
Squadron Leadera (w okresie, kiedy dowodził skrzy-
dłami miał też czasowo stopień funkcyjny Acting Wing 
Commandera, odpowiednik podpułkownika). Wykonał 
w sumie 286 lotów bojowych, zestrzelił na pewno 9 (nie-
które opracowania podają 8 1/2) i prawdopodobnie 3 
wrogie maszyny oraz uszkodził dalsze 4. Daje mu to 15. 
pozycję na Liście Bajana. Za swoje zasługi wojenne został 
odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti 
Militari (nr 9543), czterokrotnie Krzyżem Walecznych, 
Medalem Lotniczym, Polowym Znakiem Pilota (nr 436), 
a także francuskim Croix de Guerre avec Palme, brytyjskim 
Distinguished Flying Cross i Krzyżem Czynu Bojowego 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. 

Powrót do Polski

Późną jesienią 1947 r., wraz z poślubioną w Niemczech 
żoną, swoją sympatią z lat przedwojennych, wrócił do 
Polski. Został negatywnie zweryfikowany jako kandydat do 
służby w lotnictwie. Wykonywał niskopłatne prace fizyczne. 
Po tzw. „odwilży” października 1956 r. został zrehabilitowa-
ny i na początku 1957 r. przyjęty do służby w lotnictwie woj-
skowym. Przeszedł przeszkolenie w pilotażu odrzutowych 
samolotów bojowych. Awansował do stopnia pułkownika, 

ale nie pełnił eksponowanych funkcji, z uwagi na kontak-
ty z bratem mieszkającym w Belgii i kolegami w Wielkiej 
Brytanii był traktowany nieufnie. W 1971 r. odszedł w stan 
spoczynku. 

Pisarz i popularyzator

Już w latach 50. Wacław Król próbował sił jako literat, 
publikując swoje wspomnienia w czasopismach. W 1966 
r. wydał pierwszą książkę pt. „W dywizjonie poznańskim”. 
W kolejnych latach ukazało się kilkadziesiąt kolejnych: 
„131 w ataku” (1977), „302 na start” (1976), „306 na start” 
(1986), „Dębliniacy z kodem PK” (1984), „Front bez my-
śliwców” (1980), „Kosynierzy z trzysta trzeciego” (1987), 
„Krakowskie skrzydła” (1974), „Lotnicy spod znaku po-
znańskiego kruka” (1971), „Mój Spitfire WX-L” (1968, 1975), 
„Mustangi nad kontynentem” (1982), „Myśliwcy” (1980), 
„Oczy nad frontem” (1979), „Pod niebem Francji 1940” 
(1988), „Pod niebem Tunezji” (1975, 1987), „Polacy w bitwie 
o Atlantyk” (1974), „Polskie dywizjony lotnicze w Wielkiej 
Brytanii 1940-1945” (1976, 1982, 1990), „Polskie skrzy-
dła na zachodnioeuropejskim froncie” (1985), „Polskie 
skrzydła nad Francją” (1986), „Polskie skrzydła w inwa-
zji na Francję” (1983), „Poznańskie skrzydła” (1975), 
„Trzydzieści sekund nad celem” (1980), „U-booty poszły 
na dno” (1978), „W dywizjonie kubusiów” (1989), „W dywi-
zjonie poznańskim” (1966, 1970), „Walczyłem pod niebem 
Europy i Afryki” (1991) „Walczyłem pod niebem Francji” 

Weterani Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii, od  
lewej: Witold Łokuciewski, Stanisław Skalski, Ludwik Krem-
pa i Wacław Król w Muzeum Lotnictwa Polskiego (wówczas 
Muzeum Lotnictwa i Astronautyki) po przekazaniu myśliwca 
Supermarine Spitfire w 1977 r. 
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(1978, 1984), „Walczyłem pod niebem Londynu” (1982), 
„Wielka Brytania 1940” (1990, 1996, 1999), „Za sterami 
odrzutowca” (1978), „Zarys działań polskiego lotnictwa 
w Wielkiej Brytanii 1940-1945” (1981, 1990), „Zarys dzia-
łań polskiego lotnictwa we Francji” (1988), „Zgłaszam ze-
strzelenie Me 262” (1985). Były to zarówno jego własne 
wspomnienia, jak i opracowania popularnohistoryczne. 
Z uwagi na utrudniony dostęp do materiałów źródłowych 
i cenzurę zawierają one wiele nieścisłości, ale przyczyniły 
się do popularyzacji wiedzy o wojennej działalności lotnic-
twa polskiego na Zachodzie.

Pułkownik pilot Wacław Król zmarł 15 czerwca 1991 r. i zo-
stał pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach 
w Warszawie. Jego imieniem nazwano ulicę w Krakowie, 
a  jego „Jedenastka” nr 8.63 znajduje się w zbiorach 
Muzeum Lotnictwa Polskiego.

Jarosław Dobrzyński 
Krzysztof Mroczkowski

Skład krakowskiego III/2 Dywizjonu Myśliwskiego  
wg stanu na 1 września 1939 r.
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Wspomnienia Wacława Króla z walk we wrześniu 1939 r. 
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Wspomnienia Wacława Króla z walk we wrześniu 1939 r. 
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Wspomnienia Wacława Króla z walk we wrześniu 1939 r. 
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Wspomnienia Wacława Króla z walk we wrześniu 1939 r. 
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Wspomnienia Wacława Króla z walk we wrześniu 1939 r. 
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Wspomnienia Wacława Króla z walk we wrześniu 1939 r. 
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Wspomnienia Wacława Króla z walk we wrześniu 1939 r. 
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Wspomnienia Wacława Króla z walk we wrześniu 1939 r. 
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Wspomnienia Wacława Króla z walk we wrześniu 1939 r. 
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Wspomnienia Wacława Króla z walk we wrześniu 1939 r. 
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Wspomnienia Wacława Króla z walk we wrześniu 1939 r. 
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Wspomnienia Wacława Króla z walk we wrześniu 1939 r. 
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Wspomnienia Wacława Króla z walk we wrześniu 1939 r. 
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Wspomnienia Wacława Króla z walk we wrześniu 1939 r. 
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Wspomnienia Wacława Króla z walk we wrześniu 1939 r. 
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W dniach pomiędzy 24 a 26 sierpnia 1939 roku miała miejsce mobilizacja  
alarmowa krakowskiej 22 Eskadry Liniowej. Po dokonaniu czynności mobiliza-
cyjnych w związku z rosnącym zagrożeniem ataku wojsk III Rzeszy, maszyny 
Eskadry zostały – nieco ad hoc - ulokowane w zachodniej części krakowskiego  
lotniska. Biorąc pod uwagę fakt, iż obszar ten był całkowicie pozbawiony możli-
wości jakiegokolwiek maskowania podjęto decyzję by przenieść ją w najkrótszym 
możliwym czasie na lotniska polowe... 

Krakowska 22 Eskadra 
Liniowa we wspomnieniach 
jednego z pilotów

 Dowódca dywizjonu, mjr pil. Jan Biały poinfor-
mował przy tym dowódców poszczególnych eskadr, że 
24. Eskadra Liniowa zostanie przydzielona do lotnictwa 
Armii „Kraków”, a 21. i 22. Eskadry Liniowe wejdą w skład 
Brygady Bombowej, będącej odwodem Naczelnego 
Wodza. Wprowadzono także zmianę nazewnictwa – 21 
Eskadra Liniowa stała się 1. Eskadrą Bombową, zaś 22 -  
2. Eskadrą Bombową. Obie utworzyły II Dywizjon Bombowy 
pod dowództwem wspomnianego mjr. pil. Białego.

 Na cztery dni przed wybuchem wojny, 26 sierp-
nia rzut kołowy Eskadry został wysłany transportem 

kolejowym do Radomia, natomiast samoloty z dniem 
27 sierpnia zostały przebazowane na lotnisko Sadków, 
skąd po południu 31 sierpnia odleciały na lotnisko Wsola. 
Przeniesiona w skład Brygady Bombowej eskadra z dniem  
1 września już w godzinach popołudniowych została prze-
bazowana na lądowisko Kamień.

 W zbiorach Muzeum Lotnictwa Polskiego znaj-
duje się kilka interesujących dokumentów o charakterze 
wspomnieniowym, odnoszących się do udziału w wal-
kach we wrześniu 1939 roku lotników eskadr bombowych  
2 Pułku Lotniczego. Wyjątkowo ciekawym dokumentem 
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jest maszynopis autorstwa sierż. pil. Tomasza Zająca, pi-
lotującego jedyny wchodzący w skład 22 Eskadry samolot 
typu Fokker F.VIIB/3m, a opisujący w sposób mocno skró-
towy działania swej jednostki we wrześniu 1939 r.

 W związku z kolejną reorganizacji maszyny na-
leżące do 22 Eskadry miały zostać przykazane do składu 
VI Dywizjonu Bombowego Lekkiego, a personel latający 
miał zostać przerzucony transportem kołowym w kierunku 

Mechanicy wytaczają z hangaru samolot PZL.23B Karaś z 22 Eskadry 
Liniowej, w tle widoczny jego poprzednik – Potez XXV

Samolot bombowy Fokker F.VIIb/3m 
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Godło 22 Eskadry Liniowej, nawiązujące do miejsca stacjonowania jednostki.
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Tankowanie samolotu PZL.23B Karaś

Karasie z 22 Eskadry Liniowej podczas przygotowań do startu, między samolotami widoczne beczki z paliwem

Grupowy start Karasi z lotniska Rakowice-Czyżyny
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granicy polsko-rumuńskiej, celem odbioru  brytyjskich sa-
molotów, rzekomo tam się znajdujących. W dniu 11 wrze-
śnia maszyny z 22 Eskadry (działające jeszcze w składzie  
II Dywizjonu) miały zostać przebazowane na lotnisko  
VI Dywizjonu. 

 Po południu tego samego dnia z lotniska Franopol 
wystartowały trzy lub cztery maszyny typu Fokker. Jeden 
z nich, należący do II Dywizjonu Bombowego Lekkiego, 
został nad Włodawą ostrzelany przez własną obronę 
przeciwlotniczą. Autor cytowanych powyżej wspomnień, 
siedzący za sterami st. sierż. pil. Tomasz Zając został ran-
ny w nogę. Stery przejął mechanik kpr. Surma, który wy-
lądował szczęśliwie w Wielicku, a Zając został następnie 
odesłany do szpitala w Łucku. Służący w 22. Eskadrze, 
ówczesny plut. mech, Stanisław Becker (którego pamiątki 
znajdują się również w zbiorach Muzeum), biorąc udział 
w wojnie obronnej 1939 r. w charakterze mechanika po-
kładowego w na samolocie typu Fokker- F.VIIB/3m, zapisał 
w swych wspomnieniach, że „podczas wykonywania lotów 
służbowych dnia 11.09.1939 został zestrzelony na kursie 
Biała Podlaska - Równe wraz z załogą pilota sierż. Tomasza 

Zająca. Najmniej ranny ratował załogę, po czym zniszczył 
samolot - przedostał się do macierzystej 22 Eskadry”. 

