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lotniska i wybitnego lotni-
ka. Pozostawił on po sobie 
m.in. własnoręcznie spisa-
ny życiorys, który również 
publikujemy.

 Są również dwa 
kolejne obszerne - w za-
dziwiająco płynny sposób 
ze sobą korespondujące 
- teksty autorstwa specja-
listów z zakresu historii 
lotnictwa polskiego: pierw-
szy, autorstwa Krzysztofa 
Wielgusa i Stanisława Bednarza pt.: „ Krakowscy inżynie-
rowie niepodległości czyli o latających trumnach, włoskiej 
przypadłości i... cywilnej odwadze” przybliża nieco zapo-
mniane, a niezmiernie istotne, epizody początków Polskich 
Skrzydeł; drugi, który pragnę Państwu zarekomendować, 
to kolejny tekst naszej koleżanki redakcyjnej, pracownika 
Działu Inwentaryzacji Muzealiów, Aleksandry Blachnickiej, 
poświęcony napędom lotniczym stosowanym w samolo-
tach będących ba wyposażeniu polskiego lotnictwa u jego 
zarania. Opowieść o silnikach lotniczych stanowi w zasa-
dzie podsumowanie niniejszego numeru. 

 Odnosząc się już do tematyki następnego wyda-
nia „Aviatora Krakowskiego”  oczywiście polecam  artykuł 
autorstwa Jarosława Dobrzyńskiego traktujący o tym, jak 
pod koniec II wojny światowej lotnictwo zostało wykorzy-
stywane do działań humanitarnych – ten frapujący arty-
kuł traktuje nie tylko o pomocy dla głodującej Holandii, 
wciąż okupowanej przez Niemców (operacja Manna), ale 
i o największym sprawdzianie tego rodzaju służby w Moście 
Berlińskim.

 W  cyklu prezentacji naszych zbiorów przed-
stawiamy samolot Albatros B.IIa. To bardzo intere-
sująca maszyna, wyprodukowana w  1919 roku, nale-
ży do najdłużej eksploatowanych płatowców – latała 
aż do 1940 roku. Więcej o tym samolocie dowiecie się  
z opublikowanego tekstu.

 Cieszę się niezmiernie mogę oddać w Państwa 
ręce kolejny numer „Aviatora Krakowskiego”. Wprawdzie 
przydarzyło się nam drobne opóźnienie, jednak nie zmie-
nia to faktu, iż znajdziecie w niniejszym numerze wiele 
interesujących – moim zdaniem – kwestii i tematów do 
przemyśleń.

 Podążając za przyjęta wcześniej formuła całe 
obecne wydanie poświęcone jest tematom związanym 
z jesiennymi epizodami w historii lotnictwa. A skoro je-
sień to oczywiście i wątki niepodległościowe. Jakie zatem 
treści prezentujemy w bieżącym numerze? Zaczynamy od 
tekstu mojego autorstwa dotyczącego roli jednego symboli 
wykreowanych w historii rakowickiego lotniska. To mocno 
osadzona w konwencji analizy historycznej rozprawa do-
tycząca postaci płk. pil. Romana Florera, któremu przypi-
sywane jest przejęcie z rąk zaborczych władzy na krakow-
skim polu wzlotów w ostatnich dniach października 1918 
r. oczywiście nie chcę „odbrązawiać” Florera, ani potępiać 
w czambuł podejście innych badaczy. Moim celem jest uka-
zanie Florera, jako projekcji naszych wyobrażeń i tęsknot. 
Pokutująca bowiem w powszechnej świadomości (w wyni-
ku powtarzanych przez dekady półprawd i narastających 
fantasmagorii) gloryfikacja osoby Florera oraz wywołany 
przez nią sposób postrzegania przez nam współczesnych, 
doprowadziły do wystąpienia interesującego mechanizmu 
socjologicznego – będąc ideałem stał się nudny, a skoro 
był nudny, został zapomniany... O tym i o innych aspektach 
budowania mechanizmu idealizacji dowiecie się Państwo 
w czasie lektury owego tekstu.

 Pozostając w przyjętym układzie chronologiczno-
-problemowym, zamieszczamy następnie materiał, na któ-
ry pragnę zwrócić Państwa uwagę. Są to bowiem opracowa-
ne materiały archiwalne z naszych zbiorów. Pierwszy tekst 
autorstwa Andrzeja Chytkowskiego jest również w zasadzie 
premierą nowego cyklu publikowanego na łamach „Aviatora 
Krakowskiego” - chcemy bowiem w kolejnych numerach 
przybliżać Państwu biografie Członków Krakowskiego 
Klubu Seniorów Lotnictwa. W niniejszym wydaniu prezen-
tujemy postać Mariana Loedla, człowieka, który uczest-
niczył w przejmowaniu z rąk austriackich krakowskiego 

Od redakcji
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Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

Dr hab. Krzysztof Mroczkowski

Wypadek Donata Makijonka 

Wjazd na lotnisko Rakowice

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

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

 W ramach zaś działu „Mól hangarowy. Recenzje 
książek” chcemy wam zarekomendować nasze najnow-
sze wydawnictwo muzealne – katalog wystawy „Skrzydła 
i Ludzie XX wieku”.
 
 Wierzę, że na naszych łamach w  przyszłorocz-
nych wydaniach zagoszczą kolejni nowi Autorzy - tak 
ci znani i  cenieni, jak i  debiutanci. Czekamy na ciekawe 
prace przygotowane nie tylko przez zawodowych histo-
ryków, ale i wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą 
tematyką muzealniczą, lotniczą i historyczną.
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Płk pil. Roman Florer.  
Wykreowany symbol niepodległości
Nie wszyscy ludzie mogą być mądrzy, panie oberleutnant – rzekł Szwejk  
tonem głębokiego przekonania. Głupi muszą stanowić wyjątek, bo gdyby  
wszyscy ludzie byli mądrzy, to na świecie byłoby tyle rozumu, że co drugi  
człowiek zgłupiałby z tego”. 

Niższa Szkoła Pilotów w Krakowie 
Po odzyskaniu niepodległości na lotnisku rakowickim w Krakowie  
utworzono Krakowską Szkołę Pilotów, której komendantem został  
kpt. pil. Roman Florer. 

Członkowie Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa 
W latach pięćdziesiątych XX wieku środowiska lotnicze dążyły do stwo-
rzenia organizacji, która umożliwiałaby wspólne działania.  
Pierwszy Klub Seniorów Lotnictwa powstał w roku 1957 przy  
Aeroklubie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w Warszawie.

Ocalić od zapomnienia 
Szaro, buro, chłodno, refleksyjnie – oto jesteśmy chyba w najbardziej  
nostalgicznej części roku. Za nami w siną dal odeszły letnie festiwale..

40
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Świadek wydarzeń na Rakowicach
Dokumenty Mariana Loedla, wybitnego oficera Wojska Polskiego, lotnika 
związanego z Krakowem i Małopolską oraz uczestnika wydarzeń rozgry-
wających się w Krakowie w ostatnich dniach października 1918 r., to jedno 
z interesujących źródeł historycznych.

Krakowscy inżynierowie niepodległości  
czyli o latających trumnach...
W studwulecie odzyskania Niepodległości, w stulecie wojny polsko-bol-
szewickiej  przypominamy zapomnianych polskich inżynierów i techni-
ków, prawdziwych budowniczych zrębów odrodzonej Rzeczpospolitej,  
jej sił zbrojnych, przemysłu i komunikacji. 

Zmierzch silników rotacyjnych
Jednym z niewielu, jeśli nie jedynym pozytywnym aspektem działań wo-
jennych jest szybki rozwój techniki. Element zaskoczenia, jaki towarzy-
szy wprowadzaniu udoskonalonych, lub nowych typów sprzętu i uzbroje-
nia pozwala wywalczyć przewagę, która nierzadko zmienia losy wojny. 

Albatros B.IIa
W zbiorach naszego muzeum samolotem najbardziej związanym z po-
czątkami lotnictwa polskiego po odzyskaniu niepodległości jest Albatros 
B.IIa. Wśród niezliczonych typów samolotów, jakie pojawiły się podczas 
I wojny światowej, nie było chyba drugiego, który byłby dłużej produko-
wany i bardziej uniwersalny niż on.

Blokada Berlina i most powietrzny
Pod koniec II wojny światowej lotnictwo zostało wykorzystywane do dzia-
łań humanitarnych – pomocy dla głodującej Holandii, wciąż okupowanej 
przez Niemców (operacja Manna). Największy sprawdzian tego rodzaju, 
w postaci operacji wymierzonej w niedawnych sojuszników miał dopiero 
nadejść.

Mól hangarowy. Recenzje książek.  
Prezentujemy najnowszą pozycję muzealnego wydawnictwa  
Acta Aeronautica – katalog nowej wystawy stałej  
„Skrzydła i Ludzie XX Wieku”, autorstwa Jarosława Dobrzyńskiego. 
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 W sumie jest to oczywiste, wszak jesteśmy mu-
zeum historycznym i cały czas opowiadamy lotnicze hi-
storie, dlatego jesienny czas jest dla Muzeum prawdziwą 
przyjemnością. Przywołujemy ku pamięci dawne postacie, 
historie i eksponaty i staramy się, by wydarzenia, które 
organizujemy  nie kojarzyły się jedynie z suchymi datami 
i anonimowymi postaciami z książek, ale z prawdziwymi zaj-
mującymi opowieściami z bohaterami o ludzkich duszach 
i twarzach, o których pamiętać i opowiadać będziemy przez  
długie lata.

 A jak to ostatnio robiliśmy?  Na wiele sposobów 
– czas wspominek w MLP rozpoczął się jeszcze końcem 
wakacji i obchodami Święta Lotnictwa Polskiego, podczas 
którego nie zabrakło pokazów i upamiętniania polskich 
lotniczych sukcesów, a także uhonorowania pod pomnikiem 
lotników poległych i ich nietuzinkowych historii.

 Ożywialiśmy i upamiętnialiśmy także polskie słowo 
– zapraszając na „literaturę pod skrzydłami”, gdzie w ra-
mach Narodowego Czytania wystawiona została w Gmachu 
Głównym sztuka Gabrieli Zapolskiej „Moralność Pani 
Dulskiej” w wykonaniu pracowników MLP.
Historię dobrze poznawać „na żywo”, dlatego kto odwie-
dził nas we wrześniu, ten dzięki grupom rekonstrukcyjnym 
przenosił się na militarny front!

 Wysiłki MLP w utrwalanie i przybliżanie histo-
rii zostały także docenione w ogólnopolskim konkur-
sie „Wydarzenie historyczne roku” i mieliśmy zaszczyt 

odebrać z rąk Ministra Piotra Glińskiego wyróżnienie dla 
naszej najnowszej wystawy stałej „Skrzydła i Ludzie XX 
wieku”.

 W tych okolicznościach z przyjemnością po kra-
kowsku zawołaliśmy do dzieci i młodzieży „Chodźże do 
Muzeum!”- taki bowiem był tytuł dyktanda niepodległo-
ściowego, którego etap wojewódzki i uroczysta gala fina-
łowa odbyły się w naszych muzealnych progach. Pisząc 
dyktando można było jednocześnie poznać nasze wystawy 
oraz historię lotniska Rakowice-Czyżyny.

Ocalić od  
zapomnienia

Z życia Działu Edukacji 
i Upowszechniania Muzealiów

Szaro, buro, chłodno, refleksyjnie 
– oto jesteśmy chyba w najbardziej 
nostalgicznej części roku. Za nami 
w siną dal odeszły letnie festiwa-
le atrakcje plenerowe, a  rozpo-
czął się czas, w którym górę biorą  
wspominki. 
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 Dzieci i młodzież miały zresztą mnóstwo okazji do 
aktywnego uczenia się historii w MLP. Pod koniec paździer-
nika odbyła się tu Eskadrylla Niepodległej Rzeczypospolitej 
połączona m. in. z konkursem piosenek patriotycznych oraz 
animacjami lotniczymi przyciągającymi dzieci i młodzież 
z licznych małopolskich szkół i przedszkoli.
Młodzi ludzie śpiewali i zdobywali nagrody, co nie dziwne, 
gdyż muzyka pod skrzydłami znajdzie zawsze u nas swoje  
miejsce.

 Melodycznym i rytmicznym krokiem zaprasza-
liśmy do Muzeum zarówno młodszych we współpracy 
z Filharmonią ( sobotnie koncerty dla dzieci), jak i bar-
dziej zaawansowanych lotniczych melomanów przycho-
dzących pod skrzydła na koncerty współczesnej muzyki 
symfonicznej realizowane ostatnio z Akademią Muzyczną 
im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

 A skoro o uczelniach wyższych mowa, to nadal 
układa nam się doskonale współpraca z Politechniką 
Krakowską, która do niedawna miała u nas swoją czaso-
wą wystawę poplenerową ukazującą budynki i eksponaty 
MLP okiem i kreską swoich studentów, którzy dużo serca 

i talentu włożyli w swoje rysunki podczas odbywających 
się u nas wakacyjnych praktyk.

 Wystaw czasowych w naszym Muzeum od dawna 
nie brakuje – w październiku gościliśmy wystawę „90 lat 
Lotnictwa Policyjnego” organizowaną przez Biuro Edukacji 
Historycznej Muzeum Policji, a od niedawna milicyjny sa-
mochód wypożyczony z Muzeum Motoryzacji i Techniki 
Militarnej w Katowicach zapowiada wystawę czasową 
współorganizowaną z Instytutem Pamięci Narodowej pod 
tytułem „Komuniści przeciw Polsce” pokazującą m. in.  sy-
tuację lotnictwa podczas stanu wojennego wprowadzonego 
40 lat temu.

 W naszej muzealnej rzeczywistości wciąż tyle się 
dzieje, że nie sposób o każdym wydarzeniu napisać z osob-
na, dlatego, na prośbę niektórych z Was, zamieszczamy 
obok pełne kalendarium podsumowujące ostatnie najważ-
niejsze wydarzenia.

 Zaglądajcie do naszego Muzeum, bo nawet jeżeli 
dobrze znacie nasze ekspozycje, to my staramy się wciąż 
opowiadać Wam nowe historie- filmem, warsztatem, pre-
lekcją, konferencją, wystawą i wydawnictwami. W zana-
drzu mamy jeszcze kilka niespodzianek, które szykujemy  
dla Was już niebawem!

 Jesień dobiega końca, mamy wszyscy coraz dłuż-
sze ciemne popołudnia i wieczory- pamiętajcie, że zawsze 
konstruktywnie możecie je spędzić u nas. Konstruktywnie 
– dosłownie – gdyż we wtorki czeka na wszystkich powy-
żej 8 roku życia muzealna modelarnia, w której powstają 
prawdziwe konstrukcje latające! A któż by nie chciał mieć 
mocy wzniesienia w powietrze?
Zapraszamy we wtorki o 16:00 i 17:15.
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 Jeżeli marzenia o lataniu są Wam bliskie, to zachę-
camy w przedświąteczny weekend przyjść na wydarzenie 
„Człowiek z powietrza i podniebni marzyciele” - opowie-
my o  prekursorach lotnictwa tych znanych i tych, których 
historie wciąż odkrywamy. Będą m. in. animacje z nagro-
dami, warsztaty, modele, mini wystawa i uroczysta pre-
miera filmu o Janie Wnęku – polskim Ikarze. Jako, że okres 
przedświąteczny nie zabraknie też świąteczno- lotniczych 
inspiracji:)

Życzymy wszystkim najlepszych świąt, zimowego odpo-
czynku i wszystkiego, co dodaje Wam skrzydeł.

Do zobaczenia.