 W tym samym czasie rzut kołowy Eskadry trasą 
wiodącą przez Lublin–Włodzimierz Wołyński–Dubno–Łuck–
Brody dotarł w dniu 15 września do Horodenki.
 
 I jak napisał kiedyś jeden z polskich historyków 
lotnictwa: ,,tragiczny polski wrzesień dobiegał końca. 
Kończyła się bitwa nad Bzurą, broniły się atakowane Modlin, 
Warszawa, Kępa i Hel. Będące w odwrocie Armie polowe 
Wojska Polskiego cofały się w stronę Karpat – w stronę 
Rumuńskiego Przedmościa. Osłabione stratami eskadry 
lotnictwa polskiego stale będące w walce 17 września 1939 
roku otrzymały rozkaz przelotu na terytorium sojuszniczej 
Rumunii”. 

 Tego też dnia mocno osłabiony w walkach perso-
nel 22 Eskadry – podobnie jak i inni lotnicy – znalazł się 
w Rumunii...

Ewa Cuber-Strutyńska

Karasie z 22. Eskadry Liniowej 
na lądowisku polowym
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W  poprzednim numerze AVIATORA KRAKOWSKIEGO publikowaliśmy wspo-
mnienia jednego z wybitnych oficerów Wojska Polskiego, lotnika i cichociem-
nego, płk. pil. Jana Białego, poświęcone epizodowi francuskiemu z 1940 roku. 
W niniejszym numerze chcemy natomiast przybliżyć maszynopis jego autor-
stwa, na kartach którego opisał on trudną epopeję w trakcie  walk wrześniowych. 

Krakowscy bombowcy 
we wrześniu 1939 r.

 Latem 1939 roku - zgodnie z rozkazami mobili-
zacyjnymi - krakowski I/2 Dywizjon liniowy dowodzony 
przez Białego przeformowano w II Dywizjon Bombowy 
Lekki i wcielono w skład Brygady Bombowej, która to zo-
stała sformowana na podstawie rozkazu L.dz. 143/Mob/S/
Lot Sztabu Głównego z dnia 31 sierpnia. 30 sierpnia 1939 
r. Dywizjon przeleciał na podradomskie lotnisko Wsola. 

 Jak wynika z późniejszych analiz zachowanego 
materiału wspomnieniowego i opracowań poświęconych 
wrześniowym zmaganiom z niemiecką Luftwaffe, sytuacja 
lotnictwa bombowego nie przedstawiała się optymistycz-
nie. W chwili kryzysu, jakim był wybuch wojny ujawniły się 

bowiem skrzętnie ukrywane lub marginalizowane problemy 
– doskwierała bowiem nie tylko dysproporcja sił i możliwo-
ści polskiego lotnictwa w stosunku do Niemców, ale i tak 
prozaiczne kwestie, jak np. brak łączności i zaopatrzenia. 
Wszystkie te niecierpiące zwłoki i niemożliwe do rozwią-
zania kwestie spadły na  barki dowódcy – kpt. pil. Jana 
Białego.

 Mimo to, brał on czynny udział w  misjach bojowych 
uczestnicząc w wyprawach na rozpoznanie i bombardowa-
nie. W trakcie jednego z takich lotów (w dniu 7 września) 
Biały, jako strzelec pokładowy w załodze pod dowództwem 
por. obs. Tomasza Kasprzyckiego i z plut. pil. Stefanem 

Karaś podczas przygotowań do startu
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Wójcikiem  prowadząc celny ostrzał zestrzelił niemieckiego 
Messerschmitta Bf109. 

 Niemniej jednak znaczne straty poniesione przez 
Dywizjon spowodowały, że już z dniem10 września płk dypl. 
obs. Władysław Heller, dowódca Brygady Bombowej polecił 
rozformowanie II Dywizjonu. Działając na mocy rozkazów 
zwierzchnika kpt. pil. Biały dowodził akcją przerzucenia 
ocalałych samolotów na kolejne lotnisko celem włączenia 
ich załóg do VI Dywizjonu Bombowego. Biały następnie 
dowodził dalszą ewakuacją personelu, a o agresji radziec-
kiej w dniu 17 września wraz z podkomendnymi przekroczył 
granicę Rumunii.

Karaś przed startem, ze zdjętymi osłonami 
kół do operowania z lotnisk o złej nawierzchni

Personel latający Dywizjonu Bombowego 
2 Pułku Lotniczego

Personel latający 21 Eskadry Liniowej w kombinezonach 
lotniczych i charakterystycznych twardych, skórzanych 
haubach wz. 1938

Karasie z 22 Eskadry Liniowej na lotnisku Rakowice-Czyżyny, 
z prawej widoczne myśliwce PZL P.11a wizytującej 111 Eskadry 
Myśliwskiej 1 Pułku Lotniczego z Warszawy
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Zbombardowany przez Niemców 
obecny Hangar Główny MLP

Zniszczony Karaś i inne polskie samoloty 
za hangarem na lotnisku Rakowice-Czyżyny 
po wkroczeniu Niemców.
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 Pułkownik pil. Jan Biały był najstarszym latającym 
bojowo polskim lotnikiem (ostatni lot odbył w wieku 46 lat), 
i jednym z najstarszych cichociemnych. Został odznaczony 
Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari (nr 
8399), trzykrotnie Krzyżem Walecznych (po raz pierwszy 
za wojnę polsko-bolszewicką), Złotym Krzyżem Zasługi 
z Mieczami za działalność w szeregach Armii Krajowej 
oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi za przedwojenną służ-
bę w lotnictwie. W chwili zakończenia służby wojskowej 
posiadał stopień pułkownika dyplomowanego pilota i an-
gielski stopień Squadron Leadera. Zmarł 2 października 
1984 roku i spoczął na bytomskim cmentarzu parafialnym 
Mater Dolorosa przy ul. Piekarskiej.

Krzysztof Mroczkowski

Karasie z 22 Eskadry Liniowej przed hangarem 
na lotnisku Rakowice-Czyżyny

ppłk. dypl. pilot 
Jan Biały

Karasie z 22 Eskadry Liniowej przed startem 
z lotniska Rakowice-Czyżyny
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Polski plakat propagandowy ,,Pożyczki obrony przeciwlotniczej” 
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Personel 122 Eskadry Myśliwskiej, na zdjęciu 
jest prawdopodobnie również autor listu

List do Klubu 
Seniorów 
Lotnictwa

 Prezentowany po raz pierwszy publicznie list 
został wysłany przez pana Franciszka Czopka w dniu 9 
kwietnia 1986 roku i w miejscu danych nadawcy widnieje 
nazwisko Griffin. W oparciu o kwerendę archiwalną udało 
się ustalić, iż autor listu dokonał oficjalnej zmiany swego 
polskiego nazwiska, o czym na swych łamach poinfor-
mowała społeczeństwo brytyjskie „The London Gazette” 
w numerze z dnia 15 listopada 1959 r. Poza tym nic więcej 

o panu Franciszku nie wiadomo – wszelkie informacje mo-
żemy jedynie znaleźć na kartach jego listu.

 Czy otrzymał on jakąś odpowiedź z Krakowa, 
czy też nie – trudno ustalić. Wiadomo – znów ze wspo-
mnianego wcześniej zapisu na stronie internetowej - że 
nadawca zmarł 16 stycznia 1989 roku w Nottingham  
w Wielkiej Brytanii.

O autorze tego wyjątkowego listu wiemy niewiele, a skromne dane zachowane 
i umieszczone na stronie www.listakrzystka.pl nie dają wielkiego pola do roz-
ważań biograficznych. Zapis podaje, iż urodzony 10 października 1909 roku w 
Krzeczowie pod Myślenicami Franciszek Czopek w trakcie służby w Polskich 
Siłach Powietrznych na Zachodzie otrzymał numer służbowy  780383 i jako  
plutonowy mechanik służył w 305 Dywizjonie Bombowym „Ziemi Wielkopolskiej  
i Lidzkiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego”, za co otrzymał dwukrotnie  
nadany Medal Lotniczy. Nic więcej.
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13 września 1939 r. trzy bombowce Łoś omyłkowo przekroczyły granicę polsko-
-radziecką na Białorusi. To wydarzenie do dziś pozostaje jedną z mało znanych 
kart historii II wojny światowej.  

Wrzesień 1939. 
Polskie Łosie 
w rękach Sowietów

„Perła” polskiego lotnictwa

 W sowieckim „Przewodniku do sił powietrznych”, 
który został wydany w Moskwie przez państwowe wydaw-
nictwo wojskowe w 1935 roku, podkreślano, że „polski prze-
mysł produkował wspaniałe myśliwce konstrukcji krajowej 
i inne typy samolotów”. Prawdziwą perłą był najnowszy 
bombowiec PZL.37 Łoś. Jak zaznaczają historycy lotnic-
twa, Łoś należał do rodziny bombowców nowej fali. Główną 
cechą tych samolotów – pod względem taktycznym – była 
prędkość lotu, istotnie większa niż w starszych konstruk-
cjach. Na pokazach lotniczych w Belgradzie i Paryżu ma-
szyna ta odniosła wielki sukces, zaskakując specjalistów 
wojskowych z różnych krajów przede wszystkim prędkością 
(445 km/godz.) i ładunkiem bomb (do 2,5 ton).

 Wkrótce z innych krajów nadeszły do Warszawy 
propozycje w  sprawie zakupu nowego bombowca.  
Wiosną 1939 roku Jugosławia podpisała kontrakt na 

dostawę 10 samolotów tego typu. Bułgaria chciała kupić 15 
Łosi. Ponadto Bułgarzy wysłali swoich pilotów wojskowych 
na szkolenie do Polski. Istniały plany sprzedaży bombow-
ców do Turcji i Rumunii, natomiast produkcję licencjono-
waną chciały podjąć Belgia, Dania, Estonia i Finlandia.

A więc wojna...