Ostatnie wydarzenia w MLP:

27-29 sierpnia - Obchody Święta Lotnictwa Polskiego
( złożenie kwiatów pod Pomnikiem Poległych lotników, 
prelekcja „Polskie zwycięstwo w Challenge 1932, czyli dla-
czego Święto Lotnictwa obchodzimy 28 sierpnia”, pokaz 

akrobacji modeli latających, przelot AN Wiedeńczyk, pa-
ralotni, start balonu, spotkanie przy samolocie)

31 sierpnia – Oficjalne przyjęcie Indyjskiej Iskry
Przyjęcie odnowionego samolotu TS-11 Iskra w specjalnym 
okolicznościowym malowaniu indyjskim przeprowadzone-
go podczas remontu przeprowadzonego w Wojskowych 
Zakładach Lotniczych nr 2 S.A. w Bydgoszczy na pamiąt-
kę użytkowania tych samolotów przez Indie, które były 
jedynym zagranicznym użytkownikiem Iskier. Spotkaniu, 
w którym wzięły udział zarówno osoby najbardziej zaanga-
żowane w całe przedsięwzięcie, jak i liczni przedstawiciele 
mediów towarzyszyły pokazy tańców indyjskich grupy ta-
necznej Natyalaya oraz indyjski poczęstunek

4 września – Narodowe Czytanie – czytamy na role 
„Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej

5 września – Powitanie Indyjskiej Iskry – wydarzenie dla 
zwiedzających ( wystawa „Iskra- historia polsko-indyjska, 
pokaz eksponatu wraz z oprowadzaniem, warsztaty mode-
larskie dla dzieci, mini zawody, konkursy, pokazy tańców 
i kultury indyjskiej połączone z warsztatami)

11-12 września – Żywa historia z militariami
( weekend pełen spotkań, prezentacji, promocji książek 
i pokazów z udziałem grup rekonstrukcyjnych)
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11-12 września – Muzeum Lotnictwa Polskiego na 
Festiwalu „Skrzydła nad Kazimierzem”
( wystawa czasowa, stoisko promocyjne, prezentacja  
i dystrybucja muzealnych wydawnictw)

15 września – odbiór wyróżnienia z rąk Ministra Piotra 
Glińskiego za wystawę „Skrzydła i Ludzie XX wieku” 
podczas Gali „Wydarzenie historyczne roku” w Pałacu na 
Wodzie w warszawskich Łazienkach.

18 września – „Oddaj krew w Czyżynach” - akcja krwio-
dawstwa w Muzeum Lotnictwa Polskiego

19 września - „Zajrzyj do Huty” - Muzeum Lotnictwa 
Polskiego w akcji promującej wydarzenia i instytucje kul-
tury na terenie krakowskiej Nowej Huty i okolic.

25 września – konkurs „#100sekundwMuzeum” 
we współpracy z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu

9 października – „Dolnośląskie Peenemünde” Muzeum 
Lotnictwa Polskiego z prelekcją na konferencji w Leśnej-
Baworowie na temat silników rakietowych skonstruowa-
nych przez Hellmutha Waltera, używanych do napędu 
myśliwców przechwytujących Messerschmitt Me 163B, 
służących do zwalczania amerykańskich bombowców pod 
koniec wojny.

1-31 października – wystawa czasowa „90 lat lotnictwa 
Policji” - prezentowana w Hangarze Głównym

23 października – Muzyka pod skrzydłami – dwa koncerty 
Filharmonii Krakowskiej dla dzieci „Opowieści kasztano-
wego ludzika” oraz  zwiedzanie muzealnych ekspozycji

21 października – Posiedzenie Rady Muzeum
26 października – Chodźże do Muzeum! - etap woje-
wódzki Dyktanda Niepodległościowego w MLP ( dzieci 
i młodzież z całej Małopolski podzieleni na dwie kategorie 
wiekowe pisali dyktando, którego tematem były ekspozycje 
i historia Muzeum Lotnictwa Polskiego)

26 października – przekazanie do Muzeum pamiątek 
z kontyngentów w Iraku i Afganistanie przez 8 Bazę 
Lotnictwa Transportowego
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29 października – Eskadrylla Niepodległej Rzeczypos- 
politej ( uhonorowanie poległych lotników pod pomnikiem, 
konkurs piosenki niepodległościowej, pokazy, koncerty 
i animacje tematyczne dla dzieci i młodzieży z Małopolski)

30 października – odwiedzamy groby poległych lotników 
w ramach obchodów Wszystkich Świętych

7 listopada – zakup nowych eksponatów do kolekcji  
muzealnej - Muzeum zakupiło cenną kolekcję odznak spe-
cjalności wojskowych Lotnictwa Polskiego z okresu XX-lecia 
międzywojennego oraz II wojny światowej

7 listopada – Muzyka pod Skrzydłami  - Koncert Orkiestry 
Symfonicznej  Akademii Muzycznej im. Krzysztofa 
Pendereckiego w Krakowie Dédicace a Piotr Moss

10 listopada – premiera filmu „Kosa, opowieść o Karolu 
Pniaku” – w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaworznie, 
poprzedzona prelekcją Krzysztofa Mroczkowskiego –  
zastępcy dyrektora MLP

10 listopada – obchody Święta Niepodległości w MLP 
wraz z  przyjęciem nagrody „In memoriam Tadeusz 
Kościuszko” przyznanej dla Muzeum przez Fundację  
im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie i oficjalna prezentacja 
i inauguracja Nowego Muzealnego Logotypu.

11 listopada – instalacja świetlna i otwarcie muzealnych 
ekspozycji z okazji obchodów Święta Niepodległości

14 listopada – Dzień Otwartych Drzwi Muzeum z mode-
larstwem i niepodległością ( warsztaty, wystawy i pokazy 
modeli latających z udziałem czołowych polskich mode-
larzy, prelekcje i oprowadzanie tematyczne o tematyce 
niepodległościowej )

16 listopada – Inauguracja cotygodniowych zajęć w mu-
zealnej modelarni ( zajęcia w każdy wtorek o 16 i 17:15 – 
tworzymy konstrukcje latające) 

19 listopada – inauguracja akcji Paczka dla bohatera 
– zbiórka darów dla polskich kombatantów w Muzeum 
Lotnictwa Polskiego
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23 listopada – „Muzeum okiem i kreską studentów 
Politechniki Krakowskiej” - wernisaż i otwarcie pople-
nerowej wystawy czasowej

23 listopada – Dzień Pamięci Poległych Żołnierzy 
Wspólnoty Brytyjskiej obchody święta przez MLP we 
współpracy z Krakowskim Klubem Seniorów Lotnictwa

27 listopada – Muzyka pod Skrzydłami - dwa koncerty 
Filharmonii Krakowskiej dla dzieci „O czym śpiewa deszcz” 
oraz  zwiedzanie muzealnych ekspozycji

1 grudnia – obchody 103 rocznicy  wprowadzenia sza-
chownicy jako znaku rozpoznawczego polskiego lotnic-
twa wojskowego
 
10 grudnia – obchody święta Matki Boskiej Loretańskiej 
– patronki lotników i osób podróżujących samolotami

10 grudnia – Karta Seniora – wprowadzenie nowych ulg 
dla seniorów odwiedzających nasze Muzeum w soboty 
i niedziele

11 grudnia – Komuniści przeciw Polsce - otwarcie wy-
stawy czasowej poświęconej sytuacji lotnictwa podczas 
stanu wojennego
16 – 19 grudnia – Człowiek z powietrza i podniebni  
marzyciele – wydarzenia poświęcone początkom lotnictwa 
i rocznicy konstrukcji braci Wright – premiera filmu, warsz-
taty, prelekcje, mini wystawa, gra interaktywna i inspiracje 
nawiązujące do zbliżających się świąt  

29.08  - De Havilland Mosquito
25.09  - Polskie konstrukcje samolotów myśliwskich  
    Z. Puławskiego ( zoom)
2.10  - Węgierski Mi-24 – nowy eksponat  
    w MLP ( zoom)
10.10  - Historia napędów lotniczych
17.10  - F-100 Super Sabre
24.10  - Northrop F-5
31.10  – SAAB J29 Tunnan
7.11  - Breguet 14
21.11  - Bell AH-1 Cobra
28.11  - Messerschmitt Bf 109
5.12  - Fi 103
12.12  - Bristol Fighter 
19.12   - Kim byli Bracia Wright

Ligia Jaszczewska-Gacek
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 „Nie wszyscy ludzie mogą być mądrzy, panie oberleutnant – rzekł Szwejk  
tonem głębokiego przekonania. - Głupi muszą stanowić wyjątek, bo gdyby  
wszyscy ludzie byli mądrzy, to na świecie byłoby tyle rozumu, że co drugi  
człowiek zgłupiałby z tego”.

Płk. pil. Roman Florer.
Wykreowany symbol  
niepodległości

 Te zacytowane słowa dobrego wojaka, bohatera 
poczytnej powieści autorstwa Jaroslava Haška o Józefie 
Szwejku z Królewskich Vinohradów w Pradze (Osudy do-
brého vojáka Švejka za světové války) w zasadzie stano-
wić mogłyby podsumowanie niniejszego artykułu. Od nich 
jednak winniśmy go rozpocząć, mając pełną świadomość, 
że owa poczytna powieść to nie źródło historyczne, ale 
znakomity przykład funkcjonowania wykreowanego sym-
bolu, trwale obecnego w kulturze popularnej i w tzw. świa-
domości historycznej. 

 Zacytowane powyżej dzieło czeskiego socjalisty 
i zapiekłego wroga monarchii austro-węgierskiej stanowi 
nie tylko interesujący wstęp do dalszych przemyśleń na 
temat stosunku do naszej własnej historii i jej ikon – jak-
że kochanych przez nas Polaków bohaterów bez skazy, 
ale i pewne wskazanie na trwałe istnienie stereotypów 

w myśleniu historycznym. Mimo że czasem patetyczność 
owych wzorców jest wręcz nachalna, a momentami nawet 
żenująca, to jednak wszyscy kochamy tę kozietulszczy-
znę. Nasi bohaterowie i patrioci muszą łączyć w sobie ce-
chy Andrzeja Kmicica, Michała Jerzego Wołodyjowskiego 
i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ich powinnością jest 
spalanie się w ofiarnym ogniu na ołtarzu narodowej chwały. 
A jeśli tego nie czynili, to albo się ich deprecjonuje, albo 
o nich zapomina. Albo też odpowiednio kreuje.

 Analizowany na łamach niniejszego artykułu przy-
kład kreowania wizerunku historycznego dotyczy osoby 
płk. pil. Romana Florera – legendarnego zdobywcy lot-
niska w podkrakowskich Rakowicach w 1918 r. i później-
szego pierwszego komendanta dęblińskiej „Szkoły Orląt”. 
Rozpatrywanie kilku epizodów z życia tego oficera i lotnika 
stanowi tym samym podstawę analizy nie jego zasług na 
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polu podboju przestworzy, ale funkcjonowania kompleksu 
wyobrażeń na jego temat, obecnych w polskiej historiogra-
fii i - po części - w świadomości społecznej.

 W tak ujętym kontekście biografistyka jako wyjąt-
kowy gatunek badań nad przeszłością, może być z jednej 
strony sprowadzona do poziomu nieistotnych drobiazgów 
szeroko kreślących kontekst historyczny, a z drugiej – wy-
pełniona hagiograficznymi przypowieściami na temat życia 
opisywanego bohatera. Tak widziana biografistyka pełna 
jest jednak pułapek, a ich wystrzeganie się stanowi spo-
re wyzwanie dla naukowców – sam również swego czasu 
w jednym ze swych artykułów powtarzałem bezrefleksyjnie 
pewne informacje pochodzące z powszechnej wizji narracji 
historycznej na temat płk. pil. Romana Florera. 

 Kategoryzując bowiem fakty i wydarzenia, które 
wydawały się najbardziej przejrzyście i żywo charakteryzo-
wać daną postać, jej czasy czy charakter służby - jak ma to 
miejsce w przypadku płk. pil. Romana Florera - należy wy-
bierać te epizody, zjawiska czy tendencje, które najbardziej 
na to zasługują. Jest to z jednej strony z punktu widzenia 
badań historycznych oczywiste i konieczne, z drugiej zaś 
często wymuszone tzw. wspomnianymi wcześniej potrze-
bami społecznymi, jakże często definiowanymi przez poli-
tykę historyczną oraz subiektywność wizji przekazu – jak 

ma to m.in. miejsce w przypadku pozostawionego przez 
samego Florera spisanego przez niego samego życiorysu. 

Istniejący życiorys

 W wypadku płk. pil. Romana Florera zasób źródło-
wy mu poświęcony jest  bardzo skromny, a najważniejszym 
pozostaje kolekcja ze zbiorów Biblioteki i Archiwum im 
Barbary i Olgierda Cumftów Muzeum Lotnictwa Polskiego 
w Krakowie. Wchodzące w skład tej kolekcji dokumenty do-
tyczą głównie przebiegu służby w armii austro-węgierskiej, 
Wojsku Polskim (dyplomy, odpisy rozkazów etc.). Teczka 
zawiera również spisany przez niego samego w latach 
60. XX w. kilkustronicowy życiorys. Ten zasób stanowi 
w zasadzie jedyną znaną zachowaną całość. Zwłaszcza 
ten ostatni z wymienionych dokumentów wydaje się być 
najbardziej interesujący z punktu widzenia niniejszego 
artykułu, gdyż sam Florer w swojej megalomanii i dążeniu 
do ukazania własnej postaci jako jedynego sprawiedliwe-
go posuwa się momentami do śmieszności. Przykładowo 
stwierdza wprost, iż to on sam, jednoosobowo zajął się 
kwestią przejęcia z rąk austriackich lotniska w podkrakow-
skich Rakowicach. Zasadniczą jednak sprawą w kontekście 
rozważań będących tematem niniejszego artykułu nie jest 
tu jednak to oczywiste kłamstwo Florera, ale fakt, jak ta 

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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Fragment życiorysu Romana Florera
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autokreacyjna narracja urzekła zarówno jemu współcze-
snych, jak i następne pokolenia.

 Zapewne istotnym mechanizmem mającym wpływ 
na trwanie owego mitu, który miał wpływ na postrzeganie 
czynów Florera w tak uproszczonej perspektywie myślowej 

był fakt, że wspomniane zachowania autokreacyjne (nar-
racja autorska Florera), jak i kreacyjne (inni powtarzający 
bezrefleksynie jego wersję wydarzeń) czy wręcz mito-
logizacja jego osoby pojawiały się zarówno w myśleniu 
prymitywnym, jak i w zaawansowanych intelektualnie 

konceptach. Tego rodzaju wręcz metaforyczne podejście 
do zagadnień jest jednak niczym więcej niż tylko pojęcio-
wym odwzorowaniem specyficznego sposobu myślenia 
i perswadowania wspomnianym w pierwszych zdaniach 
niniejszego artykułu słowach czeskiego pisarza. W tym 
też samym nurcie znalazło się i kilka artykułów popu-
laryzatorskich (o charakterze sygnalnym) dotyczących 
bezpośrednio lub pośrednio biografii Florera1 oraz szereg 
wzmianek na stronach internetowych2.

 Można zatem przyjąć, iż do powstawania tego 
rodzaju „bogoojczyźnianej” mitologii przyczyniło się wy-
jątkowo zróżnicowane grono autorów, spośród których 
każdy kierował się własną motywacją oraz powtarzany-
mi po poprzednikach opiniami, w których przeważał ton 
wspomnianej apologii. Należy przy tym zauważyć, iż głów-
nie w przypadkach informacji publikowanych na stronach 
internetowych dbałość autorów tego rodzaju materiałów 
o patetyzm narracji ma oczywisty związek z praktyką kre-
owania płk. pil. Romana Florera na pomnikowego wręcz 
bohatera3. Ma to jednak zawsze na celu nie tyle uzasad-
nienie, co wręcz rozgrzeszenie postępków ich bohatera 
- głównie ze względu na szeroko podkreślane cele dy-
daktyczne obecne w kontekście naiwnie rozumianej misji 
popularyzowania wzorców patriotycznych4. 

 Wpływ takiego prowadzenia narracji i następnie 
jego oddziaływanie przez lata na umysły czytelników za-
owocowały niejako naturalną skłonnością badaczy zajmu-
jących się problematyką polskiego lotnictwa do podąża-
nia ścieżką idealizacji przeszłości oraz generalizowania 
wszystkich postaci z nią związanych – w tym i Florera. W li-
teraturze (obejmującej również i współczesne nośniki, ta-
kie jak internet) odnoszącej się do jego biografii poważne 
i skrupulatnie udokumentowane badania przeplatają się 
z niedbale napisanymi, naciąganymi historyjkami, stwo-
rzonymi jakoby na podstawie anegdot, plotek czy wręcz 
wytworów wyobraźni autorów. To z kolei stanowi kolejny 
punkt wyjścia do generowania następnych fal mitów wpły-
wających na całościowy odbiór omawianej postaci.