 Po inwazji Niemiec na Polskę samoloty PZL.37 Łoś 
planowano wykorzystać do masowego bombardowania 
Królewca. Pomysł ten został jednak odrzucony. Pierwszą 
misją bojową Łosi był atak na wojska niemieckie koło Łodzi. 
Według historyków polskich w ciągu dwóch tygodni kampa-
nii wrześniowej polskie Łosie wykonały 100 lotów bojowych. 
Front poruszał się jednak zbyt szybko. W takich okolicz-
nościach użycie lotnictwa bombowego było nieskuteczne, 
a nawet niebezpieczne. Polskie samoloty mogły zbombar-
dować pozycje swojej piechoty.

nr 4   Sierpień 2021 128



 Od pierwszego dnia II wojny światowej ZSRR 
uważnie obserwował działanie wojenne w Polsce. Stalin 
przygotowywał się do „rzutu na Zachód” i czekał na odpo-
wiedni moment. Na granicy polsko-sowieckiej wzmocniono 
patrole straży granicznej NKWD i lotnictwa wojskowego. To 
ostatnie dostało rozkaz natychmiastowego przechwycenia 
jakiegokolwiek obcego samolotu, który przekroczy granicę. 

 Pod koniec drugiego tygodnia wojny Sztab 
Białoruskiego Specjalnego Okręgu Wojskowego (po 17 
września 1939 r. okręg przekształci się w Front Białoruski 
– I.M.) coraz częściej wysyłał telegramy do Moskwy w spra-
wie naruszeń sowieckiej przestrzeni powietrznej przez pol-
skie samoloty wojskowe. 12 września 1939 roku w okolicach 
Szepietówki na Ukrainie na stronę sowiecką przeleciał 
polski trzysilnikowy samolot. Sowieckie siły powietrzne 
nie dały rady go zatrzymać, a polska maszyna wróciła do 
Polski. 15 września 1939 roku TASS (Agencja Telegraficzna 
Związku Sowieckiego – I.M.) powiadomiła, że dwa dni wcze-
śniej polskie bombowce naruszyły sowiecką przestrzeń 

powietrzną koło Krywina i Jampola (teren Ukrainy). Jeden 
z nich został otoczony przez sowieckie samoloty i zmu-
szony do lądowania, a polscy lotnicy: podchorąży Henryk 
Udyk, kapral pilot Józef Bidik i pilot Stanisław Hońdo – 
aresztowani.

Polskie „Łosie” na niebie 
Białorusi radzieckiej

 13 września 1939 roku podobne wydarzenia miały 
miejsce na terenie Białoruskiej SRS. W raporcie pułkowni-
ka Pentiukowa, naczelnika pierwszego oddziału sztabu sił 
powietrznych Armii Czerwonej, o naruszeniach granicy 
państwowej ZSRR przez polskie samoloty wojskowe zazna-
czono: „13.09.1939 o godz. 16.30 w rejonie miejscowości 
Żytkowicze (miasteczko znajdowało się tuż przy granicy 
z Polską w odległości o 100 km na północny zachód od 
Mozyrza – I.M.) trzy polskie samoloty „Łoś” (PZL.37) prze-
leciały przez naszą granicę i poleciały w głąb sowieckiego 

Bombowiec PZL.37B Łoś na lotnisku Okęcie przed wybuchem 
wojny, w tle myśliwce PZL P.11a ze 111 Eskadry Myśliwskiej.
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terytorium (około 130 km). Jeden samolot w rejonie wsi 
Wasilewicze (44 km na północny wschód od Mozyrza) roz-
bił się. Załoga zginęła. Dwa inne polskie samoloty zostały 
zmuszone przez nasze myśliwce do lądowania na polu koło 
Dawydowicz. Załogi ocalały, samoloty nie zostały uszko-
dzone”. 

 Co się w rzeczywistości wydarzyło na białoruskim 
niebie 13 września 1939 r.? Okazało się, że wtedy granicę 
polsko-radziecką na Białorusi przekroczyl trzysamoloto-
wy klucz ze składu Eskadry ćwiczebno-bombowej (dowo-
dził nią porucznik-obserwator XX dywizjonu bombowego 
Edward Bohdanowicz, który znajdował się w jednym z sa-
molotów – I.M.). Klucz ten na rozkaz o ewakuacji wystar-
tował z Prużan na lotnisko Hutniki (rejon Młynów – Dubno 
– Brody). Pilotami tych maszyn byli: porucznik Edmund Rój, 
porucznik Józef Kawka oraz sierżant Jan Bardyga. Niestety 
te polskie bombowce nie miały kompletnego wyposażenia 
nawigacyjnego, co spowodowało to, że Łosie wleciały na 
teren radziecki. Klucz bombowy wylądowal w przygodnym 
miejscu, gdzie piloci polscy zorientowali się, że znajdują się 
na terenie BSRR. Wkrótce po tym polskie samoloty ponow-
nie wystartowały. jednak Sowieci już wysłali myśliwce na 
ich przechwycenie. Na początku radzieccy piloci próbowali 
zmusić Polaków do lądowania. Polscy piloci wykonywali 

uniki. W trakcie jednego z manewrów obok wsi Wasilewicze 
jeden z polskich bombowców rozbił się. Był to samolot, 
który pilotował porucznik Józef Kawka. Zgineła cała załoga 
tego bombowca (oprócz pilota, kapral mechanik Czesław 
Czarnomski i kapral-mechanik Stefan Pietrzak – I.M.). 
Dwa inne Łosie z powodu braku paliwa lądowały na polu 
ziemniaczanym niedaleko wsi Dawydowicze (ok. 40 km od 
Mozyrza – I.M.). Warto podkreślić, że polskie bombowce... 
nie były uzbrojone.

W rękach sowieckich

 Bombowce PZL.37 Łoś wzbudziły duże zaintere-
sowanie strony radzieckiej. Jako pierwsi sprawą zajęli się 
oficerowie 5-go Zarządu Sztabu Generalnego RKKA (wy-
wiadu). Radzieccy oficerowie początkowo zakwalifikowali 
jeden ze zdobytych samolotów jako „dwusilnikowy myśli-
wiec Wilk”. Jednak później sowieccy inżynierowie zrozumie-
li, że w ich rękach znalazły się inne maszyny. W celu prze-
transportowania Łosi do Instytutu Naukowo-Badawczego 
Sowieckich Wojskowych Sił Lotniczych z Moskwy zostali 
wysłani najlepsi piloci: szef działu samolotów lądowych – I. 
Petrow, szef działu badań silników – G. Peczeńko, piloci – 
K. Kalilec, M. Nuchtikow i P. Stefanowski. Ostatni w swoich 
wspomnieniach później tak opisywał te wydarzenia: „Kiedy 

Załogi Łosi przed startem
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hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę, dwaj polscy pilo-
ci nocą przelecieli naszą granice i wylądowali na kartofli-
sku. Zatrzymali ich żołnierze ochrony pogranicza. Obaj 
Polacy byli w stopniu porucznika pilota. Zaproponowali 
swoją pomoc w przeprowadzeniu samolotów na lotnisko, 
podkreśliwszy jednocześnie, że radzieccy piloci nie będą 
w stanie tego dokonać. Ujawnienia tajemnicy pilotowania 
tych samolotów porucznicy polscy zdecydowanie odmówili. 
Otrzymany telegram o polskich samolotach zaintereso-
wał dowództwo radzieckich sił powietrznych. Zleciło ono 
Naukowo-Badawczemu Instytutowi Sił Powietrznych wy-
brać najlepszych pilotów doświadczalnych dla przeprowa-
dzenia polskich samolotów. [...] Samoloty zastano sprawne 
do lotu. Okazało się, że nie znamy ich. Silniki byly bezza-
worowe, angielskie. Jednak inż. Peczeńko szybko zapoznał 
się z nimi i uruchomił je dla wypróbowania. Sterowanie 
dźwigniami gazu wykonane było wbrew przyjętemu w więk-
szości krajów standardowi. Dla zwiększenia obrotów sil-
ników dźwignie gazu należało cofnąć, a nie przesunąć do 
przodu. [...] Zaproponowałem więc, aby do najbliższego 

lotniska przelecieć z wysuniętym podwoziem. [...] Trzeba 
jednak lecieć. Tak czy owak startujemy, wkrótce bierzemy 
kurs na mój rodzinny Bobrujsk. W mieście tym nie byłem od 
czasu powołania mnie do służby wojskowej. W powietrzu 
polski Łoś okazuje się w pełni nowoczesnym samolotem 
bombowym. [...] Dolatujemy do Bobrujska, tutaj czeka 
nas niespodzianka. I to jaka! Wokół samolotów, jak kłębki 
waty, pojawiają się białe obłoczki. To wybuchy pocisków 
artylerii przeciwlotniczej. Widocznie nikt nie uprzedził 
obrony przeciwlotniczej Bobrujska o naszym przylocie na 
Łosiach. Na nasze szczęście przygotowanie bojowe bobruj-
skich przeciwlotników okazało się na poziome niewłaści-
wym. Inaczej nie pisałbym tych słów. W następnym dniu 
przylecieliśmy na swoje lotnisko NII WWS w Szczołkowie 
pod Moskwą. Samoloty Łoś, wbrew zapewnieniom pol-
skich poruczników, okazały się nadzwyczaj proste  
w technice pilotażu”. 

Załoga zajmuje miejsce w kabinie
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 Od października do grudnia 1939 roku polskie 
bombowce wykonały 39 lotów. Jeden ze  zdobycznych 
samolotów pochodził z serii wyprodukowanej w 1938 r. 
(PZL.37 A bis, posiadał podwójne, szkolne sterowanie) 
i miał numer 72.58. Drugi zaś miał numer 72.125 i został 
wyprodukowany w 1939 r. Ten egzemplarz został wybra-
ny do prób. Na samolocie zamalowano polskie szachow-
nice i namalowano czerwone gwiazdy. Sowieccy piloci 
zauważyli, że Łoś jest stabilny we wszystkich fazach 
lotu, a technika pilotowania jest łatwiejsza niż w sowiec-
kich samolotach tej klasy. Jednak 4 października 1939 r. 

maszyna o numerze 72.125 zderzyła się na lotnisku z my-
śliwcem I-15bis. Po tym zdarzeniu polskiego samolotu 
już nie wyremontowano. Badanie zdobytych 13 września 
1939 roku na terenie Białorusi sowieckiej polskich bom-
bowców było wyjątkowo skrupulatne. Próbami polskiego 
bombowca kierował wojen-inżynier 2 rangi M. Paniuszkin. 
5 stycznia 1940 r. samolot 72.58 po próbach został  
przekazany do wytwórni „Awiazawod № 156” w Moskwie, 
na wydział 21. Polski bombowiec został rozebrany na czę-
ści, a badaniem jego konstrukcji się zajęli inżynierowie  
z zespołu A. Tupolewa. 

Łosie podczas obsługi technicznej

Łosie podczas obsługi technicznej
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 Jak wiemy, załogi dwóch polskich bombowców zo-
stały aresztowane przez funkcjonariuszy radzieckiej Straży 
Granicznej z 18-go działu pogranicznego z Żytkowicz.  
Później pilotów przekazano do NKWD i przywieziono do 
Mińska. „Jeńców” przesłuchano i skierowano do więzie-
nia NKWD „Amerykanka” (w 1940 r. właśnie tam, oraz na 
„Wołodarce” będą znajdować się obywatele II RP, nazwiska 
wielu z których później znajdą się na tzw. „białoruskiej liście 
katyńskiej” – I.M.). 5 października 1941 r. w Kargopollagu 
pod Archangielskiem z wycieńczenia zmarl porucznik 
Edmund Rój. W gułagu skończył swój żywot porucznik-
-obserwator Zbigniew Wójcik (na początku znajdował się 
w obozie dla polskich jęńców wojennych w Kozielsku – I.M.). 

Jednak byli i tacy, którzy przeżyli pobyt na „nieludzkiej 
ziemi”. W 1942 r. w szeregach Armii Polskiej pod dowódz-
twem generała Władysława Andersa znaleźli się sierżant 
pilot Jan Bardyga, plutonowy mechanik Stanisław Nowik, 
oraz dowódca eskadry, porucznik obserwator Edward 
Bohdanowicz. Niestety do dziś nie wiemy nic o tym, co się 
stało ze szczątkami pilotów polskiego bombowca, który 
rozbił się w pobliżu Mozyrza. Być może polscy lotnicy zo-
stali pochowani gdzieś w pobliżu miejsca katastrofy lotni-
czej czy na jednym z cmentarzy wiejskich.

Ihar Melnikau

Próba silników przed startem.

Mechanicy przeprowadzają kontrolę silników
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Po odzyskaniu przez Polskę niepod-
ległości, żadna ze znajdujących się na 
jej terenie fabryk nie była zdolna do 
samodzielnego opracowania konstruk-
cji i podjęcia na wielką skalę produkcji 
silników lotniczych. Problem stanowił 
przede wszystkim brak wystarczają-
cego kapitału pozwalającego na zakup 
odpowiednich maszyn i technologii, 
a także umożliwiającego przeprowa-
dzenie długiego trwającego zwykle od 
4 do 6 lat cyklu badawczo-rozwojowe-
go. Równie istotną przeszkodą były nie-
dobory odpowiednio wykwalifikowanej 
i doświadczonej kadry. Z tego względu 
na początku lat 20. XX w., gdy jeszcze 
dobiegała końca walka o ustalenie gra-
nic II Rzeczypospolitej, zapadła decyzja  
o budowie polskiego przemysłu lot-
niczego z  udziałem kapitału zagra-
nicznego i w oparciu o zagraniczne  
licencje.

Bristole 
z Okęcia

Francopol

 Już w 1920 roku Polska otrzymała oferty współ-
pracy w zakresie budowy przemysłu lotniczego m.in. 
od firm Airco, Handley Page, Ansaldo, Austro-Daimler. 
Za najbardziej perspektywiczną uznano propozycję 
Consortium Français  d’Aviation, w którego skład wcho-
dziły Hispano-Suiza, Bréquet, Blériot-Spad, Farman oraz 
Morane-Saulnier. Umowę o współpracy podpisano 11 maja 

1921 roku. Na jej mocy powstała Spółka Akcyjna Francusko-
Polskich Zakładów Samochodowych i Lotniczych, w skrócie 
Francopol. Przedsiębiorstwo w ciągu 10 lat miało dostar-
czyć 2650 samolotów i 5300 silników lotniczych. Część 
z nich miała pochodzić z importu, jednak docelowo produk-
cja miała być prowadzona na terenie Polski, w specjalnie 
wybudowanej do tego celu fabryce na Okęciu.

 Przedsięwzięcie z powodu licznych wad formal-
nych, jakimi obarczone były umowy zawierane pomiędzy 
stroną polską, a Francopolem zakończyło się spekta-
kularną klęską i określane jest mało zaszczytnym mia-
nem jednej z największych afer gospodarczych okresu  
II Rzeczypospolitej. Przedsiębiorstwo bardziej zaintereso-
wane było pozyskiwaniem kolejnych zaliczek i dzieleniem 
kapitału między akcjonariuszy niż realizacją powierzonych 
mu strategicznych zadań. W rezultacie skarb państwa w la-
tach 1921-26 poniósł straty szacowane na kilkadziesiąt 
milionów ówczesnych złotych. Dorobek przedsiębiorstwa 
to natomiast dostawa kilkuset wątpliwej jakości samolotów, 
(których największą grupę stanowiło 250 myśliwców SPAD 
61C1, określanych przez pilotów mianem „latających tru-
mien”), nieukończona fabryka na Okęciu, dwa niekompletne 
płatowce SPAD 61C1 oraz 13 wyremontowanych silników.

Silnik Skoda Jupiter VIIF na myśliwcu  PZL P.7a 
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Spółka Akcyjna Polskich 
Zakładów Škody

 Umowę z Francopolem zerwano ostatecznie po 
przewrocie majowym 1926 roku. Równocześnie rozpo-
częły się poszukiwania nowego partnera zagranicznego. 
W czerwcu nawiązano kontakt z wytwórniami Lorraine-
Dietrich, Hispano-Suiza, Isotta-Fraschini, Rolls-Royce, 
Bristol oraz Škoda, które potencjalnie mogły być zainte-
resowane przejęciem pozostałości Francopolu, w tym nie-
dokończonej inwestycji na Okęciu. W tym okresie w Polsce 
istniało już zaplecze umożliwiające produkcję płatowców, 
stąd też rola partnera zagranicznego ograniczona została 
do dostaw i remontów silników.

 W toku negocjacji za najkorzystniejszą uznano 
ofertę Škody. Umowę, na mocy której utworzono Spółkę 
Akcyjną Polskich Zakładów Škody podpisano 15 listopada 
1926 roku. Zobowiązywała ona stronę czechosłowacką 
do dokończenia w ciągu niespełna roku budowy fabryki, 
spłaty wierzytelności Francopolu wobec prywatnych inwe-
storów i dostarczenia w ciągu 10 lat 1500 silników, prze-
prowadzenia remontu 1500 kolejnych oraz zapewnienia 
dostaw części zamiennych. Za niewywiązanie się z umowy 
przewidziano surowe kary, w tym spłatę całości zaliczek 
pobranych przez Francopol. Škoda zastrzegła sobie na-
tomiast prawo do wyboru kooperantów. Zrezygnowano 
również z wyposażania zakładu w kuźnię i odlewnię przez 
co wytwarzane w nich elementy musiały być sprowadzane 

z fabryk koncernu na terenie Czechosłowacji. Pierwszy 
kontrakt przewidywał produkcję jednostek napędowych 
Lorraine-Dietrich 12 Eb o mocy 450 KM w okresie od 
czerwca 1927 do lipca 1928 roku, na których wytwarzanie 
zakupiono stosowną licencję. Silniki francuskie, 12-cy-
lindrowe, rzędowe, w układzie „W”, o pojemności 24,4 l 
miały opinię konstrukcji nowoczesnych, jednak skompli-
kowanych, drogich w produkcji i wymagających starannej 
obsługi. Ponadto wykorzystywały one chłodzenie wodne, 
realizowane z wykorzystaniem podatnego na uszkodze-
nia płaszcza wodnego. Cechy te znacznie utrudniały ich 
eksploatację w samolotach wojskowych. Już w 1928 roku, 
za sprawą płk. Ludomiła Rayskiego podjęto więc decyzję 
o przejściu w nowo projektowanych konstrukcjach, na 
jednostki napędowe chłodzone powietrzem w układzie 
gwiazdowym. Produkcję silników LD 12 Eb zakończono 
ostatecznie w 1930 roku, do tego czasu w zakładach Škody 
na Okęciu powstało ich około 300 sztuk.

Jupiter, Merkury i Pegaz

 W  okresie 20-lecia międzywojennego jedną 
z firm, która słynęła z produkcji niezwykle udanych sil-
ników gwiazdowych dużej mocy był brytyjski The Bristol 
Aeroplane Company Ltd.. Rozmowy prowadzone z pro-
ducentem zakończyły się zakupem przez Departament 
IV Żeglugi Powietrznej licencji na produkcję w Polskich 
Zakładach Škody 9-cylindrowych sprężarkowych silników 
serii Jupiter VIIF o pojemności 28,7l i mocy 485 KM. 

Samolot Potez XXV z silnikiem Skoda Jupiter VIIF
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	 Umowa	została	zawarta	8	sierpnia	1929	roku	z eu-
ropejskim	przedstawicielem	Bristola,	firmą	Gnome-Rhône.	
Posłużyły	one	za	źródło	napędu	nowych	myśliwców	PZL	
P.7.	Początkowo	wojskowe	zamówienie	opiewało	na	233	
egzemplarzy,	które	miały	zostać	dostarczone	do	1934	roku.	

Produkcja seryjna rozpoczęła się w 1932 roku. Zamówienie 
zostało jednak zredukowane do 170 sztuk, w związku z za-
kupem w październiku 1932 roku kolejnej licencji, tym ra-
zem bezpośrednio od firmy Bristol na produkcję silników 
z nowej rodziny Merkury, 9-cio cylindrowych o pojemności 

Silnik Skoda Mercury IV S2 na myśliwcu PZL P.11a  
Fot. Witold Chromiński via Tadeusz Wysocki

Silnik PZL-WS Mercury V S2 z rozbitego P.11c
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24,9 l, które przewidziano do montażu w samolotach 
myśliwskich. Nowa umowa była bardzo korzystna, gdyż 
Polska zyskiwała prawo do wytwarzania wszystkich wer-
sji rozwojowych tej jednostki napędowej, jakie powstaną 

w przyszłości, jednak bez prawa do ich eksportu za granicę. 
Produkcja silników Merkury rozpoczęła się od modelu IV 
S2 o mocy 525 KM w 1933 roku. 