1. Interesującym opracowaniem o tym charakterze jest np.: L. Fac, Rzecz o Romanie Florerze, Początki polskiego lotnictwa w listopadzie 1918 r., Nasz 
Przemyśl, luty 2018. Inne artykuły i opracowania wspominają o Florerze jedynie w kontekście faktu przejęcia lotniska rakowickiego – T. Kmiecik, Działania 
lotnicze w Polsce południowej w latach 1918-1919, [w:] Działania militarne w górach, Rzeszów-Warszawa 1996, s. 45. H. Mordawski, Polskie lotnictwo 
wojskowe 1918-1920 Narodziny i walka, Wrocław 2009, s. 11; A. Olejko, Działania lotnicze w rejonie Lwów – Przemyśl zimą 1918-1919 r., [w:] „Rocznik 
Przemyski”, r. 2008, z. 1, Historia wojskowości, s. 189-212, s. 189-190.
2. https://www.wikiwand.com/pl/Roman_Florer; https://niebieskaeskadra.pl/drukuj_airmen.php?id=4217; https://www.infolotnicze.pl/2013/06/15/
roman-florer/; https://www.polot.net/pl/lotnisko_czyzyny_rakowice_2018r_
3. By zrozumieć ten z kolei fenomen narracyjny, warto przytoczyć jeden z tego rodzaju zapisów autorstwa Konrada Rydołowskiego: „Po powrocie 
z frontu otrzymał [Florer] przydział do Krakowa. Pod Wawelem w październiku 1918 r. poddał swoich żołnierzy i siebie oddziałom wiernym Piłsudskiemu.  
Za ten gest wrócił do lotnictwa. 1 listopada tego roku objął dowodzenie lotniskiem rakowickim.” https://niebieskaeskadra.pl/drukuj_airmen.php?id=4217 
W cytowanym zapisie nie ma ani jednego epizodu, który miałoby jakikolwiek związek z rzeczywistymi wydarzeniami historycznymi!
4. J. Szacki, Trzy pojęcia tradycji, [w:] „Studia Socjologiczne” 1970, nr 1(36), s. 150–151.
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Studium przypadku

 Andrzej Zaręba, autor bodajże jednego z pierw-
szych opracowań w języku polskim poświęconych tematy-
ce lotnictwa monarchii austro-węgierskiej, napisał kiedyś 
o Florerze w poście jednego z niestety nieistniejących już 
forów internetowych, że należy on do grona postaci, o któ-
rych najszybciej się zapomina, bo nie był wielkim asem 
lotniczym, tylko organizatorem. Jest to prawda, gdyż ten 
„szczupły, o ascetycznej pociągłej twarzy”5  lotnik nie funk-
cjonuje w powszechnej świadomości historycznej jako ktoś 
ważny. „Austriacy byli zdumieni, że ktoś o tak niemiecko 
brzmiącym nazwisku jest w rzeczywistości stuprocento-
wym Polakiem”6. Warto jednak na wstępie rozważań na 
temat roli symboli wykreowanych wokół osoby Romana 
Florera postwić pewne – jak się wydaje – niezmiernie za-
sadne pytanie: czy on sam tak siebie postrzegał, czy też 
to tylko my dziś chcemy, by takim nam się wydawał? 

a. Manipulacja na poziomie 
    źródła podstawowego

 Omawiany w niniejszym artykule mechanizm 
kreowania wizerunku winien być zatem prześledzony 
najpierw z perspektywy działań o charakterze autokre-
atywnym. Sam bowiem Florer bardzo sumiennie zadbał 
o to, by jego zasługi zyskały odpowiednią oprawę, o czym 
świadczyć może choćby ton spisanego przez niego sa-
mego życiorysu: „Z dniem 1 maja 1914 zostałem na moją 
prośbę przeniesiony do lotnictwa na kurs obserwatorów 
lotniczych we Wiedniu z ukrytą myślą, by wiedzę swą którą 

tutaj i w dalszej służbie lotniczej osiągnę wykorzystać dla 
Polski, gdy w oczekiwanej wojnie odzyska niepodległość ” 7. 
Tak zatem Florer przedstawiał swoją ówczesną decyzję i jej 
motywację w spisanym ponad pół wieku później krótkim 
życiorysie. I o ile nie znamy bezpośredniego impulsu, któ-
ry skłonił go do podjęcia decyzji o związaniu swej kariery 
z lotnictwem, gdyż poza tym miejscami nader lakonicznym 
zapisem autobiograficznym Florer nie pozostawił żadnych 
innych znanych zapisków czy wspomnień, to interesujący 
jest sposób kreślenia przez niego całej linii decyzyjnej jako 
ciągu wręcz drobiazgowo zaplanowanych epizodów składa-
jących się na pomnikową biografię skromnego człowieka.

 Jednak jak możemy dostrzec Florer skromny nie 
był, ale po prostu dobrze selekcjonował informacje. Z za-
cytowanego dokumentu nie wynika np. co obserwator po-
rucznik Florer i jego Fliegerkompanie 4 (Flik 4.) robili przez 
pierwszych kilka miesięcy wojny z Włochami. Nie możemy 
nawet stwierdzić, czy w początkowym okresie swej bytno-
ści na froncie w ogóle latał. Stan taki mógł być spowodo-
wany olbrzymimi problemami z zaopatrzeniem w samo-
loty i części do nich - przykładowo 16 sierpnia 1915 roku 
Flik 4. posiadała tylko jedną zdolną do lotu maszynę (i to 
jeszcze przed rozpoczęciem włoskich nalotów)8. Ile jednak 
Florer wykonywał na niej lotów – trudno też jednoznacznie 
orzec9. Wiadomo na pewno (co potwierdza wiele źródeł), 
iż podczas jednego z lotów dokonał słynnego zestrzelenia 
późniejszego włoskiego asa lotnictwa Francesco Baraccę. 
Nie wchodząc w szczegóły (pełne zresztą niewiadomych) 
na temat jego dalszej służby frontowej, postaram się skupić 
na epizodzie najbardziej zmitologizowanym, czyli okolicz-
nościach przejęcia lotniska w Rakowicach w październiku 
1918 r.

 Można jedynie domniemywać, wskutek jakich 
decyzji Florer odszedł ze służby liniowej, aby poświęcić 
swoje zdolności i doświadczenie innemu, nie mniej waż-
nemu zadaniu jakim było szkolenie kadr dla lotnictwa na 
odległym od frontu lotnisku w podkrakowskich Rakowicach. 
On sam zostawił taki oto zapis: „Gdy w roku 1917 byłem już 
pewien, że państwa centralne wojnę przegrają, a wynikiem 
tego będzie odrodzenie Polski, chcąc zapoznać się z pra-
cą szkoleniową w lotnictwie, objąłem z dniem 1.10.1917 r. 
na moją prośbę komendę ówczesnej austriackiej szkoły 

Płk pil. Roman Florer w otoczeniu oficerów

5. http://austro-wegry.info/viewtopic.php?t=1850.
6. Ibidem.
7. MLP BiA,  R. Florer – kolekcja personalna, Życiorys spisany 14 marca 1969 r., brak paginacji stron.
8. Nie był to nawet samolot austriacki przysłany jako uzupełnienie – kompania dysponowała tylko zdobytym na Włochach francuskim samolotem Caudron 
G3. R. Florer – kolekcja personalna, fotografie.
9.Z duża dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że tak – fotografia zachowana w jego zasobie archiwalnym w zbiorach MLP może o tym świadczyć. 
Nie jest jednak możliwe wyliczenie liczby owych lotów.  R. Florer – kolekcja personalna.

17nr 5   Grudzień 2021



nr 5   Grudzień 2021 18



pilotów w Krakowie (Rakowice)”10 . Ton tej informacji jest 
jednoznaczny i mało zaskakujący - w jakże mocno patrio-
tycznym tonie Florer opisywał początek kolejnego rozdzia-
łu w swej karierze oficerskiej. Jednak analiza innych źródeł 
dostarcza szeregu tematów do przemyśleń, co do jakoby 
patriotycznego wzmożenia Romana Florera już w ostatnich 
miesiącach 1917 r.

 O jego rzeczywistej proniepodległościowej działal-
ności przez ponad rok przed końcem wojny niczego jednak 
nie wiadomo. 16 października 1918 r., kiedy to cesarz Karol 
I wydał manifest, w którym wyrażał nadzieję, że „Ojczyzna 
nasza, wzmocniona jednomyślnością składających ją na-
rodów wyjdzie z burzy wojennej jako związek wolnych  
Ludów ”11 hauptmann Florer nie był zaangażowany w żadną 
polską dzialalność niepodległościową, a lotnisko i jednost-
ka Fliegerersatzkompanie 10 (Flek 10) pod jego dowódz-
twem wypełniały swoje codzienne zadania służbowe - aż 
do 30 października 1918 r. Wtedy też odbyły się ostatnie 
loty z pocztą lotniczą . Trudno jest zatem pogodzić te dwie 
rzeczywistości. W wypadku analizy działań Romana Florera 
koniecznym jest zatem postawienie kolejnych kilku istot-
nych pytań, które pomogą zrozumieć nam przedmiotowy 
mechanizm autokreacji i kreacji wizerunku.  

 Pierwszym pytaniem powinno być: kto i kiedy 
podjął decyzję o przejęciu władzy nad podkrakowskim 
lotniskiem? Florer twierdzi – jak było to wspomniane 
wcześniej – iż on sam. Ale tu pojawia się szereg bardzo 
poważnych wątpliwości wymagających nakreślenia szer-
szego kontekstu rozgrywających się wówczas wydarzeń. 
Powszechnie wiadomym jest, że 30 października nastą-
piło wyraźne załamanie wojskowo-politycznej sytuacji  
Austro-Wegier. Działająca wówczas Polska Organizacja 
Wojskowa (POW) uznała ten moment za odpowiedni do 
zbrojnego wystąpienia i nakazała pogotowie już zorganizo-
wanych kadr. Uznano, że aby akcja opanowania kluczowych 
punktów w poszczególnych jednostkach przebiegła po-
myślnie, komendę mają przejąć najstarsi stopniem oficero-
wie Polacy lub w najgorszym razie Słowianie. Nakaz ten był 
jasny i czytelny, jednak jak można wnioskować z perspek-
tywy ponad stu lat, jego autorzy nie brali pod uwagę faktu, 
iż w niektórych jednostkach Polacy nie stanowili większo-
ści lub nie poczuwali się do związków z POW. Dokładnie 
tak też wyglądała sytuacja na lotnisku rakowickim, gdzie 
oprócz Florera było zaledwie kilku Polaków - m. in. sierż. 
pil. Franciszek Kołodziński, sierż. Antoni Jucha oraz pewna 
grupa szeregowych, w tym i tych szkolących się we Flek 
10. Do tej grupy należał m.in. sierż. Jan Liszka, który po 
internowaniu na Węgrzech został wcielony do 20 Pułku 

Prototyp jednomiejscowej wersji szturmowej Iskra 200 BR

10. MLP BiA, R. Florer – kolekcja personalna, Życiorys spisany 14 marca 1969 r., brak paginacji stron.
11. Kurjer Lwowski, nr. 484 z dnia 19 października 1918.
12. Z galicyjskich pól wzlotów. Początki poczty lotniczej (red.) R. Panek, K. Wielgus, Tarnobrzeg-Kraków 1999, s. 131.
13. Wniosek o nadanie Krzyża Niepodległości, 9 luty 1932 r. Kopia w zbiorach MLP. W załączonym do w/w wniosku życiorysie Liszka zapisał: „Po ukoń-
czeniu śledztwa przeciwko internowanym 20 IV 1918 r. przydzielony zostałem do armji austrjackiej [zapis zgodny z odginałem], najpierw do 20 p.p. 
Walczącego na froncie włoskiem, później zaś do 10 lotniczej kompanji [zapis zgodny z odginałem] zapasowej w Krakowie w charakterze ucznia-pilota, 
gdzie przebywałem do upadku Austrji; poczem [zapis zgodny z odginałem] bezpośrednio wstąpiłem do Armji [zapis zgodny z odginałem] Polskiej, służąc 
w 2-gim pułku lotniczym, (2-gi Ruchomy Park Lotniczy, następnie w 7-ej Eskadrze i 14-ej eskadrze lotniczej).
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Piechoty, a następnie z frontu włoskiego przeniesiony na 
szkolenie lotnicze do Krakowa13. 

b. Pominięte warunki obiektywne 

 Załoga gospodarującej na lotnisku Flek 10., którą 
dowodził hauptmann Florer, była zapewne dość liczna, jako 
że w jej skład oprócz personelu latającego zaliczano pra-
cowników administracji, warsztatów naprawczych, a także 
wojskową ochronę wartowniczą. Nie wiemy niestety, ile 
dokładnie osób obsługiwało węzeł poczty lotniczej w czasie 
jej funkcjonowania w Krakowie, ale można zakładać, że nie 
był on liczniejszy od personelu np. lwowskiej Lewandówki, 
który składał się z około dwustu oficerów, podoficerów 
i żołnierzy14.  

 Pewne natomiast jest, że w dniu 30 października 
1918 na lotnisku pełniło służbę i pracowało jedynie kilku 
Polaków15. Źródła wspominają, iż było ich jedynie sześciu16! 
Oprócz nich na lotnisku w Krakowie byli żołnierze i ofi-
cerowie reprezentujący wszystkie narody dualistycznej 
monarchii – Austriacy, Niemcy, Czesi, Węgrzy, Ukraińcy 
i można założyć, że ich stosunek do polskich działań 

niepodległościowych mógł być niechętny bądź nawet  
wrogi. Można także wnioskować, że nie musieli się oni wca-
le chcieć podporządkowywać nowej władzy. W kontekście 
tego niezmiernie zastanawiającym jest fakt, w jaki sposób 
POW oczekiwało przejęcia kontroli nad taką liczba ludzi 
przez szóstkę Polaków?

 Tu też nasuwa się kolejne niezmiernie istotne 
pytanie: czy hauptmann Roman Florer brany był w ogóle 
pod uwagę jako ewentualny przyszły polski komendant 
lotniska? A jeśli tak, czy jako jedyny? Zachowane – po-
szlakowe i szczątkowe - informacje wskazują na to, iż 
Florer wcale nie był (jak mu się to przypisuje) ani pomy-
słodawcą zajęcia lotniska17, ani tym bardziej nie był pier-
wotnie wskazywany przez POW jako ewentualny polski 
dowódca bazy w Rakowicach. Jak można wnioskować 
z zachowanego materiału wspomnieniowego, do tej funk-
cji byli przewidywani inni kandydaci. Pod uwagę brany był 
na pewno por. Kazimierz Kubala, który służył wcześniej 
w Ballonkompanie 11. i Flik 26. On sam tak wspominał ów-
czesną sytuację: „Koniec wojny w 1918 roku zastał mnie 
w Krakowie, dokąd wezwała mnie Organizacja Patriotów 

14. Dane co do tego są różne, przyjmuje się ze było ich ok 200. Te liczbę w swym materiale podaje Aleksander Król, zaznaczając jednocześnie że ok 10% 
z nich było Polakami. A. Król, Początki lotniska krakowskiego, [w:] Dziesięciolecie 2 Pułku Lotniczego w Krakowie 1921-1931, Kraków 1931, s. 7
15. MLP BiA, R. Florer – kolekcja personalna, Życiorys spisany 14 marca 1969 r., brak paginacji stron
16. O tej liczbie będzie mowa szerzej w dalszej części artykułu.
17. W obiegowej opinii Florer jest ewidentnie wskazywany nie tylko jako pomysłodawca przejęcia lotniska, ale wręcz jako motor wszystkich działań.  
Na stronie internetowej Forty CK Twierdzy Kraków można np. przeczytać taką oto wypowiedź dr. inż. arch. Krzysztofa Wielgusa: „Nie ma koszar przy ul. 
Kalwaryjskiej, nie ma odwachu przy wieży ratuszowej na Rynku Głównym, a tu w nocy 30/31 października 1918 r. płk Roman Florer planował przejęcie 
lotniska i przekazanie go w ręce Polskiej Komisji Likwidacyjnej”. http://www.fortyck.pl/wiesci_184.htm. W podobnym tonie sformułowana jest wypo-
wiedź na ten temat opublikowana na stronie internetowej http://www.twierdza.art.pl/a_wzlot.htm, gdzie cytowany badacz architektury krajobrazu 
i historyk-amator informuje, iż: „Dwa tygodnie póżniej, 31 października, wobec załamania się władzy austriackiej, dowódca kompanii kpt. Florer przy 
pomocy polskiego personelu opanował lotnisko (przejęto 30 samolotów) niedopuszczając do jego zdewastowania, a następnie poddał je pod rozkazy 
polskiego komendanta miasta płk. Bolesława Roi”. Również na innych stronach internetowych te same fantasmagorie są przez niego powtarzane - „Nocą 
30 na 31 października nastąpiło faktyczne przejęcie rakowickiego lotniska przez Polaków. Kierował nim sam kpt. Roman Florer. Rankiem zameldował 
austriackiemu dowódcy z komendy miasta, gen. Simonowi, iż przejmuje lotnisko z całym sprzętem i częścią personelu. Odrodzona Polska otrzymała 
swe pierwsze w historii lotnisko”  https://malopolskatogo.pl/archiwum/artykuly/30/zielone-lotnisko. Tego rodzaju wypowiedzi ewidentnie świadczą 
o dalszym generowaniu mitu Florera przez wspomnianego autora.
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Polskich, przygotowująca objęcie Małopolski po przewidy-
wanym rozpadnięciu się „nieboszczki” Austrii. Wstąpiłem 
do tej organizacji jeszcze w czasie wojny18, będąc na pół-
rocznym urlopie, jaki dostałem celem ukończenia studiów 
na Uniwersytecie Krakowskim. Wezwano mnie do Krakowa 
celem objęcia w całości lotniska krakowskiego oraz zabez-
pieczenia sprzętu pozostawionego przez demobilizują-
ce się wojsko austriackie – co nastąpiło 30 października  
1918 roku. W Krakowie dowiedziałem się o oblężeniu Lwowa  
i 9 listopada poleciałem na lotnisko lwowskie, by wziąć 
udział w obronie miasta”19. 

 Por. Kubala w istocie był wówczas w Krakowie, 
był lotnikiem i był ściśle związany z POW. Wpisy w jego 
karcie ewidencyjnej mówią o tym jasno: „porucznik; 1. XI. 
1918 Krak.[owska] Leg.[ia] Akademicka; 3. XI. 1918 Lotnisko 
w Krakowie; 9 XI. 1918 we Lwowie – jako ochotnik lotniczy 
na froncie ukraińskim”20 . Dlaczego jednak por. Kubala 
w końcu nie objął dowództwa nad Rakowicami niestety nie 
wiadomo. Można jedynie wnioskować, że w momencie wy-
rażenia zgody przez Florera – który był wyższy stopniem 

– kandydatura Kubali przestała mieć znaczenie. Nim to 
jednak się wydarzyło, minęły jeszcze dwa dni.
c. Braki w materiale źródłowym

 Nad ranem 31 października 1918 r. władza admi-
nistracyjna i wojskowa w Krakowie znalazły się w rękach 

Polskiej Komisji Likwidacyjnej (PKL). Dowodzący po pol-
skiej stronie brygadier Bolesław Roja (wkrótce awansowa-
ny przez PKL do stopnia gen. bryg.) jeszcze tego samego 
dnia postanowił zająć lotnisko w Rakowicach. W tym celu 
powołał komisję w składzie por. rez. dr Zdzisław Dzikowski, 
ppor. Jan Szubert oraz inż. Feliks Sobolewski. Około po-
łudnia 31 października ci przedstawiciele brygadiera Roji 
udali się na lotnisko z żądaniem podporządkowania stacji 
lotniczej Polskiej Komisji Likwidacyjnej. Pełniący tam funk-
cję komendanta hauptmann Florer bez oporów zdał wła-
dzę Dzikowskiemu, ten jednak przejął dowodzenie jedynie 

18. Dokumenty personalne Kazimierza Kubali znajdujące się w zbiorach Muzeum Lotnictwa Polskiego w pełni to potwierdzają. MLP BiA, Kazimierz 
Kubala - kolekcja personalna.
19. K. Kubala, Echa minionych dni, [w:]  1918-1968, VII Koleżeński Zjazd Lotników Polskich w Londynie w dniach 6, 7 i 8 września 1968 roku, Londyn 
1968,   s. 69.
20. MLP BiA, Kazimierz Kubala - kolekcja personalna.
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symbolicznie, gdyż zdecydował się powrócić do Krakowa, 
a jako swego przedstawiciela pozostawił na miejscu nie 
Florera, ale sierż. Antoniego Juchę21. W tej też kwestii po-
jawia się szereg pytań i konotacji, wskazujących ewidentnie 
na kreację wizerunku Florera przy pomocy odpowiedniego 
doboru opisów mających wówczas jakoby wydarzeń.

 Jednym z elementów tego rodzaju manipulacji jest 
np. informacja, iż w dniu 31 października to Florer sygnu-
je (rzekomo) dokument o treści: „Poddając się rozkazom 
Komendanta Miasta Roji, oddaję Panu niniejszą komendę 
nad lotniskiem w Rakowicach i zobowiązuję się oddać w ca-
łości dobro państwowe, pozostające pod moim zarządem. 
Kraków 31. X. 1918”22 . Pomijając jednak fakt, iż poza kilku-
krotnym jego cytowaniem w oparciu o zapis opublikowany 
w pracy pt. „Ku czci poległych lotników. Księga pamiątko-
wa”, nie ma innej - nawet najmniejszej - wzmianki o jego 
istnieniu, czy też zachowaniu go w jakimkolwiek archiwum 
(choćby w formie odpisu czy notacji), to dodatkowo jeszcze 
dokument ten w najmniejszym nawet stopniu nie porząd-
kuje ciągu wydarzeń ani nie wyjaśnia faktu pozostawienia 
dowództwa nad lotniskiem sierżantowi (sic!). Wydaje się 
to być wręcz irracjonalne, w sytuacji gdyby Florer nawet 
teoretycznie spełniał wspomniane wymogi formalne POW 
co do narodowości polskiej. Skoro zatem w swym życiorysie 
wprost pisze o swym głęboko patriotycznym zaangażo-
waniu w sprawy niepodległościowe, to winno się postawić 
kolejne poważne pytanie: dlaczego mimo tego uznano, 
że nie będzie on przedstawicielem PKL, a jedynie niefor-
malnym doradcą podoficera? Można jedynie na ten temat 
jedynie spekulować23. Sam sierż. Jucha tak bowiem wspo-
minał: „Aż tu po godzinie 1 po południu [31 października 

– KM] przyjechała Komisja z Krakowa z nią kpt. [wówczas 
por. - KM] Dzikowski, który po rozglądnięciu całej sprawy, 
odebrał dowództwo nad lotniskiem od dotychczasowe-
go [dowódcy] kpt. Florera, który pozostał w zawieszeniu 
z powodu podejrzenia, [że jest] obcej narodowości. Kpt. 
Florer zrobił nam zbiórkę i zapowiedział nam, że oddaje do-
wództwo nad kompanią kpt. Dzikowskiemu. Kpt. Dzikowski 
po objęciu dowództwa pytał się o Polaków; wystąpiło nas 
sześciu, a było nas wszystkich ośmiu, tylko ci dwaj nie byli 
obecni, i zapowiedział nam że my pozostajemy, a reszta 
żołnierzy obcej narodowości odjedzie do domu. Kpt. Florer 
[…] polecił mnie jako zaufanego kpt. Dzikowskiemu, który 
wezwał mnie do kancelarii, gdzie otrzymałem pewne roz-
kazy co do ubezpieczenia majątków skarbu [państwa], lecz 
nie meldowałem mu, że w tym wypadku jesteśmy bezsilni, 
ponieważ [jest] nas sześciu, nie byliśmy jednej i tej samej 
myśli, nie damy rady”24. 

 Tak czy inaczej dla Florera był to zapewne ogromny 
afront, zaś dla Juchy poważny problem natury służbowej. 
Sytuacja na Rakowicach musiała być w ogóle niezmiernie 
trudna do zaakceptowania dla uczestników wydarzeń – nie 
znamy niestety przebiegu rozmów pomiędzy Florerem 
i Dzikowskim, ani tez stosunku reszty kadry oficerskiej 
do całej sprawy. Florer okazał się mimo to przychylny - 
„Siódmy był kpt. Florer, ale był zawieszony w urzędowaniu 
przez gen. [bryg.] Roję jako rzekomy Niemiec. Mimo to, kpt. 
Florer interesował się bardzo dużo [sytuacją], udzielał rad, 
wydawał zalecenia itd”25.

 Utrzymanie w ryzach personelu lotniska w po-
wyższej sytuacji musiało być poważnym problemem dla 

21. Tym samym powtarzane w szeregu opracowań stwierdzenia, iż to Florer był pierwszym polskim komendantem lotniska rakowickiego mijają się pod 
względem formalnym i prawnym z prawdą. Niestety są one obecne i ugruntowują w postrzeganiu społecznym błędne wyobrażenia. Nie bez znaczenia 
przy tym pozostaje fakt, iż tego rodzaju nie mające nic wspólnego z prawdą stwierdzenia jak np. opublikowane przez Andrzeja Olejko„ Gdy wystąpiły 
pierwsze oznaki załamania się wojskowo-politycznej sytuacji monarchii austro-węgierskiej, rankiem 31 X 1918 r. członkowie konspiracyjnej Polskiej 
Organizacji Wojskowej opanowali bezkrwawo główne obiekty Krakowa w Galicji Zachodniej w zaborze austriackim, w tym lotnisko Kraków-Rakowice, 
którego pierwszym polskim komendantem został kpt. Roman Florer, późniejszy pierwszy komendant dęblińskiej Szkoły Orląt” są nadal obecne w narracji 
historycznej. A. Olejko, Na skrzydłach niepodległości 1918, POD DOBRYMI SKRZYDŁAMI Biuletyn Informacyjny Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, 
nr 3/2017, s. 10. Ten sam autor idzie w innym swym artykule o krok dalej i w zasadzie zmienia obraz przebiegu wydarzeń w sposób całkowicie nieudo-
kumentowany i mijającymi się z podstawowymi faktami np. co do datacji poszczególnych epizodów czy następstwa czasu: „Swą natychmiastową zgodę 
na to kpt. pil. Roman Florer wyraził w odręcznym liście. W związku z tym, że wieczorem zaczęły się na lotnisku rozruchy wywołane przez austriackich 
żołnierzy, piloci zaś nosili się z zamiarem ucieczki samolotami do Austrii, w nocy z 31 października na l listopada 1918 r. płk Bolesław Roja nakazał 
najstarszym rangą oficerom polskiej narodowości natychmiast objąć komendę nad oddziałami, w których służyli. Na mocy tego rozkazu na dowódcę 
lotniska Rakowice został wyznaczony kpt. pil. Roman Florer [podkreślenie własne - KM], który obawiając się utraty samolotów, polecił uniemożliwienie 
odlotu wspomnianych pilotów poprzez wyłamanie węgielków w magnetach silników, po czym powiadomił gen. Simona z Komendy Miasta, że przejmuje 
lotnisko Rakowice wraz ze sprzętem).” Idem, Udział lotnictwa w wojnie polsko-ukraińskiej 1918–1919 r., Lotnictwo nr 11/2008.
22. Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, (red.) M. Romeyko, Warszawa 1933, s. 
23. Część autorów, idąc jak się zdaje tokiem myślenia, iż wielkie dzieło niepodległościowe musiało być dokonywane jedynie przez oficerów, w zasadzie 
nie wspomina nawet o sierż. Jusze. Przykładem tego jest tekst opublikowany przez Roberta Sendeka. Autor twierdzi, iż „Działo się tak np. z lotniskami 
armii austriackiej. Już 31 października 1918 roku grupa polskich oficerów pod dowództwem kpt. Romana Florera [podkreślenie własne – KM] zajęła 
lotnisko w krakowskich Rakowicach. Przykład z Polaków wzięli także oficerowie i żołnierze stacjonujący w innych miejscach upadającej monarchii 
austro-węgierskiej: lwowskie lotnisko Lewandówka zostało przejęte przez polskich żołnierzy 2 listopada 1918 roku, operacją dowodził por. Janusz de 
Beaurain. Dzień później grupa oficerów, którymi kierował por. pil. Wiktor Robotycki, przejęła kontrolę nad lotniskiem w Hureczku pod Przemyślem”.  
R. Sendek, Miła sercu epoka Periniego, Polska Zbrojna nr 11, listopad 2018, s. 125.
24. J. T. Nowak, Wieża Wolności 1918. W 90. rocznicę wyzwolenia Krakowa, Kraków 2008, s. 69-70.
25. Ibidem.
26. Ibidem. Wg wspomnień sierż Juchy dwóch Polaków odjechało do domu.
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sześcioosobowej grupy Polaków26, zwłaszcza że wieczorem 
31 października odnotowano próby grabieży magazynów. 
W obliczu formalnego załamania struktury dowódczej 
austriaccy instruktorzy postanowili jakoby odlecieć znaj-
dującymi się na lotnisku samolotami do Wiednia. Było to 
w kontekście panujących wówczas warunków pogodowych 
dość problematyczne, niemniej jednak podobno wybrali do 
tego celu sześć samolotów będących w najlepszym stanie 
technicznym. Nie ma jednak absolutnie żadnej pewności, 
czy tego rodzaju plany były w rzeczywistości snute, czy też 
z czasem pojawił się tego rodzaju anegdotyczny przekaz 
mający na celu odpowiednie  narracyjne udramatyzowanie 
oprawy wydarzeń27.

 Sierż. Jucha – pełniący formalnie funkcję polskiego 
zarządcy lotniska - nie był w stanie nad tym wszystkim 
zapanować, zwłaszcza że jak sam wspominał, był mocno 
zaskoczony obrotem spraw. Jeśli przyjmiemy jego wspo-
mnienia za w miarę obiektywny opis ówczesnych wydarzeń, 
to przed przyjazdem Komisji w zasadzie nic się na lotni-
sku nie działo, a jego dowódca – Florer – nie wykazywał 
symptomów przypisywanej mu propolskiej działaności: 
„jako oddaleni od miasta nie mieliśmy pojęcia, co się w nim 
dzieje. W dniu przewrotu [31 października] przyjechał do 
nas oficer techniczny z miasta i opowiadał nam, że coś się 
zmieniło w mieście, bo mu różyczki z czapki zerwali i mówili 
mu, że cesarstwo upadło i że powstała Polska”28. W zasa-
dzie za pewnik możemy przyjąć, iż oficerowie austriaccy 
nie zamierzali wykonywać poleceń sierżanta, który – za-
pewne w ich ocenie – współuczestniczył w zbrodni stanu 
(wszak nie była to zwykła dezercja). Prawdopodobny za-
miar ich odlotu został rzekomo przez Juchę pokrzyżowany 

– obiegowe opisy ówczesnych wydarzeń informują nas, że 
jakoby uszkodził on aparaty zapłonowe w samolotach29.  
Czy była to prawda, czy jedynie późniejsze plotki, nie je-
steśmy dziś w stanie określić z całą pewnością. Tak czy 
inaczej sprawa rozprzężenia i upadku morale na lotnisku 
musiała być jednak niezwykle poważna. Obserwujący to 
Florer, który był wówczas najwyższym stopniem oficerem 
i dotychczasowym komendantem, w obliczu wypadków 
poprosił w końcu o wsparcie Polską Komisję Likwidacyjną. 
Znamiennym przy tym jest fakt, że nie uczynił tego Jucha 
- zostało to później skwapliwie wykorzystane przez Florera 
i innych autorów opisujących mające jakoby wówczas miej-
sce wydarzenia. Tak czy inaczej z Krakowa przybył oddział 
dowodzony przez por. [?] Czecha celem objęcia warty na 
lotnisku30 .

d. Powielanie zaistniałych wzorców 
    informacyjnych

 Historiografia, a zwłaszcza ta budująca narrację 
w oparciu o materiały spisane w kilkanaście lat po ówcze-
snych wydarzeniach, przedstawia jednak obraz rozgrywa-
jących się na Rakowicach wypadków już zupełnie inaczej. 
Najwcześniejszym dokumentem odnoszącym się do całej 
sprawy – i co istotne, spisanym przez osoby nie związane 
osobiście z wydarzeniami - jest wniosek odznaczeniowy dla 
Florera (niestety nie datowany), podpisany przez ppłk. obs. 
Janusza de Beaurain, w latach 1919-1920 pełniącego obo-
wiązki szefa Departamentu III Żeglugi Powietrznej, w któ-
rym, w uzasadnieniu napisano, iż: „Major Florer Roman 
jako dowódca austriackiej kompanii lotniczej w Krakowie 
z dniem 1.11.1918 r. objął dowództwo lotniska w Krakowie 

27.  Nowości ilustrowane z dnia 9 listopada informowały o „słotnej nocy” z 30 na 31 października.
28. J. T. Nowak, Wieża Wolności 1918. W 90. rocznicę wyzwolenia Krakowa, Kraków 2008, s. 69-70
29. Przyjęło się, że zrobił to na polecenie Florera, co jednak w świetle powyższych ustaleń nie musiało być prawdą.
30. Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, (red.) M. Romeyko, Warszawa 1933 s. 58. Patrz też: H. Mordawski, Polskie lotnictwo wojskowe 1918-1920. 
Narodziny i walka, Wrocław 2009, s. 11; A. Olejko, Działania lotnicze w rejonie Lwów – Przemyśl zimą 1918-1919 r., [ w:] „Rocznik Przemyski”, r. 2008 s. 190.
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i uniemożliwił zrewolucjonizowanemu personelowi byłej 
armii austriackiej zniszczenie materiału i samolotów przez 
co został dla armii polskiej uratowany bardzo drogocenny 
materiał lotniczy”31.