Silnik Bristol Pegasus IIM2 na prototypie PZL.23/I. 
Był to silnik nieudany, mimo tego wszedł do produkcji 
licencyjnej jako Pegaz II i był stosowany na samolotach 
PZL.23A Karaś. Fot. Witold Chromiński via Tadeusz Wysocki

Tabliczka znamionowa silnika Pegaz IIM2

nr 4   Sierpień 2021 137



Silnik PZL Pegaz XX przed 
bombowcem PZL.37 Łoś

Prototyp samolotu bombowego PZL.46 Sum, 
następcy Karasia, napędzany silnikiem Pegaz XX
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Został on następnie w 1934 roku zastąpiony przez odmia-
nę V S2 o mocy 570 KM, a w 1935 VI S2 o mocy 645 KM. 
W międzyczasie Polskie Zakłady Škody zostały 6 maja 
1935 roku wykupione przez państwo i przekształcone  

w Państwowe Zakłady Lotnicze -Wytwórnię Silników nr 
1. Współpracę z firmą Bristol kontynuowano, czego efek-
tem było uruchomienie produkcji 9-cylindrowych, gwiaz-
dowych silników z rodziny Pegasus o pojemności 28,6 l, 

Silnik PZL Pegaz XX w zbiorach MLP

Zabudowa wyremontowanego silnika PZL-WS Mercury 
V S2 na muzealnym P.11c nr 8.63

Muzealny P.11c przed pierwszym 
uruchomieniem silnika po remoncie

Armatura silnika PZL Pegaz XX. 
Widoczny rozrusznik bezwładnościowy Avia
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przewidzianych do stosowania w samolotach liniowych 
(rozpoznawczo-bombowych) i bombowcach. Pierwszy  
z nich, Pegasus II w momencie przekazania dokumen-
tacji stronie polskiej, znajdował się w stadium niedopra-
cowanego prototypu. Po dokonaniu koniecznych zmian 
w projekcie uzyskano moc 590 KM i w 1935 roku rozpo-
częła się jego produkcja seryjna pod oznaczeniem PZL 
Pegaz IIM2, z przeznaczeniem do samolotów PZL.23A 
Karaś. W 1936 roku został on zastąpiony na liniach pro-
dukcyjnych znacznie bardziej dopracowaną jednostką 
Pegaz VIII o mocy 670 KM. Znalazły one zastosowanie 
w samolotach PZL.23B Karaś oraz PZL.30 Żubr. Dwa lata 
później do produkcji skierowano kolejną wersję rozwojo-
wą silnika Merkury – Merkury VIII o mocy 840 KM, prze-
znaczonych dla myśliwców P.50 Jastrząb i P.11g Kobuz. 
Równolegle w produkcji znalazł się również silnik Pegaz 
XX o mocy 918 KM przewidziany do samolotów PZL.37 
Łoś i Pegaz XIX, przeznaczony dla następcy Karasia - sa-
molotu PZL.46 Sum. Łącznie w latach 1933-39 w zakła-
dach na Okęciu powstało około 1300 licencyjnych silników  
Bristol.

Strata nie do odrobienia

 Polityka zakupu licencji i współpracy z partnera-
mi zagranicznymi w momencie odzyskania przez Polskę  

niepodległości była jak najbardziej słuszna i umożliwiała 
szybkie nadrobienie zaległości przez krajowy przemysł. 
Afera Francopolu, a także późniejsza decyzja o skoncen-
trowaniu się na wykorzystaniu silników gwiazdowych dużej 
mocy, pochodzących od jednego licencjodawcy, spowo-
dowały jednak efekt odwrotny do zamierzonego. Warto 
bowiem pamiętać że silniki Bristol odznaczające się tak 
pożądaną w lotnictwie wojskowym trwałością i niezawod-
nością, ze względu na podejście producenta stawiające 
jakość nad osiągami, dopiero w 1938 roku osiągnęły moc 
1000 KM. Było to zbyt późno, by produkcja 14-cylindrowych 
Herculesów mogła rozpocząć się w Polsce przed wybu-
chem II wojny światowej. Równocześnie za sprawą zapisów 
umowy ze Škodą, które początkowo uniemożliwiły budowę 
na terenie zakładów na Okęciu kuźni i odlewni opóźnieniu 
uległy prace nad krajowymi konstrukcjami silników, przede 
wszystkim gwiazdowych i rzędowych wysokiej mocy. 
W rezultacie polski przemysł lotniczy pomimo wybitnego 
dorobku w zakresie konstrukcji płatowców, został o kilka 
lat w tyle za rywalami. Jak duża była to strata, pokazała 
kampania wrześniowa 1939 roku.

Aleksandra Blachnicka

Silnik Skoda Mercury IV S2 na myśliwcu PZL P.11a Fot. 
Witold Chromiński via Tadeusz WysockiSilnik PZL Pegaz IIM2 na oryginalnej 

podstawie transportowej w zbiorach MLP 
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Życiorys 
wydobyty 
z mroku

Szczepan Wacławinek– 
Polak w epoce narodzin 
nowoczesnej techniki.

 Niniejszy szkic, w założeniu swoim, stanowić ma 
klucz do niezwykłego fotoreportażu, który przeniesie nas 
o ponad sto lat wstecz, w dziwne miejsce, w którym rozgry-
wały się równie dziwne, a dla nas tajemnicze wydarzenia. 

Jest to fotoreportaż z zaginionego świata. Należały do nie-
go gigantyczne sterowce, używane jako narzędzie wojny; 
ich baza nieopodal miasta, gdzieś w Środkowej Europie, 
którego nazwy próżno by dziś szukać na mapach; monar-
chia, która bazę założyła, a która istnieć miała jeszcze tylko 
dwa lata. Twarze dawno umarłych ludzi, krajobraz bezpow-
rotnie utraconej Europy, na którym kładł się olbrzymi cień 
lecącego majestatycznie, powietrznego okrętu. 

 Dowiemy się też o tym, jak Polska pozyskała u pro-
gu swego istnienia jedne z najnowocześniejszych myśliw-
ców ówczesnego świata, a także o tym, że... myśliwce te 
budowano przez krótki czas...w Krakowie!

 Wprowadzenie - klucz, które ma ułatwić wędrówkę 
po zaginionym świecie, przybliży nam także postać autora 
zdjęć i uczestnika wydarzeń z czasów Wielkiej Wojny i od-
zyskiwania niepodległości. Niestety, nie będzie to oczy-
wisty i jednoznaczny przewodnik biograficzny. Pisząc 
niniejszy tekst mam świadomość, iż fakty mieszają się 
tu z poszlakami, te zaś – z przeczuciem roli i znaczenia 
opisywanej postaci. Dziwna to jest artykuł: dziwny i dla 
Czytelnika z Zachodniej Europy i dla Polaka, nawet miesz-
kającego w tym samym mieście, w którym żył i chodzącego 
po  tych samych ulicach, po których przed niecałym pół-
wieczem chodził - inżynier Szczepan Wacławinek.

 Dla dzisiejszego mieszkańca Anglii, Francji czy 
Niemiec, zapewne niezrozumiały będzie podziw dla jed-
nego z wielu współtwórców i użytkowników nowoczesnej 
techniki, żyjących na przełomie XIX i XX wieku. Przecież 
w państwach, w których od połowy wieku XVIII Rewolucja 
Przemysłowa kształtowała dla potrzeb przemysłu, komuni-
kacji, armii czy floty całe pokolenia inżynierów, techników 
i robotników, istnieją tysiące podobnych i to lepiej udoku-
mentowanych życiorysów. 

 Dla współczesnego Polaka niezwykły i niezrozu-
miały może być... sam fakt istnienia takiej postaci! O lu-
dziach takich rzadko się pisze, jeszcze rzadziej – czyta.
 Unikatowość życiorysu Szczepana Wacławinka, Polaka, 
któremu dane było wejść w orbitę najnowocześniejszych 
technologii świata z początków XX stulecia, nie wynika 
jedynie z tego, iż wyłamuje się z tła – tradycyjnie rolni-
czych (nie zaś przemysłowych) ziem polskich. Nawet nie 
z tego, iż w dobie najintensywniejszych przemian indu-
strialnych drugiej połowy XIX wieku – Polska nie istniała, 
stanowiąc peryferyjne prowincje państw: Rosji, Niemiec 
i Austro – Węgier, zaś osiągnięcie wykształcenia (w tym 
technicznego) było dla Polaków znacznie trudniejsze, niż 

Inżynier Szczepan Wacławinek w mundurze 
c. i k. marynarki wojennej. (Album S. Wacławinka, 
kopia - zbiory K. Wielgusa)
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dla mieszkańców metropolii. Mimo tego, osób takich, jak 
Wacławinek było wiele. Niewiele jednak o nich wiemy; pa-
mięć o nich została zatarta. 

 Niezwykły jest więc sam fakt zachowania takiego 
życiorysu, pomimo skrajnie niesprzyjających okoliczności! 
To, że zachowały się także ślady materialne po tej niezwy-
kle barwnej postaci (w tym wspaniała kolekcja zdjęć z bazy 
sterowcowej), możemy określić jako wyjątkowy, szczęśliwy 
zbieg okoliczności. Dlaczego?...

 Polak, który z początkiem XX wieku projektował 
i budował maszyny, mosty lub fortyfikacje; który pływał 
na okręcie wojennym, latał sterowcem lub odpowiadał za 
ruch na ważnej linii kolejowej, musiał przejść wiele stopni 
kariery w jednym z państw zaborczych – lub... wyemigro-
wać. Droga do nowoczesnej techniki była dla mieszkańca 
Warszawy. Lwowa, Krakowa czy Poznania znacznie cięż-
sza i dłuższa, niż dla Wiedeńczyka, mieszkańca Berlina 
czy St. Petersburga. Stosunkowo najłatwiej było uzyskać 
wykształcenie i „wybić się” mieszkańcom Galicji, cieszącej 
się po roku 1867 znaczną autonomią w ramach dualistycz-
nej monarchii austro-węgierskiej. Mimo to kariera cywilna, 

a w szczególności wojskowa, w warunkach specyficznej dla 
Austro-Węgier, konserwatywnej i rygorystycznie trakto-
wanej hierarchii społecznej, była ekstremalnym i długo-
trwałym egzaminem z siły charakteru, woli, konsekwencji, 
uporu, uzdolnień i wręcz biologicznej wytrzymałości (jakże 
wielu Polaków w stopniach generalskich w armii austro-wę-
gierskiej umarło w stosunkowo młodym wieku w wyniku 
chorób serca!) . Były to przeszkody zewnętrzne. 

 Istniały też przeszkody natury wewnętrznej: etycz-
nej i moralnej. Budowa kariery w przemyśle, armii lub flo-
cie jednego z państw zaborczych oznaczała konieczność 
swoistego kompromisu pomiędzy uczuciami narodowymi 
a chęcią uzyskania wiedzy, władzy czy dobrobytu. Mogło 
to wywołać ostracyzm w części patriotycznie nastawio-
nych, wpływowych środowisk polskich. I znów najmniejsze 
opory budziło pójście na służbę w coraz bardziej plura-
listycznej monarchii Habsburgów, dodatkowo stanowią-
cej naturalną przeciwwagę dla ekspansjonizmu państwa 
Romanowów – wciąż najsroższego z ciemiężycieli Polaków. 
Dodać należy, iż usprawiedliwienie własnego rozwoju i zdo-
bywanie wiedzy nadzieją na ich przydatność w odrodzo-
nej Rzeczypospolitej; mimo iż zasadne i akceptowane na 

Lekki krążownik klasy „Novara” w poecie wojennym w Poli 
(dziś Pula w Chorwacji). (Album S. Wacławinka, kopia - KW)
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przełomie XIX i XX wieku; później, już w niepodległej Polsce, 
a także i teraz – poddawane bywało i bywa druzgocącej, 
krytyce z pryncypialnych, narodowych pozycji. 