 Cytowany dokument wprawdzie nie opisuje oko-
liczności przejęcia kontroli nad lotniskiem, ale kwestia 
podanej daty 1 listopada, jest jak się wydaje niezmiernie 
istotna. Pozostaje w sprzeczności z oficjalnie przyjętą 
i wielokrotnie powtarzaną datacją określającą wydarzenia 
na noc z 30 na 31 października! W świetle zarówno tego 
dokumentu, jak i informacji zaczerpniętych ze wspomnień 
sierż. Antoniego Juchy, jasno wynika, iż owej nocy (30/31) 
nie tylko na lotnisku rakowickim, ale i w sąsiadujących z nim 
koszarach (czyli w całym rejonie ówczesnych Rakowic) nie 
działo się nic specjalnego! Czy zatem w swym życiorysie 
spisanym w 1965 r płk. pil. Roman Florer otwarcie przeina-
cza fakty, pisząc, że „W nocy z 30.10 na 31.10 udaremniłem 
siłą personelowi obcej narodowości porwanie samolotów 
i zniszczenie materiałów”32? 

 Tym samym na podstawie lektury tego dokumentu 
można wprost wnioskować, że na Rakowicach mogło wtedy 
dojść do wypadków siłowych - nawet z użyciem zbrojnej 
przemocy. Wydaje się to jednak z kilku powodów mało 
prawdopodobne – najważniejszym w ocenie wydarzeń była 
wspomniana wcześniej liczba Polaków uczestniczących 
w akcji przejęcia i założenie, że wszyscy opowiedzieli się po 
stronie świeżo powołanych władz polskich. Tu pojawia się 
kolejna wątpliwość: osoba samego Florera, postrzeganego 
wówczas - jak można sądzić - jako oficera austriackiego. 

Stwierdzenie „komendanta kapitana Florera, którego 
uważano za obcego”33 oraz cytowane wcześniej słowa 
sierż. Juchy nie pozostawiają wszak co do tego większych  
złudzeń. 

 Budujący się z tych fragmentarycznych – i niejed-
nokrotnie – wykluczających, bądź w najlepszym wypad-
ku, sprzecznych informacji obraz okoliczności przejęcia 
władzy nad podkrakowskim lotniskiem nie mieści się za-
tem w powszechnie wielbionej konwencji romantycznego 
spisku. Wbrew generowanym przez kolejnych apologetów 
obrazom mitologicznego zaangażowania Florera nie było 
jednak wówczas sytuacji, w której „dzielni polscy patrioci” 
wiedzeni przez dowódcę, za cenę krwi zdobywali z szabla-
mi w dłoniach upragnioną wolność i pędzeni narodowym 
duchem zajęli strategicznie ważny punkt, jakim było pod-
krakowskie lotnisko. Ale propaganda, będąca do pewnego 
stopnia wyrazicielką oczekiwań społecznych, przedstawiła 
wiele lat później te wydarzenia już w sposób odpowiednio 
bardziej udramatyzowany i tym samym odpowiadający 
owej pożądanej przez wszystkich romantycznej wizji wyda-
rzeń: „31 października [nie ma informacji, że w nocy – KM] 
1918 r. trzech podoficerów Polaków pod dowództwem kpt. 
Florera objęło lotnisko krakowskie. Kilku polskich lotni-
ków uniemożliwiło pilotom austriackim pospieszny odlot 
do Wiednia oraz zniszczenie materiału”34. Interesujące. 
Nawet zakładając, że była to prawda, to gdzie podziało się 
pozostałych trzech polskich podoficerów? Co się z nimi 
stało, jest już w zasadzie sprawą drugorzędną – najważ-
niejsza myśl płynąca z tak sformułowanego opisu to ta, iż 

31. MLP BiA 40, Roman Florer – kolekcja personalna. Te same informacje podaje np. Janusz Kolbusz w swym artykule i wprost pisze, iż „Jako pierwsze 
w dniach 31 października–3 listopada 1918 roku odbito krakowskie lotnisko Rakowice, nie dopuszczając do rabunku i zniszczenia oraz uprowadzenia 
samolotów przez austriackich pilotów. Lotnisko opanował dowódca austriackiej 10. Eskadry – kpt. Roman Florer z garstką Polaków”. J. Kolbusz, Początki 
polskiego lotnictwa (1918–1920), [w:] „Niepodległość i Pamięć”, 2015, nr 3 (51). s. 195-196.
32. MLP BiA 40, Roman Florer – kolekcja personalna.
33. A. Chmiel, Oswobodzenie Krakowa 31 października 1918 r., Kraków 1929, s. 78.
34. Ilustrowany Kuryer Codzienny, 3 maja 1939. 
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to właśnie Florer osobiście dowodził cała akcją. Kreacja 
zatem zafunkcjonowała w pełni.

 Niemniej jednak z cała pewnością można stwier-
dzić, że Florer nie tylko nie dowodził polskim tajnym 
spiskiem, ale również nie był inicjatorem akcji przejęcia 
lotniska – wszak przez przybyłą komisję został pozba-
wiony dowództwa! Przemawiają za tym i inne – hipote-
tyczne w znacznej mierze – kwestie, do których należy 
np.: brak zgrania całej akcji z działaniami mającymi miej-
sce w Podgórzu, a prowadzonymi przez por. Antoniego 
Stawarza (sam bryg. Roja był nimi przecież poważnie za-
skoczony). Jeżeli tym samym przyjąć za prawdę cytowa-
ne wcześniej słowa sierż. Juchy o braku kontaktu lotniska 
z miastem, to kwestie ewentualnych ustaleń telefonicznych 
możemy wykluczyć. Podobnie miała się sprawa z hipote-
tycznymi informacjami przekazywanymi przez lotników 
operujących na linii poczty lotniczej, która to – co należy 
podkreślić – nie była służbowo podległa Florerowi.

 Jeżeli zatem uznamy, że przytoczone powyżej 
informacje i argumenty przemawiają jednak za tym, że 
z powodu ewidentnego braku osób, które mogłyby wes-
przeć operację przejęcia lotniska, władze PKL postanowiły 
objąć polską kontrolą lotnisko niejako oficjalnie wysyłając 
wspomnianą wcześniej komisję z por. rez. dr Zdzisławem 
Dzikowskim na czele, to w najmniejszym nawet stop-
niu nie wyjaśniają one okoliczności i daty ponownego 
przejęcia przez Florera dowództwa nad lotniskiem (bę-
dącym de jure pod zwierzchnictwem PKL i przedstawi-
ciela por. Dzikowskiego którym był sierż. Antonii Jucha). 
Hipotetycznym wytłumaczeniem tego może być istniejąca 
wówczas na Rakowicach skomplikowana sytuacja i pewien 
paradoks: z racji wspomnianej przytłaczającej większości 
żołnierzy i oficerów obcych narodowości osoba Florera 
- postrzeganego jako nie-Polaka – mogła być dla nich 
możliwa do zaakceptowania. Pomijając wspominaną grupę  
dwunastu osób chętnych do odlotu (sześć samolotów), cała 

reszta mogła wykazywać chęć podporządkowania się roz-
kazom dotychczasowego – i z ich perspektywy – jedynego 
legalnego dowódcy. Osobną sprawą jest jednak ówczesna 
postawa samego Florera i jego dążenia do odpowiedniego 
znalezienia się w nowej – nadal bardzo skomplikowanej 
- sytuacji. Zdawał on sobie przecież doskonale sprawę, 
iż w trakcie wojny próba przejęcia zbrojnego jednostki 
wojskowej była zbrodnią stanu, a to z kolei równało się 
wyrokowi sądu polowego. Rozwój wypadków toczących 
się wówczas w Krakowie daleki był od przejrzystości i nikt 
nie byłby w stanie zagwarantować Florerowi, że w obli-
czu niepowodzenia akcji przejęcia kontroli nad miastem 
i obiektami wojskowymi (w nim i jego rejonie) nadal legal-
na – bądź co bądź – władza austriacka nie wyciągnęłaby 
konsekwencji. Są to jednak – jak należy podkreślić – jedynie 
spekulacje niepoparte żadnymi materiałami źródłowymi.

 Nieco szersze światło na przebieg ówczesnych 
wydarzeń rzucają inne zachowane dokumenty – w tym wy-
dany 31 października przez Roję i ogłoszony 1 listopada 
rozkaz Polskiego Dowództwa Wojskowego nr 3, w którym 
sformalizowano wcześniejsze podejście mówiące o objęciu 
dowództwa nad jednostkami przez najstarszych stopniem 
Polaków35. W związku z tym – po dotarciu informacji na 
Rakowice w tak formalnej treści jaką był ów rozkaz, Florer 
mógł – już lege artis objąć ponownie dowodzenie i popro-
sić o wspomnianą wcześniej pomoc z miasta. „Przyszła 
z miasta silna warta z por. Czechem. Kpt. Florer polecił 
najpierw rozbroić Niemców, a po rozbrojeniu pokazy-
wałem przybyłemu z wartą porucznikowi, co kto ukradł 
z magazynu i gdzie schował”36. Żołnierze pod dowództwem 
wspomnianego porucznika obstawili ważniejsze punkty 
rozległego kompleksu lotniskowego37. Od tego momentu 
– tj. od 1 listopada Florer działał już, po złożeniu przysięgi 
nowym władzom, legalnie38. Nie bez znaczenia – jak można 
sądzić – pozostawał fakt, iż z dniem 1 listopada Florer, jako 
Polak, został zwolniony z obowiązku świadczenia służby na 
rzecz monarchii austro-węgierskiej39.

35„Najstarsi rangą oficerowie narodowości polskiej obejmują komendę w poszczególnych oddziałach i zakładach wojskowych i są mi za dalszy tok 
służby, za utrzymanie rygoru i ładu odpowiedzialni.” Polska Komenda Wojskowa w Krakowie, Rozkaz nr 2 (błędna numeracja) winno być „3”, Kraków 
dnia 1 listopada 1918 r. Kopia w zbiorach MLP.
36. J. T. Nowak, Wieża Wolności 1918. W 90. rocznicę wyzwolenia Krakowa, Kraków 2008, s. 70.
37. Istnieją pewne informacje mówiące o próbie dokonania sabotażu przez niechętnych nowej władzy żołnierzy. O próbie podpalenia składów paliwowych 
wspomina jedynie mjr. Aleksander Król. A. Król, Początki lotniska krakowskiego, [w:] Dziesięciolecie 2 Pułku Lotniczego w Krakowie 1921-1931, Kraków 
1931, s. 8
38. Cytowany wcześniej Rozkaz, mówił, iż :” Od wszystkich oficerów i żołnierzy Polaków odbiorą dotyczące Komendy w przeciągu 24 godzin następującą 
przysięgę wiernej służby i posłuszeństwa Rządowi Polskiemu, oraz generałom i oficerom i innym przełożonym wojskowym”. Polska Komenda Wojskowa 
w Krakowie, Rozkaz nr 2 (błędna numeracja) winno być „3”, Kraków dnia 1 listopada 1918 r. Kopia w zbiorach MLP.
39. „Rozporządzenie Jego Cesarskiej Mości Cesarza Karola z dnia 1 listopada 1918. Nr. 74631/MK.S.M. Każde z państw narodowych Austryi i krajów po-
łudniowo-słowiańskich stworzą armie narodowe własne. Dla przeprowadzenia tej zmiany w armie narodowe, potrzebne stanowiska wojskowe pozostaną 
w czynności do zupełnego oddania wszelkich agend. Naczelna Komenda armii Austro- Węgier tak długo, aż armia polna powróci do ojczyzny. Wszystkie 
osoby wojskowe, a mianowicie ci w ojczyźnie (Hinterland) natychmiast — ci z armii w polu aż powróci do domu, mają swemu przełożonemu komendantowi 
zameldować do której z stworzonych armii chcą wstąpić. Jeżeli wstąpienie do armii narodowych związane jest z odpowiednią przysięgą — pozwalam na 
tę przysięgę. Karol m. p”. Polska Komenda Wojskowa w Krakowie, Rozkaz nr 4, Kraków dnia 4 listopada 1918 r. Kopia w zbiorach MLP. 
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 Koniecznym podkreślenia jest fakt, iż bez wzglę-
du na to, kto był inicjatorem przejęcia lotniska, to dzięki 
tym wszystkim działaniom nie tylko nie ubyło na nim sa-
molotów, ale przybyły kolejne – te, które w ramach linii 
pocztowej przyleciały – mimo ciężkich warunków pogo-
dowych – już 1 listopada. Na polecenie Florera zostały one 
zabezpieczone. Na lotnisku w Rakowicach przejęto zatem 
dobrze wyposażone warsztaty remontowe i około 40-50 
maszyn. Dominowały typy szkolne: Hansa-Brandenburg 
B.I z silnikiem o mocy 100 koni mechanicznych, Albatros 
B.I, Albatros B.II, Lohner B.II. W  polskim posiada-
niu znalazły się także samoloty wywiadowcze: Oeffag 
C.I i Oeffag C.II. Wszystkie maszyny były jednak mocno  
wyeksploatowane40.

e. Korekta wizji wydarzeń - hiperrzeczywistość

 Następnego dnia – 2 listopada - pomijając 
drobne incydenty na terenie kompleksu lotniskowego 
w Rakowicach nic specjalnego się już nie działo41. Dopiero 
później – tj. 3 listopada lotnisko w większości opuścili ofi-
cerowie i żołnierze narodowości innych niż polska. W ten 
sposób znikła groźba potencjalnego sabotażu bądź utra-
ty owych „drogocennych” samolotów w wyniku ucieczki 
przez nich drogą powietrzną42. Tego samego dnia stan 
samolotów na lotnisku Rakowickim zwiększył się o sześć 
sztuk, bowiem wówczas to wylądowało na nim zgrupowanie 
maszyn z Przemyśla, prowadzone przez por. pil. Wiktora 
Robotyckiego43. Nie zmieniło to faktu, iż pomiędzy 3 a 10 
listopada Roman Florer stał się powszechnie uznanym 
twórcą podwalin polskiego lotnictwa. Jednak – jak można 
wnioskować z analizy jego późniejszej kariery wojskowej 
– nie zapomniano mu niejednoznacznej postawy w dniu 31 
października. 