 Wskazanie tych uwarunkowań pozwoli lepiej oce-
nić fenomen pojawienia się jesienią 1918 roku, u samego 
początku niepodległej Polski – rzeszy dobrze wykształco-
nych, wojskowych i cywilnych specjalistów, pochodzących 
z kadr armii i służb państwowych dawnych Austro-Wegier, 
później także Rosji i w mniejszym zakresie – Niemiec. Nie 
tylko przyczynili się oni do odtworzenia bytu Polski, lecz 
dopomogli w oczywisty sposób zachować ów byt – w dra-
matycznym okresie wyniszczających walk z Ukraińcami, 
Czechami, Niemcami a przede wszystkim osiągnąć zwy-
cięstwo w wojnie z Rosja Sowiecką. 
Do takich ludzi należał Szczepan Wacławinek.

 A  jednak ta właśnie grupa fachowców, w naj-
dosłowniejszy sposób doświadczyła przysłowiowej nie-
wdzięczności Historii. Zdawszy swój, już drugi w życiu, 
trudny egzamin: z kompetencji, patriotyzmu i lojalności 
w warunkach wojen i chaosu rodzącego się państwa – bar-
dzo szybko ustąpić musieli miejsca osobom młodszym, 
nieraz mniej kompetentnym, lecz i w mniejszy sposób „ob-
ciążonym” współpracą z byłymi zaborcami. W najlepszym 

razie, osiągnięcia w ramach struktur mocarstw zaborczych 
przestawały stanowić jakakolwiek wartość i powód do 
dumy, zaś liczyły się tylko dokonania w ramach niepodle-
głej Rzeczypospolitej. Szczególnie drastycznie, w stosunku 
do swej ilości i niewątpliwych zasług, potraktowana zosta-
ła grupa wojskowych fachowców z dawnej armii austro-
-węgierskiej, nieprzystająca ani do profilu politycznego 
Narodowej Demokracji (tradycyjnie profrancuskiej i pro-
rosyjskiej) ani do èsprit polskiego  korpusu oficerskiego, 
którego wpływową część stanowili oficerowie, wywodzący 
się z Legionów – formacji początkowo należącej do armii 
austro-węgierskiej, lecz w trakcie wojny zreorientowanej 
politycznie w kierunku przychylności państwom Ententy. 
Niemałą rolę w neutralizacji tzw. „Austriaków” (nazwa taka 
była w istocie głęboko krzywdząca dla lojalnych i patrio-
tycznie nastawionych Polaków) odegrała część wyższych 
oficerów polskich, wywodząca się z dawnej armii carskiej.  

 Na skutek takich animozji i „politycznej niepo-
prawności”, specjaliści z dawnej armii austro-węgierskiej 
(w tym dowódcy różnych szczebli, inżynierowie, lekarze 
i inni) liczący u progu lat 20. XX wieku, co najmniej czter-
dzieści lat, choć pozostający jeszcze w pełni sił twórczych, 
bywali kierowani „na boczny tor” życia. Imali się różnych 
zajęć, zazwyczaj pokrewnych w stosunku do ich wyuczonej 
profesji, lecz realizowanych na mała skalę, odpowiadającą 
kondycji biednego kraju, budującego dopiero swą gospo-
darkę, i to w szczególnie trudnych warunkach. 

 Gdy wybuchła II wojna światowa, było to już po-
kolenie sześćdziesięciolatków. Wielu z nich przyszło zdać 
wtedy trzeci już, najcięższy egzamin w życiu. Znajomość 
techniki, spraw wojskowych (i zazwyczaj także perfekcyjna 
znajomość języka niemieckiego) czyniła z nich niezastą-
pionych specjalistów w strukturach Polskiego Państwa 
Podziemnego. Płacili za to najwyższą cenę – i w czasach 
hitlerowskiej okupacji, i w czasach stalinowskiego terro-
ru po jej zakończeniu. Ci, co szczęśliwie przeżyli – znów 
próbowali odnaleźć się w tzw. „normalnym” życiu – w re-
aliach lat 50 i 60. Starzy już i często schorowani ludzie, 
pogrążeni w troskach i utrapieniach dnia codziennego, nie 
mieli wówczas ani okazji, ani sił, ani ochoty, by utrwalać czy 
nawet opowiadać barwne wydarzenia z lat swej młodości. 
Była to wtedy wiedza niepotrzebna a często wręcz nie-
bezpieczna. Później, swoista „rewolucja modernistyczna”, 
jaka nastąpiła w Polsce lat siedemdziesiątych XX wieku, 
spowodowała generalną obojętność a nawet lekceważenie 
dorobku przedstawicieli odchodzącego pokolenia przez ich 
dzieci i wnuków, zaparzonych w wizję awansu i konsump-
cji, którą kokietowało państwo tzw. „socjalizmu z ludzka 

Artyleria główna pancernika klasy „Tegethoff”. Austro-
-Węgry jako pierwsze na świecie zastosowało trójdziałowe 
wieże pancerne artylerii głównej na okrętach. Uzbrojenie 
stanowiły działa 30,5-centymetrowe. Działa i wieże były 
dziełem zakładów Skody w Pilźnie
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twarzą”. To, co pozostało z owego kulturowego pogromu, 
zaczęto doceniać praktycznie dopiero na przełomie lat 70. 
i 80. Wtedy jednak pokolenia naszych pradziadków nie było 
już pomiędzy nami, zaś Polskę czekała jeszcze trudna de-
kada komunistycznej rekonkwisty, szczęśliwie zamknięta  
w roku 1989. 
 
 Wskazanie tych historycznych uwarunkowań po-
zwala zrozumieć ciężar podwójnej, „żelaznej kurtyny nie-
pamięci”, jaka odgrodziła nas od czasów aktywności inży-
niera Wacławinka i jemu podobnych. Pozwala też zrozumieć 

wartość nielicznych, zachowanych po nich pamiątek, jako 
cennego dziedzictwa Polski i Europy.   
Szczepan Wacławinek urodził się w  dzień Bożego 
Narodzenia, 25 grudnia 1884 roku w  Radomiu, mie-
ście znajdującym się wówczas w granicach cesarstwa 
rosyjskiego. Jego ojciec, Karol (1848-1907) pochodził 
z Podźwierzyńca w powiecie łańcuckim. Był mistrzem 
ślusarskim. Praktykował u mistrza Karola Barcza, od któ-
rego w dniu 24 maja 1868 r. otrzymał świadectwo wyzwo-
lin. Karol Wacławinek pracował jako ślusarz m.in. w młynie 
w miejscowości Firlej na Lubelszczyźnie pod koniec lat 70. 
XIX w. Do Radomia sprowadziło go poważne zlecenie: od 
1882 roku pracował tam przy stawianiu cokołów żelaznych 
przy budowie gmachu sądu okręgowego. Od lat 90. Karol 
połączył swoje losy z koleją: ukończył szkołę przy zakła-
dach kolejowych w Sanoku, następnie pracował w warsz-
tatach kolejowych w Nowym Sączu, zaś od roku 1900  
– w Krakowie. 

 W roku 1899, w Nowym Sączu ukończył szko-
łę wydziałową jego trzynastoletni już syn – Szczepan. 
Przenosiny ojca do Krakowa zbiegły się ze studiami 
Szczepana w Wyższej Szkole Przemysłowej w Krakowie. 
Ukończył ją w roku 1903, po czym podjął pracę jako kon-
struktor w Sanockiej Fabryce Wagonów. Pracował tam 
dwa lata z jednoroczną przerwą na odbycie służby woj-
skowej. Odbył ją jako „jednoroczny ochotnik” (Einjähriger 
Freiwilliger). W siłach zbrojnych monarchii austro-węgier-
skiej, na mocy ustawy o obronności z roku 1868, istniał 
przywilej dla absolwentów szkół średnich oraz studen-
tów – odbycia ochotniczej służby wojskowej. Dobrowolne 
poddanie się obowiązkowi wojskowemu pozwalało na 
skrócenie służby z 3 lat do 1 roku oraz wyboru broni i for-
macji, w której młody człowiek miał tę służbę odbywać 

Sterowiec włoski „Citta di Jesi”, zestrzelony podczas 
nalotu na bazę w Poli 5/6 sierpnia 1915, u brzegów 
Wysp Brijuńskich. (Album S. Wacławinka, kopia - KW)

Sterowiec Zeppelin LZ 97 wyprowadzany z hangaru w bazie sterowcowej w Szent Andras niedaleko Temesvar 
(dziś – Sinândrei niedaleko Timişoary w Rumunii). (Album S. Wacławinka, kopia - KW)
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(z wolnego wyboru wyłączona była tylko, tradycyjnie elitarna,  
kawaleria). Szczepan Wacławinek wybrał służbę w naj-
bardziej stechnicyzowanej broni – cesarskiej i królewskiej 
Marynarce Wojennej. Służył w bazie floty wojennej w Poli 
(dziś Pula w Chorwacji), w latach 1904-1905, zapoznając 
się z rodzącą się wówczas łącznością radiową. Powrócił do 
Sanockiej Fabryki Wagonów dnia 1 października 1905 roku 
i pracował tam do 30 października 1906 roku. Następnie 
młody konstruktor udał się na praktykę do USA. Jest 
to ciekawy fakt, wymagający w przyszłości wyjaśnienia  

– kto i dlaczego skierował pracownika galicyjskiej fabryki 
na tak odległą placówkę? Pracował tam aż 6 lat: pomiędzy 
1906 a 1912 rokiem, jako konstruktor, kierownik warsztatów 
i montażu, w przemyśle ciężkim i maszynowym, m.in. w fa-
brykach maszyn rolniczych i przy budowie oraz obsłudze 
maszyn do produkcji cementu. Uzyskał chwalebne refe-
rencje m.in. z  fabryki urządzeń dla cementowni – Smith 
& Co. Ltd. oraz Illinois Steel Company, ale zapoznawał się 
także z nowoczesnymi technologiami w konstrukcjach 
drewnianych. Powrócił do Krakowa w roku 1913, stając się 

LZ 97 wychodzi z hangaru, wyprowadzany przez kompanie manewrowe. 
Widoczna skala statku powietrznego i hangaru. (Album S. Wacławinka, kopia - KW).

Sterowiec LZ 81, uczestnik nalotów na Bukareszt. Długość statku 
powietrznego wynosiła 169 m. (Album S. Wacławinka, kopia - KW)
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współwłaścicielem biura technicznego. Jaki rodzaj projek-
tów sporządzało biuro – na razie nie wiadomo. 

 Latem 1914 roku Szczepan Wacławinek został zmo-
bilizowany do służby w cesarskiej i królewskiej Marynarce 
Wojennej. Precyzyjnego przebiegu służby nie można na 
razie odtworzyć. Można przypuszczać, iż służył w łącz-
ności, w bazie morskiej w Poli, co spowodowało jego od-
delegowanie w roku 1916 do bazy sterowcowej w Szent 
Andras, niedaleko Temesvar na terenie ówczesnych Węgier 

(dziś – Sinândrei niedaleko Timişoary w Rumunii). Właśnie 
z tego okresu pochodzi niezwykły zbiór zdjęć, który w czę-
ści, prezentujemy Czytelnikom. Baza w Szent Andres  - 
Sânandrei zbudowana została pod koniec 1914 roku, dla 
sterowców operujących na froncie bałkańskim. Należała 
do sił zbrojnych Austro-Węgier, lecz obsługiwała niemiec-
kie sterowce sztywne systemu Zeppelina i Schütte-Lanza. 
Austro-Węgry (jak zresztą żadne inne ówczesne państwo 
na świecie, oprócz Niemiec), nie dysponowały wówczas 
wielkimi, dalekosiężnymi sterowcami o sztywnej konstrukcji 

Gondola dowodzenia sterowca LZ 81. Pod gondolą widoczne amortyzatory 
lądowania, na burcie wiszą spadochrony dla załogi, połączone z uprzężami 
znajdującymi się wewnątrz gondoli. (Album S. Wacławinka, kopia - KW). 
(Album S. Wacławinka, kopia - KW)

Aleja w bazie w Szent Andras, w tle - sterowiec LZ 97. 
(Album S. Wacławinka, kopia - KW)
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kadłuba. W Szent Andras stacjonował m.in. sterowiec L.Z. 
81, który pod koniec listopada 1915 wspomagał ofensywę na 
froncie serbskim oraz sławny L.Z. 85, który dokonał trzech 
udanych bombardowań portu w Salonikach (luty-maj 1916). 
W 1916 roku lotnisko pod Temesvar okazało się zbyt odda-
lone od frontu, dlatego też zbudowano na terenie Bułgarii, 
80 km od Burgas, kolejną bazę w Jambolu. Stamtąd ste-
rowce operować mogły również w basenie Morza Czarnego, 
współpracując m.in. z niemieckimi (oficjalnie – tureckimi) 
okrętami wojennymi „Goeben” i „Breslau”. Baza, w któ-
rej służył Wacławinek, odzyskała znaczenie w momencie 
wybuchu wojny z Rumunią. Z Szent Andres startowały 
sterowce na loty bombowe przeciwko Bukaresztowi oraz 
przeciwko celom na terenie Albanii (Valon) a nawet na te-
renie Włoch (Brindisi, Tarent) . 

 Zapewne pod koniec wojny, ok. roku 1918, 
Wacławinek zmienił rodzaj służby - na bardziej zgodny 

z wykształceniem. 13 marca 1918 r. przyznano mu ofi-
cjalnie tytuł zawodowy „inżynier”. Można przypuszczać, 
iż obsługa radiostacji w bazie sterowców w Szent Andres 
pozwoliła nawiązać mu kontakty ze światem lotnictwa, zaś 
znaczne doświadczenie inżynierskie (w tym konstrukcji 
drewnianych) skierowało go do zakładów lotniczych 
Oeffag (Oesterreichische Flugzeuge Fabrik AG) w Wiener 
Neustadt. Jednakże oprócz kilku zdjęć oraz honorowego 
albumu zakładu – nie zachowały się materiały, pozwala-
jące na sprecyzowanie funkcji i roli inżyniera w tej znanej 
fabryce lotniczej. Koniec wojny i rozpad monarchii zastały 
Wacławinka w najprawdopodobniej w Wiener Neustadt. 
Zanotowany w kronice rodzinnej lapidarny zapis: „... 1914-
1918 – armia austriacka, 1918-1921 – armia polska”, być 
może, nie jest do końca precyzyjny. Na przełomie 1918 
i 1919 roku, gdy do Austrii przyjechała polska komisja 
wojskowa, mająca dokonać zakupów samolotów myśliw-
skich dla rodzącego się polskiego lotnictwa, Wacławinek 

Msza święta w hangarze sterowcowym w Szent Andras. 
(Album S. Wacławinka, kopia - KW)
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najprawdopodobniej był nadal pracownikiem zakładów 
w Wiener Neustadt. 

 Polska komisja, pomimo zaoferowania jej przez 
stronę austriacką nowoczesnych, lecz dość niepewnych 
myśliwców WKF D. I, zdecydowała się zakupić dużą partię 
(38 sztuk) sprawdzonych myśliwców Albatros D. III (Oef.) 
serii 253. Sprowadzono ponadto 67 zapasowych silników 
Austro Daimler. Ten wielki kontrakt ułatwiła pomoc „... 
inżyniera Wacławinka, Polaka, pracującego w zakładach 
Oeffag” . Także w polskich dokumentach z epoki pojawia 
się określenie: „inżynier Wacławinek z Wiednia”, co wskazy-
wać może na pobyt inżyniera w Austrii już po zakończeniu 
I wojny światowej.

 Pierwsza dostawa myśliwskich „Oeffagów” nastą-
piła 17 lipca 1919 roku. Samoloty otrzymała 7 Eskadra, zwa-
na „Kościuszkowską” i 2 Eskadra Wielkopolska. Uzyskały 
one pozytywna opinię strony polskiej. Stała się ona przed-
miotem dumy austriackiej wytwórni, która w powojennym 
kontrakcie pokonała oferty zwycięskich państw Ententy. 

Myśliwce z Wiener Neustadt służyły w 7 Eskadrze, w której 
podczas wojny z Rosją Sowiecką latali ochotnicy amery-
kańscy. Legendarna „Gwiaździsta Eskadra”, najsławniej-
sza polska formacja myśliwska, rozpoczynała pisanie swej 
chlubnej historii, latając na samolotach, sprowadzonych 
do Polski dzięki wsparciu inżyniera Wacławinka. Jak wielka 
była jego rola w negocjacjach oraz czy stał się on doradcą 
w warsztatach lotniczych na krakowskim lotnisku Rakowice, 
gdzie w latach 1921-23 remontowano i budowano w małych 
seriach samoloty typu Albatros D. III (Oef.)  - na razie nie 
wiadomo. Warto zapamiętać, iż maszyny takie stały się 
nie tylko pierwszymi samolotami myśliwskimi lotnictwa 
polskiego, lecz i pierwszymi myśliwcami, budowanymi 
w Polsce. Dotrwały w służbie do połowy lat 20., co dla ma-
szyn z czasów Wielkiej Wojny oznaczało znaczną trwałość 
i wytrzymałość. Ostatnie dostawy z Austrii przyszły w roku 
1921; w tymże czasie Wacławinek rozstał się z wojskiem  
polskim. 

 Swoja karierę cywilną w  niepodległej Polsce 
rozpoczął jako kierownik tartaku w Ustrzykach Dolnych, 

Zakłady lotnicze Oeffag w Wiener Neustadt. Na wagonach zakryte plandekami kadłuby 
samolotów rozpoznawczych Oeffag C.II. (Album S. Wacławinka, kopia - KW)
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w górskiej krainie Bieszczadów. Wytrwał tam rok, by w roku 
1924 powrócić do Krakowa i objąć stanowisko kierowni-
ka technicznego fabryki części samochodowych „Labor”. 
Pracował tam 2 lata. W roku 1927 rozpoczął działalność jako 
samodzielny projektant i kierownik budowy tartaków i mły-
nów. 1 lipca 1930 roku objął dyrekcję Wytwórni Sygnałów 
Kolejowych w  Krakowie – Dąbiu, przy ul. Cystersów, 
lecz 19 sierpnia pracował już w zarządzie Budowy Kolei 
Państwowych Herby – Inowrocław i Bydgoszcz – Gdynia. 
Następnie powrócił do pracy przy projektach i nadzorze 
budowy młynów, gdzie dotrwał do roku 1935. Ostatnie trzy 
lata przed wybuchem 2 wojny światowej spędził jako kie-
rownik techniczny fabryki wyrobów papierowych „Kajet” 
w Krakowie. 

 Zastanawiające, iż w Polsce, która w latach trzy-
dziestych intensywnie rozbudowywała przemysł – w tym 
lotniczy, osiągając przy tym znaczne sukcesy, nie znala-
zło się miejsce dla zdolnego, doświadczonego i pracowi-
tego konstruktora w jednym z rozwijających się ośrodków 

Centralnego Okręgu Przemysłowego lub w Warszawie. 
Wacławinek chciał, lub musiał pozostać w starym, pięknym 
Krakowie, gdzie jednak ciężkiego przemysłu wówczas nie 
było. Musiała mu wystarczyć jedna z wielu małych fabry-
czek, właściwie warsztatów, które wciskały się na przed-
mieścia i boczne ulice uniwersyteckiego miasta. I tak już 
pozostało do 1 września 1939 roku. 

 Okres wojny, okupacji i początków epoki komuni-
stycznej jest w życiorysie krakowskiego inżyniera nieznany. 
Wiadomo jedynie, iż również podczas okupacji nadzorował 
produkcję firmy „Kajet”. 

 Zapiski w rodzinnym archiwum pojawiają się znów 
od roku 1947. Sześćdziesięciotrzyletni inżynier podjął wów-
czas pracę jako doradca techniczny a później kierownik 
warsztatów mechanicznych firmy L. Łozowski, a następ-
nie Wytwórni Artykułów Biurowych „Ultra” w Krakowie. 
W tych latach mogły jeszcze funkcjonować w Polsce nie-
wielkie, prywatne wytwórnie; w latach późniejszych były 
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one konsekwentnie eliminowane w wyniku przymusowej 
nacjonalizacji. Na rynku pozostały jeszcze spółdzielnie. 
W jednej z nich – Spółdzielni Pracy Przemysłu Graficznego 
„Młoda Gwardia”, inżynier Wacławinek podjął swą ostatnią 
w życiu pracę. W latach 1951 -1962 pełnił tam funkcję kie-
rownika warsztatu, zajmującego się remontami maszyn 
introligatorskich i produkcją wykrojników. Dwa lata póź-
niej, nieco ponad dwa tygodnie przed swymi osiemdzie-
siątymi urodzinami, dnia 6 grudnia 1964 roku Szczepan 
Wacławinek zmarł. 

 Nekrolog z krakowskiego „Dziennika Polskiego” 
z dnia 8 grudnia, informował: „Inż. Szczepan Wacławinek, 
zaprzysiężony biegły sądowy, po krótkich cierpieniach, 
opatrzony Św. Sakramentami, zmarł 6 grudnia 1964, prze-
żywszy lat 80.