 Zestawienie oficerów zawodowych 3 Pułku 
Lotniczego z 1923 r. wymienia go w sekcji podpułkowni-
ków, jednak przy jego nazwisku nie widnieje żadna infor-
macja o odznaczeniu go jakimkolwiek krzyżem czy meda-
lem. Później wystawiona mu ocena przez gen Leonarda 
Skierskiego skłania do dalszych przemyśleń: „Florer 
Roman, Komendant Ofic. [erskiej] Szkoły Lotniczej. Umysł 
b. [ardzo] bystry. Charakter nierówny, pozbawiony objek-
tywizmu [zapis zgodny z orginałem]. Bardzo pracowity, 
wymagający; w obejściu z podwładnymi często szorstki 
i cierpki. Posiada duża wiedzę teoretyczną i bardzo dąży 
do celu. Jako wychowawca nie potrafi zawojować serc żoł-
nierskich wskutek wyżej wzmiankowanych usterek cha-
rakteru. Często choruje. W ogóle dobry d-ca, ale sądzę, że 
stosowniejszy w linji [zapis zgodny z orginałem]”44.

  Jak zatem można wnioskować, Florer w zasadzie 
stał się - lub został nieco z konieczności okrzyknięty - twór-
cą podwalin polskiego lotnictwa. I to niejako z przymusu 
sytuacji i w efekcie  trafnej decyzji podjętej w odpowied-
nim czasie. Przypisywany mu rozbuchany patriotyzm nie 
wytrzymuje - w kontekście przywołanych faktów i analizy 
materiału źródłowego - realiów chłodnej oceny historycz-
nej. Nie można mu odmówić spokoju i posiadanego autory-
tetu oraz tego, że pośrednio przyczynił się do zachowania 
dla powstającego lotnictwa polskiego cennych samolotów, 
jednak jego pobudki nie musiały wynikać z przypisywanego 
mu „hurra-patriotyzmu”. Tego jednak rodzaju argumenta-
cja nie wpływa na sposób postrzegania Florera przez część 
badaczy45.

 Osobną sprawą odnoszącą się do kreowania dziś 
Florera na „ojca-założyciela” polskiego lotnictwa, a wy-
magającą dodatkowych wyjaśnień, jest pojawienie się 
oznaczeń przynależności państwowej i przemalowywanie 
dotychczasowych austriackich znaków rozpoznawczych na 

40. Rzeczywista liczba zajętych maszyn pozostaje dyskusyjna. R. Kasprzycki, Rakowice-Czyżyny w latach 1921-1955, Kraków 2010, s. 32; H. Mordawski, 
Polskie lotnictwo wojskowe 1918-1920, s. 12. Andrzej Olejko stwierdził, że zdobyto ogółem 30 samolotów, 20 z nich było sprawnych, ale tylko 12 można 
było od razu wykorzystać. (A. Olejko, Działania lotnicze w rejonie Lwów – Przemyśl zimą 1918-1919 r., [w:] „Rocznik Przemyski”, r. 2008, z. 1, Historia 
wojskowości, s. 190.) Jeszcze inne dane podał Aleksander Król w publikacji wydanej z okazji 20-lecia 2. pułku lotniczego. Autor rozdziału poświęconego 
początkom lotniska krakowskiego stwierdził, że pod koniec października 1918 roku 10. Fliegerersatzkompanie była wyposażona w około 10 szkolnych 
Brandenburgów. (Dziesięciolecie 2 pułku lotniczego, s. 7.)
41. O żadnych dramatycznych wydarzeniach nie informowała ówczesna prasa. Np. na łamach Gońca Krakowskiego w numerze ani z 1 ani z 2 listopada 
próżno szukać bodaj jednej informacji na temat wydarzeń na lotnisku, podobnie sprawa przedstawiała się z Nowościami ilustrowanymi z 9 listopada, 
czy wydanym w dniu 1 listopada nakładzie dziennika Naprzód.
42. R. Kasprzycki, Rakowice-Czyżyny w latach 1921-1955, Kraków 2010, s. 31; A. Olejko, Działania lotnicze w rejonie Lwów – Przemyśl zimą 1918-1919 r., 
[w:] „Rocznik Przemyski”, r. 2008, z. 1, Historia wojskowości, s. 189-212, s. 190; K. Sławiński, Dzieje polskich skrzydeł, Warszawa 1974, s. 20
43. H. Mordawski, Polskie lotnictwo wojskowe 1918-1920, s. 11; A. Olejko, Działania lotnicze w rejonie Lwów – Przemyśl zimą 1918-1919 r., [w:] „Rocznik 
Przemyski”, r. 2008, z. 1, Historia wojskowości, s. 190.
44. Brak sygnatury akt. Kopia w zbiorach MLP – dołączona do MLP BiA 40, Roman Florer – kolekcja personalna.
45. „W dniach od 31 października do 3 listopada 1918 roku kpt. pil. Roman Florer z garstką Polaków opanował lotnisko” - http://aviateam.pl/historia/
title;spod-znaku-bialo-czerwonej-szachownicy-zapomniane-poczatki-polskiej-awiacji; W podobnym tonie Florer jest ukazywany również na portalu 
internetowym Stowarzyszenia Entuzjastów Lotnictwa „Grupa Archeo Łask”, gdzie można przeczytać, iż: „Pod koniec wojny niebagatelną rolę odegrał 
kpt. Roman Florer z Flik 10, który w tym czasie był dowódcą szkoły pilotów. Był tym, który aktywnie i skutecznie przeciwstawił się Austriakom. Kierował 
przejęciem w październiku 1918 r. wraz z garstką żołnierzy polskich lotniska i sprzętu po zaborcach, co nie obyło się bez incydentów”. http://archeolask.
pl/CMS/index.php/sezam/krakowska-historia.
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zajętych wówczas samolotach. Również i ta tematyka obro-
sła bowiem w szereg niedomówień i przeinaczeń wskazu-
jących Florera jako rozkazodawcę i autora pomysłu prze-
malowania znaków przynależności państwowej. Niektóre 
opisy noszą wspomniane już znamiona „bogoojczyźnia-
nych” i romantycznych wizji ich autorów46. Prozaiczność 
znaku była jednak zapewne wynikiem przyziemnego 
pragmatyzmu. „Rozkaz nr 8 z dnia 12 listopada nakazywał: 
L. prez. 85/18. Odznaki samolotów polskich. Wszystkie pol-
skie samoloty są następującymi znakami zaopatrzone: „Z” 
czerwonem”47. Pojawia się tym samym następne pytanie 
– czy uznano rozkazem stan już istniejący, czyli oddolną 
inicjatywę personelu rakowickiego lotniska zamalowujące-
go austro-wegierskie znaki rozpoznawcze, czy też przed-
stawiono im projekt w formie nakazu. Tu również z powodu 
braku źródeł można jedynie spekulować. Niemniej jednak 
przez blisko miesiąc samoloty latały z czerwonym znakiem 
„Z” na białym polu, ale czy Florer był tego pomysłodawcą, 
nie określimy w wiążący sposób nigdy. Niemniej jednak 
przypisywanie mu również tej zasługi powoduje, iż ów 
„zapomniany” – jak stwierdził cytowany Andrzej Zaręba 

– oficer staje się jeszcze bardziej mityczną postacią pierw-
szych dni niepodległości na podkrakowskim lotnisku.

 Tak czy inaczej samoloty w Krakowie zyskały 
oznaczenia, które następnie zostały zastąpione ogól-
nie przyjętym znakiem szachownicy: „L. Prez. 888. 
Odznaki samolotów.  Rozkaz Sztabu Gen.[eralnego] W. P, 
w Warszawie Nr. 38 z dnia i 1. grudnia 1918: »Wszystkie sa-
moloty Wojsk Polskich mają być w najkrótszym czasie niej 
podanym znakiem w przepisanych miejscach zaopatrzo-
ne: Spełnienie rozkazu meldują wszystkie kadry lotnicze 
wprost do Sztabu Gen. Wojsk Polskich w Warszawie i D. 
G. O. w Krakowie«. Nowe oznaczenia ogłosić wszystkim 
a do szeregowców. Tymsamem [zapis zgodny z odginałem] 
znosi się dotychczasowe oznaczenia samo lotów ogłoszone 
w rozkazie D. G. O. w Krakowie N. 8 . z dnia 12. listopada b. 
r. L.prez. 85/18.”48. Pismo Dowództwa Wojsk Lotniczych 
informujące o konieczności zmiany znaków zostało skie-
rowane do: Ministerstwa Spraw Wojskowych, Okręgów 
Wojskowych, wszystkich oddziałów Sztabu Generalnego, 
do Inspektoratu Artylerii oraz Ministerstw Spraw 
Zewnętrznych i Wewnętrznych „do natychmiastowego 

46. M. Drożdż , Niepodległość w Rakowicach, „Gazeta Krakowska”, 31 października 2008 r. Autor naginając nieco rzetelność badań historycznych po-
służył się informacjami uzyskanymi od wspomnianego dr. inż arch. Krzysztofa Wielgusa. Skąd przywołany specjalista z zakresu architektury krajobrazu 
wziął owe rewelacje trudno jest jednoznacznie wnioskować, jednak uznawanie za nim, iż „Z” było na cześć „zwycięstwa” powoduje nieco kabaretowy 
wydźwięk całości narracji. W podobnym tonie funkcjonuje fantasmagoryczny opis wydarzeń opublikowany na stronie portalu „Tytus”, którego autorzy 
opisują go jako „serwis popularnonaukowy poświęcony historii Polski i świata, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski”. Na podstronie owego 
portalu https://tytus.edu.pl/2020/03/03/bialo-czerwona-szachownica-lotnicza-nie-taki-prosty-znak/ można przeczytać artykuł Mateusza Drożdża, 
w którym twierdzi on, że: „Jako pierwsi zmierzyli się z tym zadaniem lotnicy w Krakowie, a konkretniej na podkrakowskim wówczas lotnisku w Rakowicach. 
W czwartek 31 października 1918 roku zostało ono przejęte przez Polską Komisję Likwidacyjną i zabezpieczone przez paru zaledwie polskich lotników 
i mechaników wspartych piechotą. Dzień później dowodzący bazą kpt Roman Florer nakazał zamalowanie c.k. barw. Czarne austriackie krzyże na bia-
łym tle pokryto białą farbą, a na powstałych w ten sposób białych kwadratach wymalowano duże czerwone litery „Z” jak „Zwycięstwo” lub „Zdobycz”.”.  
Skąd autor ponownie wziął owe sensacyjne informacje trudno jednoznacznie rozstrzygnąć, zwłaszcza, że powołuje się on na szereg opracowań.
47. Polska Komenda Wojskowa w Krakowie, Rozkaz nr 8 , Kraków dnia 12 listopada 1918 r. Kopia w zbiorach MLP.
48. Dowództwo Generalnego Okręgu w Krakowie w Krakowie, Rozkaz nr 24 , Kraków dnia 19 grudnia 1918 r. Kopia zbiorach MLP.
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ogłoszenia aż do szeregowców”. Rozkaz Szefa Sztabu 
Generalnego gen. dyw. Stanisława Szeptyckiego (za 
zgodność podpisał ppłk Nieniewski) miał być ogłoszony 
„przez Biuro Prasowe w Dziennikach Królestwa, Galicji 
i Poznańskiego”. W następstwie rozkazu, w Dzienniku 
Rozporządzeń M[inisterstw] S[praw] Wojsk[owych].,  
Nr 9 z 7 grudnia, pojawił się zapis precyzujący oznakowa-
nie samolotów polskich sił powietrznych. W miarę upływu 
czasu uściślono – Instrukcja Wojsk Lotniczych nr 15 z 1921 
r. – Ogólne Warunki Techniczne Płatowców, wprowadzając 
obwódki w kolorach odmiennych od koloru pól szachowni-
cy, jednak nie podano stosunku ich szerokości do rozmiaru 
szachownicy49.

 Przemalowanie znaków rozpoznawczych – mimo 
że istotne pod względem użytkowym czy jak chcą niektó-
rzy wspomniani autorzy, patriotycznym – w najmniejszy 
nawet sposób nie wpływało na rzeczywisty stan techniczny 
maszyn. Były one stale remontowane, nie zawsze w sposób 
właściwy, gdyż brakowało wyszkolonych fachowców, jak 
również pilotów i obserwatorów. Kwestie specyficznej poli-
tyki kadrowej prowadzonej wówczas przez Florera również 
dają pewien pogląd na charakter tego oficera. I z oczywi-
stych powodów są pomijane przez jego apologetów.

 Utrzymanie w  świadomości społecznej mitu 
Florera jako twórcy polskiego lotnictwa w 1918 r. wyma-
gało od niego samego szeregu działań – a jednym z nich 
było pozbycie się wszystkich osób mogących zaprzeczyć 
oficjalnie budowanej legendzie. Świadkowie wydarzeń ma-
jących miejsce na lotnisku rakowickim od 30 października 
do 1 listopada - owych sześciu Polaków, o których wspo-
minał Antonii Jucha, szybko znikają z oficjalnych wyka-
zów personalnych. O ile w wypadku czy to wspomnianego 
sierż. Juchy, czy pozostałych podoficerów i szeregowych 
sytuacja mogła być relatywnie łatwa do wytłumaczenia, to 
epizod związany z postacią ppor. Józefa Krzemienia daje 

pewien pogląd na panujące wówczas stosunki i postępowa-
nie Florera względem osób mogących stanowić dla niego 
zagrożenie.

 Podporucznik Krzemień nie był osobą ani niekom-
petentną, ani przypadkową50 – biorąc choćby pod uwagę 
fakt, iż w szczytowym okresie swej służby kierował grupą 
podoficerów i pracowników cywilnych w liczbie stu sie-
demdziesięciu siedmiu stanowiących kadrę warsztatów 
lotniczych w Krakowie. Florer doskonale zdawał sobie 
sprawę ze swych możliwości i jako doskonale postrze-
gany oficer służbista – o czym świadczyły choćby takie 
zdania pojawiające się w dokumentach jak: „Będąc oddzia-
łem [Szkoła Pilotów w Krakowie] wzorowo prowadzonym 
przez kapitana Florera”51 - był w stanie decydować o kwe-
stiach personalnych według własnego uznania.  W dniu 
30 października 1919 r. do Inspektoratu Wojsk Lotniczych 
wpłynęło pismo proponujące szereg zmian personalnych 
w dowództwie Szkoły Pilotów w Krakowie. „Adjutantem 
[zapis zgodny z odginałem] miał być por. Jan Siemiński 
a w razie jego urlopowania por. Władysław Kalkus; oficerem 
technicznym – ppor Stanisław Karpiński; dowódcą I [stop-
nia] Szkoły Pilotów  - ppor. Stanisław Jakubowski a jego 
adiutantem ppor. Witold Zyborski; dowódcą II [stopnia] 
por. Augustyn Domes a jego adiutantem ppor Franciszek 
Wiedeń. Dowódcą Warsztatów Lotniczych miał być kpt. obs. 
Franciszek Schneider” a jego „kierownikiem fachowym” 
wspomniany ppor. inż. Józef Krzemień52. Dowódca Szkoły 
gwarantował sobie jednocześnie sporą decyzyjność w kwe-
stiach personalnych - „wybór tych oficerów do zleceń, jako 
też pilotów-szefów pozostawić do woli dowódcy Szkoły 
Pilotów w Krakowie”53. Pomijając kwalifikacje, istniejące 
braki kadrowe i inne przesłanki zastanawiającym pozostaje 
fakt, iż pośród wzmiankowanych oficerów nie pojawili się 
uczestnicy wydarzeń z ostatnich dni października i pierw-
szych dni listopada 1918 r. 