 Non omnis moriar... jeszcze w latach 80 XX wieku 
pozostały po nim unikatowe albumy, perfekcyjnie ułożone 
i zestawione dokumenty; spisane przez Rodzinę fakty z ży-
ciorysu, a nawet przechowywane z pietyzmem fragmenty... 
sterowców! Nieco ponad 10 lat później materiały te były już 
mocno zdekompletowane. 

	 Autorowi	niniejszego	szkicu	dane	było,	dzięki	
uprzejmości	rodziny	inż.	Szczepana	Wacławinka,	zapo-
znać	się	z pozostałą	częścią	dokumentów,	zreprodukować	
część	unikatowych	zdjęć	a nawet	dotknąć...	oryginalnego	
koła	trymowego	i mosiężnej,	obszytej	skórą	tuby	głosowej,	
z napisem:	„Nach	Fűhrergondel”	–	pochodzących	z wypo-
sażenia	Zeppelina.	

	 Nadeszły	ciężkie	czasy	lat	80.,	stanu	wojenne-
go	i kryzysu;	cenne	pamiątki	w większości	sprzedano.	 
Wiele	innych	materiałów,	dokumentów	i przedmiotów	po-
zostałych	po	inż.	Wacławinku	poszło	w ręce	prywatnych	
kolekcjonerów	i prawdopodobnie,	w części	opuściło	na	
zawsze	granice	Polski.	

	 Ułamek	owego	dziedzictwa	macie	Państwo	właśnie	
przed	Waszymi	oczami...	Chcielibyśmy,	by	moment	zadumy	
stał	się	rodzajem	hołdu	dla	Szczepana	Wacławinka	i jego	
pokolenia,	które	tworzyło	podstawy	nowoczesnej	techniki,	
budowało	nową	Europę	po	roku	1918,	służyło	z nadzieją	
Polsce,	odbudowującej	się	po	150	latach	niebytu,	prze-
trwało	dwie	wojny	światowe,	stalinizm	i...	zostało	niemal	
zupełnie	zapomniane.
  

Krzysztof Wielgus

Partia samolotów myśliwskich Oeffag D.III, serii 253, przeznaczonych 
dla Polski. w 1918 r. Były to jedne z najnowocześniejszych myśliwców 
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 Dzieje amerykańskich formacji lotniczych 
i należących do nich samolotów bojowych eksploato-
wanych przez armię amerykańską podczas Drugiego 
Konfliktu Indochińskiego - nazywanego popularnie Wojną 
w Wietnamie (1964 – 1975) pozostają szalenie zmitologi-
zowane i dalece jednostronnie postrzegane. Historiografia 
- zwłaszcza ta amerykańska - poświecona tej tematyce 
jest oczywiście bogata i jednocześnie w zasadzie moc-
no jednostronna. Jest także nacechowana swoistą ma-
nierą, gdyż zazwyczaj dominowała w niej nadmierna 
ilość historycznych statystyk – danych osobowych, dat  
zestrzeleń, typów maszyn. 

 Jarosław Dobrzyński, kustosz, przewodnik mu-
zealny, redaktor „Aviatora Krakowskiego” oraz tłumacz 
książek historyczno – militarnych, autor i dziennikarz od lat 
zajmuje się tematyką dziejów lotnictwa w okresie Zimnej 
Wojny. Jest też powszechnie znanym i cenionym w środo-
wisku historyków lotnictwa badaczem, który w przypadku 
recenzowanej pracy nie uległ tej wspomnianej manierze. 
Przedstawił wyniki swych badań i poszukiwań w przyjaznej 
czytelnikowi i jednocześnie wysoce merytorycznej formie 
popularnonaukowej. 

 Na podstawie lektury przedłożonego do recenzji 
materiału śmiało stwierdzam, że Autor w stopniu więcej 
niż poprawnym opanował meandry warsztatu badawczego 
z zakresu historii najnowszej - za czym przemawia zarówno 
samo przygotowanie odpowiedniej i przemyślanej kon-
strukcji pracy jak i wybór tematu.

 Na 312 stronach publikacji ukazuje barwę samolo-
tów bojowych USA operujących nad Wietnamem w latach 
1964 – 1975. Recenzowany tom 1, obejmują wszystkie ma-
szyny eksploatowane przez Siły Powietrzne USA. Zakres 
materiału jest ogromny, zaś autor dokonał przemyślanego 
podziału oraz kategoryzacji skomplikowanej problematyki 
oraz przedstawił spójny narracyjnie i merytorycznie wybór 
wariantów samolotów i schematów malowania stosowa-
nych w różnych okresach tej frapującej od lat historyków, 
hobbystów i modelarzy wojny.

 Książka oczywiście jest bardzo bogato ilustrowana 
licznymi kolorowymi i monochromatycznymi fotografia-
mi a także profilami kolorystycznymi, przedstawiającymi 
różne wersje i schematy malowania, stosowane w różnych 
okresach wojny. Autor – co w mojej ocenie jest szczególnie 
wartościowe - nie uległ jednak pokusie trywializacji czy 
stworzenia jedynie publikacji albumowej, ale sięgnął głębiej 
oddając czytelnikowi solidnie przygotowaną i opracowaną 
pracę odnoszącą się do kluczowej w badaniach nad dzie-
jami wojskowości ikonografii. 

 Warto przez moment zastanowić się nad tego 
rodzaju podejściem do historiografii amerykańskich 
sił lotniczych walczących w trakcie Drugiego Konfliktu 
Indochińskiego, gdyż obecnie świat obraca się wokół 
obrazu, a kontakty międzyludzkie coraz wyraźniej przy-
bierają formę „języka ikonicznego”.  O ile Wojna Krymska 
była pierwszą wojną obecną na łamach gazet, o tyle wojna 
wietnamska była niewątpliwie pierwszą wojną powszechnie 
obecną w mass-mediach. Obrazy zaś przekazywane przez 
telewizję atakowały umysły odbiorców codziennych donie-
sień medialnych. Telewizja i prasa kontrolowały wówczas 
to, co mogli zobaczyć masowi odbiorcy, a rządy mogły 
sprawować względną kontrolę nad dziennikarzami i ich 
relacjami. Aparaty fotograficzne były też powszechnością 
– z tego też powodu ilość materiału, przez który przebrnął 
Autor, jest ogromna.

 W polskiej historiografii wojskowej jest to – co 
warto podkreślić - podejście nowatorskie, gdyż przez 
lata pokutuje pogląd, iż „prawdziwe” monografie opiera-
ją się jedynie na źródłach pisanych, nie zaś wizualnych.  

Mól hangarowy.
Recenzje 
książek
Jarosław
Dobrzyński

US Combat Aircraft 
Colours Over Vietnam
1964-1975 vol.1 USAirForce

nr 4   Sierpień 2021 151



AVIATOR KRAKOWSKI NR 4/2021 
Informacyjno/historyczny  
dwumiesięcznik elektroniczny  

Wydawca: 
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
Al. Jana Pawła II 39,  +48 12 642-87-00
aviator@muzeumlotnictwa.pl

Dział redakcyjny w składzie:

Redaktor naczelny: Krzysztof Mroczkowski
Redaktor prowadzący: Jarosław Dobrzyński
Projekt graficzny i skład: Paweł Celewicz
Fotografie: Archiwum Muzeum Lotnictwa Polskiego
w Krakowie, USAF, US Navy, Armée de l’air, WZL-2,  
Witold Chromiński, Jarosław Dobrzyński, Paweł Celewicz,
archiwum Krzysztofa Wielgusa, Waldemar Topol,  
Remigiusz Gadacz, archiwum Tomasza Kopańskiego

Wszelkie prawa w tym prawa autorów i wydawcy zastrzeżone.  
Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów i innych  
elementów czasopisma bez zgody autorów i wydawcy zabronione

Niemniej jednak z racji czy to powszechności fotografii, 
czy też jej funkcji nie jest ona traktowana jako ważne źró-
dło do badań w historii najnowszej, mimo, że jest przecież 
niejako trzecim – po źródłach i opracowaniach elementem 
badań i w zasadzie samodzielną formą narracji. Przecież 
jeden obraz dostarcza więcej informacji niż tysiąc słów. 
Fotografia wojenna dokumentująca - czy jak ma to miej-
sce w przypadku recenzowanej pracy - dzieje lotnictwa 
amerykańskiego nad Wietnamem, czy też poszczególnych 
związanych z nimi lotników, stanowi w mojej ocenie niepo-
ślednie źródło poznawcze. 

 Ikonografia stanowi w recenzowanej publikacji 
wartość poznawczą samą w sobie – choćby z racji tego, 
że wiele z zamieszczonych fotografii jest bądź mało znana, 
bądź nie znana w ogóle szerszemu gronu odbiorców.
Nie samym jednak obrazem stoi jednak praca Jarosława 
Dobrzyńskiego – język angielski, jakim jest ona napisana 
stanowi doskonały kompromis pomiędzy suchą formą tek-
stu naukowego a „lekkim piórem” narratora starającego 
się zainteresować czytelnika omawianą problematyką, zaś 
treść całościowa po pierwsze jest wysoce faktograficzna, 
po drugie - czytelnik ma sporo materiału do samodziel-
nych przemyśleń, co może stanowić dla niego bodziec dla 
dalszych poszukiwań. 

 Wartość wizualna i niesiony przez nią ładunek 
wiedzy, w połączeniu z merytorycznie poprawnym tek-
stem autorstwa Jarosława Dobrzyńskiego, zaowocowały 
interesującą publikacją, która powinna znaleźć szerokie 
grono czytelników - zarówno wśród osób, dla których bę-
dzie to pierwszy kontakt z problematyką lotnictwa ame-
rykańskiego w trakcie Drugiego Konfliktu Indochińskiego,  

jak i doświadczonych badaczy, chcących dzięki niej uzu-
pełnić wiedzę dotyczącą tej wąskiej, acz znaczącej proble-
matyki. Dlatego wnioski i oceny Autora wynikają logicznie 
z przyjętych przesłanek i prezentują wysoki poziom mery-
toryczny, są intersubiektywne, pozbawione tendencyjności 
i ulegania modom intelektualnym.

 Podsumowując – po zapoznaniu się z materiałem 
mogę śmiało oświadczyć, iż jest to jedna z najlepiej przygo-
towanych monografii, z jakimi miałem okazję zapoznać się 
w tym roku. Tym samym rekomenduję ją, jako niezbędną 
lekturę dla wszysikich pasjonatów lotnictwa okresu Zimnej 
Wojny i modelarzy lotniczych fokusujących swe hobby na 
„Wietnamie”.

Krzysztof Mroczkowski

nr 4   Sierpień 2021 152

MUZEUM LOTNICTWA POLSKIEGO Kraków                      nr 4                    Sierpień                    2021