49. Od 1918 r. aż do dzisiaj w historiografii polskiej dominuje błędny pogląd, iż autorstwo szachownicy należy przypisać wspomnianemu por. pil. Stefanowi 
Stecowi. Opinię tę przez lata powielało wielu autorów opracowań z zakresu historii lotnictwa, a ustalenia rzeczywistych okoliczności przyjęcia owego 
symbolu jako znaku rozpoznawczego wskazywane przez Andrzeja Olejko w zasadzie przeszły bez echa. A. Olejko, Prawdy i półprawdy z okresu narodzin 
lotnictwa polskiego wojskowego 1918–1920 – polska symbolika lotnicza w świetle najnowszych badań, [w:] Infolotnicze.pl, 7 listopada 2011 [dostęp: 10 
lutego 2020], <https://www.infolotnicze.pl/2013/11/07/prawdy-i-polprawdy-z-okresu-narodzin-lotnictwa-polskiego-wojskowego-1918-1920-polska-
-symbolika-lotnicza-w-swietle-najnowszych-badan/>.
50. Dyplomowany inżynier, ppor Józef Krzemień, urodzony z podkrakowskim Bierzanowie posiadał nie tylko znacznie wyższe niż Florer wykształcenie 
cywilne i wojskowe ale i jednocześnie tylko w minimalny sposób ustępował mu kwalifikacjami lotniczymi. Zapisy w jego Karcie Ewidencyjnej wskazują na 
to w sposób jednoznaczny – w rubryce „ukończone studja wojskowe: c. i k. Szkoła oficerska w Opawie”, natomiast w rubryce „ukończone studja cywilne: 
Wyższa szkoła realna z maturą, ck. Politechnika ze wszystkimi egzaminami państw.[owymi] i dyplomem”. Posiadał także kompetencje pilota nabyte 
w 1915 r. w Wiener Neustadt, gdzie pod koniec wojny pełnił obowiązki samodzielnego kierownika warsztatów płatowców silnikowych. Brak jest jednak 
informacji co do okoliczności przydziału na Rakowice – wiadomo jednak, że był „zawsze przy lotnictwie, nie jest przydzielony do Szkoły Pilotów, lecz 
był kierownikiem Warsztatów lotniczych od 1. listopada 1918 do 1 maja 1919, obecnie Dowódca Warsztatów lotniczych”. CAW 301.12 Karta Ewidencyjna, 
inż. dypl. Józefa Krzemienia. 
51. CAW 300.39, „Warszawa, dn. 31 października 1919 r. do Inspektoratu Wojsk Lotniczych”.
52. CAW 300.39, „Warszawa, dn. 30 października 1919 r. Do inspektoratu Wojsk Lotniczych”.
53. Ibidem.
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 Nie zważając na obiektywne czynniki, jakim było 
np. wzorowe funkcjonowanie kierowanych przez ppor. 
Krzemienia Warsztatów Lotniczych, w lutym 1920 r. kpt. 
Roman Florer wszczął przeciw niemu dochodzenie służ-
bowe, dotyczące pośrednio także i dwóch innych osób 
będących od 1 listopada na lotnisku rakowickim – kaprali 
Józefa Kohuta i [?] Pollaka. Florer złożył w prokuraturze 
przy Wojskowym Sądzie Okręgu Generalnego, „donie-
sienie karne przeciw ppor. inż. Krzemieniowi Józefowi 
z Warsztatów Lotn.[iczych] w Krakowie urodzonemu 
w 1886 roku w Bierzanowie, stanu wolnego, religii rzym.
[sko] kat.[olickiej] o niesubordynację i postępowanie uwła-
czające względnie podejrzywające [zapis zgodny z odgina-
łem] przełożonych o nadużywanie stanowiska służbowego 
popełnionych przez niego dwukrotnie w korespondencji 
ze swem Dow.[ódcą]”54. Florer zarzucał Krzemieniowi, iż 
„Dnia 31./I.1920 wpłynęło tu pismo D.[owództwa] O.[kręgu] 
Gen.[eralnego] 781.pouf. wraz z dołączonem pismem Sądu 
Wojsk. Przy Dow.[ództwie] O.[kręgu] G.[eneralnego] 
W sprawie niestawienia się do sądu wojsk.[owego] przy 
O.[kręgu] Gen.[eralnym] w Krakowie kaprala [Józefa] 
Kohuta o kaprala [?] Pollaka obydwu z Warsztat.[ów] Lotn.
[iczych] w Krakowie, oraz w sprawie przeprowadzenia 
dochodzeń, co było powodem niestawienia się wymienio-
nych ludzi w sądzie. Ponieważ wszystkie akta dotyczące 
tej sprawy zostały w tutejszym dzienniku znalezione. […] 
Na polecenie D.[owództwa] O.[kręgu] Gen.[eralnego] wy-
tknięto ppor. Krzemieniowi niedopilnowanie wykonania 
polecenia Sądu Wojskowego – ten zaś odpowiedział we-
dług załącznika 1. Ad załącznik 2. Dnia 6./II. 1920 wpły-
nęło do tut. Dow. karta służbowa ppor. Krzemienia (zał. 
2) pisana w stanie [skreślenie i poprawienie odręcznie na 
„tonie” - KM] zuchwałym, niewojskowym, oraz ubliżają-
cym tak dowódcy samemu jak i Komisji Rozp. [oznawczej]. 
Przeprowadzone śledztwo wykazało jak w załączniku 2 
a komisja Rozp.[oznawczej] Dow.[udztwa] Niższej Szkoły 
Lotniczej. Ponieważ ppor. Krzemień już kilkakrotnie był 
za podobne przekroczenia karany, ponieważ kary te nie 
wywarły żadnego wrażenia na nim i ponieważ wymiar kar 
dyscyplinarnych nie wystarcza, donoszę o tem przestęp-
stwie do Sądu Wojskowego przy O.[kręgu] Gen.[eralnym]. 
Florer kapitan. M.p.”55.

 Treść dokumentu wydaje się być z jednej strony 
szokująca, z drugiej strony nic nie wnosząca do sprawy 
przekroczeń dyscyplinarnych wspomnianych podofice-
rów. Wydźwięk cytowanego dokumentu może być zatem 
w świetle wskazanych wcześniej przesłanek wieloznaczny, 
a jedną z nich - co do jego oceny - również może być wy-
rachowana gra personalna Florera w stosunku do oficera 
o bardzo wysokich kompetencjach. Pod pretekstem nie-
ukarania przekroczeń w obowiązkach służbowych podofi-
cerów ppor. Krzemień został oskarżony  w spektakularny 
sposób przez dowódcę o bliżej nieokreślone wykroczenia 
służbowe. W efekcie tego ppor. Józef Krzemień odszedł za 
służby w Krakowie - mimo iż w sposób czynny przyczynił 
się w początkowym okresie do usprawnienia funkcjonowa-
nia polskiego lotnictwa56. Jak można też sądzić ciąg dalszy 
jego służby – już nie w Krakowie – nie obfitował w podobne 
naruszenia dyscypliny. Czy zatem Florer w ten sposób po-
zbył się niewygodnego oficera nie zważając na ewidentne 
braki kadrowe możemy jedynie domniemywać.

 Na podstawie szacunkowych obliczeń można 
przyjąć, że na przełomie listopada i grudnia 1918 r. we 
wszystkich ośrodkach lotniczych w całym kraju znajdo-
wało się około 60-80 pilotów i obserwatorów. Powstały 
nieco później – ale i tak najwcześniejszy zachowany spis 
z 23 stycznia 1919 r. wymienia ogólną liczbę 65 pilotów 
i 34 obserwatorów57. Jeżeli do tego doliczyć, że mimo, iż 
w tych jednostkach była wystarczająca liczby oficerów lot-
nictwa, to jednak nie gwarantowało to niestety obsadzenia 
wszystkich wolnych etatów, szczególnie w powstających 
jednostkach bojowych obraz sytuacji nie przedstawiła 

54. CAW 301.12  „Do Prokuratorji przy wojskowym Sądzie Okręgu Generalnego, Kraków -Rakowice, dnia 23 lutego 1920”
55. Ibidem.
56. Był od dnia 12 listopada 1918 r. oficerem technicznym i kierownikiem warsztatów lotniczych przy eskadrach 1, 5, 9 i 12. następnie do 1 maja 1919 r. 
był dowódcą Warsztatów Lotniczych w Krakowie.
57. CAW, sygn. I 301.12.28. „Zestawienie personelu i sprzętu technicznego wojsk lotniczych polskich z 23 I 1919 r”.
58. Dziennik Rozkazów Wojskowych No 8, Warszawa 25 stycznia 1919 r. Dekretem nr 303 z dnia 17 stycznia 1919 r potwierdzono przyjęcie do Wojska 
Polskiego z dniem 1 listopada 1918 r. kpt. Romana Florera z uznaniem posiadanego stopnia. 
59. Dziennik Rozkazów Wojskowych No 10, Warszawa 11 grudnia 1918 r. Rozkaz do wojsk lotniczych.
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się optymistycznie. Można jedynie spekulować, dlacze-
go Florer nie dość, że nadal piastował swe stanowisko, 
to jeszcze powierzano mu kolejne obowiązki58. Zapewne 
brano pod uwagę fakt, iż był dobrym organizatorem i miał 
doświadczenie w dowodzeniu dużą jednostką. On sam 
zaś wykorzystał w pełni – w nowej rzeczywistości – swoje 
umiejętności i kompetencje oficerskie. Zapewne ich pew-
nym potwierdzeniem był rozkaz podpisany przez Józefa 
Piłsudskiego z dnia 6 grudnia 1918 r, wyrażający „uznanie 
wojskom lotniczym i ich dowództwu za wytrwała pracę 
podczas walk na terenie Galicji.”59.

Mechanizm sekwencyjny 
kreowania wizerunku 

 Zjawisko nadawania przez biografów osobom 
uznawanym przez nich za bohaterów w cech niezwykłych, 
przypisywania im wymiaru mitycznego, ma bez wątpienia 
wymiar rudymentarny. I jeśli nawet ulega zmianie kontekst 
kulturowy, to potrzeba „osadzenia” tak wykreowanego bo-
hatera w przestrzeni na poły mitycznej wcale nie zanika, 
bo nie zanika pragnienie powiązania przeżywanych współ-
cześnie doświadczeń z odpowiednio nośnymi wzorcami60.  
Aby więc uporządkować strukturę wywodu i w czytelny 
sposób wskazać węzłowe punkty kreowania wizerunku 

Romana Florera w historiografii (i jak to już zostało wspo-
mniane wcześniej po części w świadomości społecznej) 
należy uporządkować pewne mniemania, tak by przepro-
wadzić analizę pojęć często mylonych i różnie klasyfiko-
wanych, a takich jak: osobowość, tożsamość i wizerunek, 
oraz następnie wskazać relacje występujące między nimi 
w przypadku płk. pil. Romana Florera.

 Kreowanie wizerunku to tworzenie bowiem pew-
nego obrazu w świadomości odbiorców. W tym procesie 
następuje oderwanie od tego, co rzeczywiste, na rzecz 
tego, co wyobrażone lub oczekiwane, dlatego ważne jest 
kreowanie wyobrażenia o rzeczywistości, a nie ona sama. 
W przypadku Florera w procesie kreowania jego wizerun-
ku jako oficera-patrioty, który własnoręcznie przejął z rąk 
Austriaków lotnisko w podkrakowskich Rakowicach, ko-
nieczny był zatem odpowiednio usystematyzowany zespół 
spójnych działań, obecnie określanych jako promocyjne. 
Jak zostało wskazane we wcześniejszej części wywodu, ro-
bił to już on sam (autopromocja), zaś w ślad za nim szli ko-
lejni apologeci jego sukcesów – zarówno jemu współcześni, 
jak i późniejsi. W tych przypadkach kreowanie wizerunku 
oparte było i determinowane przez czynniki o znaczeniu 
doniosłym, czyli o działania związane z odzyskaniem nie-
podległości w 1918 r.

60. S. Czarnowski, Dawność a teraźniejszość w kulturze, [:] Dzieła. T. I. Warszawa 1956, s. 111.
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 Można tym samym przyjąć, że już sam zespół cech 
społecznych ówczesnej epoki wygenerował pojawienie się 
osoby takiej jak Florera - bohatera odpowiedzialnego za 
wydarzenia z 31 października. Wszak za tak doniosłe czyny 
nie mógł być przecież odpowiedzialny zwykły sierżant! 
Polski szlachcic i oficer spełniał warunki oczekiwań spo-
łecznych, a skoro sam legitymizował przebieg wypadków, 
to nikomu nie przyszło do głowy negować słowa surowego 
w obejściu oficera z krwi i kości. Tym samym w oparciu o ka-
tegorię społeczną pojawił się pierwszy – i w zasadzie fun-
damentalny – element kreacji rzeczywistości, który przez 
badaczy z dziedziny socjologii jest klasyfikowany jedno-
znacznie w procesie tworzenia bohaterów mitycznych. Tym 
samym Florer-bohater „jest wybranym przedstawicielem 
jakiejś grupy lub sprawy [...] jest przedstawicielem w pew-
nym określonym znaczeniu: wciela samą zasadę ustroju 
grupy. Dzięki bohaterowi grupa utwierdza się jako zbioro-
wość ludzka, a jednocześnie bohater wyobraża prawa grupy 
do tego, w czym upatruje ona rękojmię swej trwałości61.

 Mechanizm ten był szalenie łatwy do zastosowania, 
gdyż jednym z rodzajów apologii, szeroko kultywowanych 

na polskim gruncie intelektualnym i politycznym, jest idea 
wielkości i pomnikowości osób związanych z ważnymi wy-
darzeniami dziejowymi. Ale w postulatach tego rodzaju 
możemy dostrzec tylko kompleksy. Są one głęboko za-
korzenione w naszej świadomości społecznej – obraz 
nieskazitelnej przeszłości jest absolutnym priorytetem, 
jednostka musi heroicznie zmagać się z przeciwnościami, 
a bieg historii rządzi się własnymi prawami. Zgodnie z tym 
paradygmatem – Florer-bohater był i jest wyrazem wręcz 
obiektywnej potrzeby historycznej! Co więcej, ogranicze-
nie wizji dziejów do imperatywu historycznego stanowi 
najmniej kreatywny sposób przedstawiania przeszłości62. 
Tym samym badacze zostali niejako zmuszeni do radzenia 
sobie nie z prostymi schematami i oczekiwaniami społecz-
nymi, ale z konkretnymi faktami - pracując z wybiórczymi 
dokumentami, jesteśmy wręcz podświadomie w stanie 
przeoczyć istnienie skomplikowanego połączenia obiek-
tywnych czynników i osobowości, czy też zwyczajnych 
zdarzeń losowych i przedstawić je w wynikach naszych 
badań tak, by były zgodne z panującym wzorcem. 

 Z punktu widzenia obecnej metodologii badań 
historycznych zostało wypracowane przekonanie, że na 

61. S. Czarnowski, Kult bohaterów i jego społeczne podłoże. Święty Patryk. Bohater narodowy Irlandii, [w:] idem, Dzieła, oprac. N. Assorodobraj, S.T. 
Ossowski, t. 4, Warszawa 1956, s. 234.
62. M. Eliade, Sacrum – mit – historia, Warszawa 1970, s. 36. Z. Kuderowicz, Myśli i ludzie. Dilthey, Warszawa 1967, s. 27.
63. Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, [red.] M. Romeyko, Warszawa 1933. 
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wizerunek składają się dwa podstawowe elementy: po-
znawcze (związane z wiedzą na temat osoby) oraz emo-
cjonalne (określane przez postawy bądź uczucia). W tym 
jednak przypadku w grę wchodzić jednak musi i mecha-
nizm krytyki źródła – skoro bowiem uznamy, iż wspomnia-
ne dzieło pod redakcją mjr. dypl. pil. Mariana Romeyki pt. 
„Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa”63 stanowi 
opracowanie pomnikowe, a sam autor był uznanym ofice-
rem lotnictwa oraz świadkiem opisywanych przez siebie 
wydarzeń, to nie przyjdzie nam nawet do głowy myśl, iż 
Romeyko celowo (bądź nieświadomie) mijał się z faktami. 
W tym bowiem ujęciu funkcjonują pewne paradygmaty 
odnoszące się odpowiednio do:
• Aktualności i wiarygodności; Image danej osoby musi 
mieć potwierdzenie w istniejących realiach. Nie znaczy to, 
że musi pokrywać się w stu procentach z rzeczywistością, 
lecz musi ukazywać ukryty potencjał – w przypadku wy-
darzeń na Rakowicach bezdyskusyjnie miały one miejsce;

• Prostoty; Należy zredukować wieloaspektowość tożsamo-
ści i przyjąć jeden typowy aspekt oceny danej postaci, który 
byłby wystarczająco wiarygodny i atrakcyjny, by przekonać 
pożądane grupy odbiorców – Florer jako oficer w sposób 
naturalny wręcz do tego się nadawał; 

• Atrakcyjności dla odbiorcy; Wizerunek musi odpowiadać 
zwyczajowym wymaganiom dotyczącym wybitnej posta-
ci historycznej i ukazywać ją jako sympatyczną, cenioną, 
wartościową i umiejącą sprawnie działać w sytuacjach 
krytycznych – wprawdzie Florer sympatyczny nie był, ale 
jako „wymagający” oficer był odpowiednią osobą na miarę 
potrzeb czasów i wydarzeń;

• Niepowtarzalności; Ważne, by image osoby był unikatowy 
– Florer był najwyższej rangi Polakiem na lotnisku;

 Zatem w przypadku kreacji osoby płk. pil. Romana 
Florera wszystkie te elementy zostały użyte i zafunkcjo-
nowały w doskonały sposób, odnosząc się do realiów spo-
łecznych ówczesnej epoki. W latach II Rzeczypospolitej 
opisywaniem walk z lat 1918-1921 w powietrzu zajmowali 
się polscy oficerowie, którym zależało, by za pomocą ich 
tekstów (takich jak np. wspomniana „Ku czci poległych lot-
ników. Księga pamiątkowa”) podnosić czy wręcz generować 
esprit de corps polskiego lotnictwa. Sztandarowym opra-
cowaniem w tym duchu jest właśnie wspomniane opraco-
wanie pod redakcją mjr. dypl. pil. Mariana Romeyki. Praca 
ta pozostaje do dziś jedną z najważniejszych pozycji w bi-
bliografii każdego autora podejmującego problem badań 

polskich Wojsk Lotniczych w latach 1918-1921. Patrząc 
jednak na nią z perspektywy 80 lat możemy dostrzec po-
ważne usterki związane nie tylko z faktografią. Autorzy 
poszczególnych rozdziałów dokonywali zapewne kwerend 
archiwalnych, lecz najważniejszym źródłem była dla nich 
przede wszystkim zawodna pamięć ludzka. Wiele zagad-
nień zostało też potraktowanych bardzo zdawkowo bądź 
wręcz sztampowo. Pewnym również mankamentem jest 
przedstawienie losów poszczególnych eskadr w oderwaniu 
od innych rodzajów broni, zwłaszcza piechoty i artylerii, na 
rzecz których działały polskie załogi samolotów i balonów. 
Warto ponadto pamiętać, że powstanie księgi pt. „Ku czci 
poległych lotników” miało charakter czysto propagando-
wy, co nie sprzyjało w pełni obiektywnemu spojrzeniu na 
opisywaną tematykę np. analizowanego przejęcia lotniska 
w podkrakowskich Rakowicach w 1918 r. 

 Tym samym, dzięki wewnętrznemu przekonaniu 
interesariuszy, jakimi byli autorzy  wspomnianego opraco-
wania pt. „Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa”, 
o słuszności ich działań, skłoni byli oni do rozpowszechnia-
nia projektowanego wizerunku wydarzeń i osób w otocze-
niu i podjęcia funkcji ambasadorów własnej społeczności. 
Tego rodzaju próba kreowania wizerunku oparła się też na 
kilku innych przesłankach, do których możemy zaliczyć 
nie tylko wskazane wcześniej wykształcone u odbiorców 
stereotypy wsparte o zdobyte własne doświadczenia od-
biorców, ich wiedzę, ale i subiektywną ocenę faktów z nie-
odległej przeszłości.

 Jak wynika z przyjętych ustaleń wizerunek posta-
ci-pomników jest zatem elementem szalenie złożonym, zaś 
obraz tych osób można określić jako silnie nacechowany 
stosunkiem osobistym, gdyż stopień świadomości na ich 
temat był wysoki i jednocześnie niezwykle powierzchowny. 

 To wszystko razem z kolei przyczyniło się do za-
funkcjonowania interesującego mechanizmu wypierania 
z pamięci wzmiankowanych bohaterów. Był on bowiem 
oparty o popularny stereotyp nacechowany naiwnym czy 
wręcz sienkiewiczowskim heroizmem. W tym też ujęciu płk. 
pil. Roman Florer jest obecnie postrzegany nie jako czło-
wiek, który wykreował się na podmiot wydarzeń z ostatnich 
dni października 1918 r., ale jako bohater, który był pilotem, 
młodym człowiekiem wychowanym w okresie zaborów, któ-
ry walką zbrojną i talentami organizacyjnymi przyczynił się 
do odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą i który 
zasłynął swą nieugiętą postawą patriotyczną, ukochaniem 
ojczyzny, wolności oraz udowodnił swe męstwo, talent oraz 
profesjonalizm. 
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Zakończenie

 Mimo powszechnego zjawiska gloryfikowania po-
staci historycznych poprzez przypisywanie lub ubarwia-
nie pewnych ich czynów czy związanych z nimi procesów 
lub zjawisk, znamiennym pozostaje fakt, iż badania nad 
działaniami związanymi z kształtowaniem wizerunku po-
staci historycznych są generalnie dość słabo zakorzenio-
ne w nauce polskiej. Rzadko też są stosowane w praktyce 
analizy historycznej w badaniach biograficznych. Można 
oczywiście wyróżnić pewną grupę postaci historycznych, 
w stosunku do których problematyka mechanizmów za-
rządzania (czy też wspomnianego kreowania) wizerunkiem 
jest w szczególny sposób wyjątkowa i specyficzna. Dotyczy 
to głównie tych, których dotknęły tragiczne wydarzenia 
historyczne i zdominowały ich dziedzictwo historyczne 
i kulturowe, a poprzez to jednoznacznie zdefiniowały ich 
tożsamość. Wizerunek tych osób można uznać za wy-
obrażenie nie tylko pozytywne (bez głębszej analizy), ale 
i często wręcz stereotypowe – czy to o zasięgu międzyna-
rodowym, czy nawet światowym. 

 W ujęciu narracji historycznej winno się przyjąć, iż 
w przypadku pojęcia tożsamości należy się odnosić również 
do całość symboliki danej postaci oraz instrumentów ko-
munikacji, za pośrednictwem których stała się ona obecna 
w świadomości badaczy i odbiorców nauk historycznych. 
W tym też ujęciu pojęcie wizerunku (określanego czasem 
jako image) może funkcjonować jako owo wyobrażenie 
o danej postaci. Nie jest to więc obraz rzeczywisty, lecz 
tylko pewien subiektywny wytwór wyobraźni badacza czy 
też projekcja oczekiwań odbiorcy wyników jego pracy na-
ukowej. Kluczowym w tym przypadku pozostaje jednak 
fakt, iż o ile istnieje jedna tożsamość, o tyle nie ma już 
jednego wizerunku. 

 W tym zatem ujęciu image Florera to byt wielo-
warstwowy, stanowiący sumę wszystkich spostrzeżeń i ob-
serwacji, wyobrażeń oraz stereotypów – zatem elementów, 
w oparciu o które dokonujemy projekcji naszego własnego 
ego. Człowiek rejestruje bowiem pewne obiektywne obra-
zy, ale jego podświadomość nadaje im wyjątkowe znacze-
nia – często nacechowane wspomnianymi kompleksami 
czy elementami znanymi w psychologii jako przeniesienie. 
Stąd też funkcjonuje zjawisko powstawania różnych wize-
runków tego samego przedmiotu lub osoby. Tym samym 
ów wizerunek można sklasyfikować jako identyfikator, 
który umożliwia wyróżnienie nam spośród innych osób 

czy postaci badanej i opisywanej epoki. Umożliwia nadanie 
tego rodzaju bytom statusu bohaterów. Mechanizm ten 
jest powszechnie znany i od stuleci spełnienia ważną rolę 
w działaniach propagandowych. Kreowanie pozytywnego 
wizerunku jakiejś postaci wśród jej otoczenia w taki właśnie 
sposób, by jej wyrazistość i indywidualizm umożliwiały jed-
noznaczną identyfikację odnosi się w pełni do przypadku 
jakim jest opisywany w niniejszym artykule płk. pil. Roman 
Florer. Mająca w tym kazusie miejsce symbolizacja treści, 
która czyni je znaczącymi, jest praktyką znaną w historio-
grafii i pochodzi ze zbioru tworzącego pewne uniwersum 
symboliczne, o które ociera się każde nasze doświadczenie.

 Czy jednak nawet mając pełną świadomość funk-
cjonowania tego rodzaju mechanizmów wyzbędziemy 
się owej powszechnej maniery kreowania atrakcyjnego 
w odbiorze wizerunku pomnikowych bohaterów, takich 
jak płk. pil. Roman Florer? Trudno jednoznacznie orzec, 
gdyż „historyk nie przedstawia nam jedynie serii wypad-
ków w określonym porządku chronologicznym. Wypadki te 
są dla niego tylko łupiną, pod którą poszukuje życia ludz-
kiego i kulturalnego – życia czynów, namiętności, pytań 
i odpowiedzi, napięć i rozwiązań... Swoje pojęcia i słowa 
wypełnia własnymi uczuciami, nadając im w ten sposób 
nowe brzmienie i nową barwę – koloryt osobisty”64. 

 Osobnym elementem i przesłanką względów natu-
ry społecznej jest bowiem coś, co można nazwać „koniecz-
nością patriotyczną”, ową intencjonalną parafrazą i tra-
westacją treści historycznych, służącą nie rozpoznawaniu 
przeszłości, ale swoiście pojmowanemu kultowi pamięci 
i kreowaniu całkowicie abstrakcyjnych wzorców postaw 
patriotycznych. W tym kontekście Florer stał się bohate-
rem, bo takiego rodzaju bohatera po prostu oczekiwano. 
Tkwi w tym podejściu jednak pewna pułapka, gdyż deter-
minuje to w zasadzie wystąpienie tendencji definicyjnych. 
Dlatego też z pozornie niepojętych powodów apologeci 
Florera nie są w stanie zaakceptować rzeczy oczywistej 
i podkreślanej zresztą również przez autora niniejszego 
artykułu kwestii: że mamy do czynienia z żywym czło-
wiekiem, który w jednych okresach swojego życia mógł 
błądzić, by w innych wykazać się niebywałymi zdolnościa-
mi. Jedno drugiego nie wyklucza i nie ma w tym żadnej 
sprzeczności. Problemem jest jednak fakt, iż opisane we 
wcześniejszych częściach artykułu podejście do funkcjono-
wania wykreowanego wizerunku Romana Florera okazuje 
się być pułapką fantasmagorii! Wystąpił bowiem w tym 
zachowaniu znany z badań socjologicznych mechanizm 

64. E. Cassirer, Esej o człowieku, przeł. A. Staniewska, Warszawa 1977, s. 331. 
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efektów bumerangowych, w których najważniejszymi były: 
pułapka sukcesu, gdyż nadmiernie podkreślane sukcesy 
Florera spowodowały sporą rozpiętość między stanem 
faktycznym a przedstawianym; niedostosowanie formy 
przekazu do wyobrażeń i doświadczeń współczesnego od-
biorcy; nadmierna intencjonalność w stosunku do Florera ; 
oraz najważniejszy - przerost stereotypizacji, gdyż w tym 
przypadku zadziałała tendencja do używania określonych 
słów i zwrotów, wywołujących efekt uśpienia lub odrzucenia 
innej wersji przekazu65. 

 Co szczególnie interesujące - szeroka perspekty-
wa historyczna wcale nie zmienia nastawienia większości 
popularyzatorów i niejako każe im traktować postacie hi-
storyczne – takie jak Roman Florer, jako reprezentatywny 
amalgamat tradycji i współczesności, produkt historii na 
usługach własnych wyobrażeń i twór nowoczesnej kultu-
ry konsumpcyjnej – komercjalizacji wiedzy historycznej, 

której przydano element dydaktyczny w postaci naiwnego 
patriotyzmu. To z kolei powoduje, iż wyobrażenia na temat 
przeszłości i umiejscawiane w niej charyzmatyczne posta-
cie żyjące w świecie fantasmagorycznych przedstawień są 
dalej rozpowszechniane nie tylko przez mass media, ale 
przez kolejnych badaczy ulegających wspomnianej ma-
nierze i niejako presji otoczenia . Tym samym krąg narracji 
się zamyka, gdyż skoro uznani badacze powołują się na 
materiał źródłowy „z pierwszej ręki” - w tym wypadku np. 
na własnoręcznie spisany życiorys Florera – i wspierają 
się innymi dowodami na prawdziwość jego słów w posta-
ci opracowań, w których powielono te same elementy, to 
w efekcie mamy do czynienia z kontynuacją, a czynniki, 
które ukształtowały postrzeganie tego rodzaju „bohaterów 
bez skazy”, nadal determinują rozwój badań historycznych.

Krzysztof Mroczkowski

65. Interesującym przykładem tego rodzaju działań o charakterze lawinowym jest wpis na stronie internetowej domu weselnego, który obecnie mieści 
się w dawnej siedzibie kancelarii lotniska rakowickiego, czyli miejscu w którym rezydował Florer: „To tutaj w 1918 roku płk Roman Florer przejmował 
od Austriaków władzę nad miastem”. W  tym ujęciu bowiem Florer nie tylko przejął lotnisko ale wręcz uczestniczył czynnie w przejęciu całego Krakowa 
z rąk austriackich. http://akacjowydworkrakow.pl/o-nas/
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Po odzyskaniu niepodległości na lot-
nisku rakowickim w  Krakowie utwo-
rzono Krakowską Szkołę Pilotów, 
której komendantem został kpt.  
pil. Roman Florer. 

Niższa 
Szkoła 
Pilotów  
w Krakowie

 Wykorzystywano w niej samoloty pozostawione 
przez Austriaków, przede wszystkim typów Brandenburg 
B.I i Albatros B.II. Instruktorzy – sierżanci Kohut, Grimm, 
Śledziejowski i Kołodziński również wywodzili się z lotnic-
twa austrowęgierskiego. Metody szkolenia, także austro-
węgierskie, były dość prymitywne. Nauka pilotażu polegała 
na wykonywaniu rund wokół lotniska na dwusterze (samo-
locie 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.

 Pierwszym absolwentem szkoły był ppor.
pil. Wacław Makowski, późniejszy dyrektor PLL LOT. 
Najbardziej znanym absolwentem, który szkołę i swojego 
instruktora, sierżanta Kohuta unieśmiertelnił na kartach 
swoich wspomnień, był Janusz Meissner, najbardziej znany 
polski pisarz lotniczy. W poprzednim numerze Aviatora 
ukazał się komiks oparty na jego wspomnieniach ze szko-
lenia w Krakowie.

Jarosław Dobrzyński 

Sierżant Józef Kohut, jeden z instruktorów Niższej 
Szkoły Pilotów, który szkolił Wacława Makowskiego  
i Janusza Meissnera

Uczniowie i kadra instruktorska  
Niższej Szkoły Pilotów
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W  latach pięćdziesiątych XX wie-
ku środowiska lotnicze dążyły do 
stworzenia organizacji, która umoż-
liwiałaby wspólne działania. Pierw-
szy Klub Seniorów Lotnictwa po-
wstał w  roku 1957 przy Aeroklubie 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
w Warszawie. Piloci i mechanicy po-
wiązani z  Krakowem, wzorując się 
na Warszawie, postanowili stwo-
rzyć Koło Seniorów Lotnictwa przy 
Aeroklubie Krakowskim. Rozmowy 
w tej sprawie prowadził Juliusz Kle-
in, z v-ce prezesem Janem Bryniar-
skim, sekretarzem Marianem Mar-
kowskim i z-ca kierownika Krystyną 
Szymańską  z  Aeroklubu Krakow-
skiego. Wynikiem tych rozmów były 
informacje, jakie ukazały się 2 mar-
ca 1963 r. w lokalnej prasie. Zapro-
szono wszystkich byłych lotników 
z  personelu latającego i  technicz-
nego do tworzenia organizacji.

Członkowie 
Krakowskiego 
Klubu Seniorów 
Lotnictwa 
Marian Loedl

 27 marca 1963 r. o  godz. 1800 w  restauracji 
„Wierzynek”, doszło do pierwszego spotkania. Przy udziale 
32 zebranych i w obecności prezesa Aeroklubu Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej Stefana Antosiewicza, wybrano 
władze powstającego koła : Stanisława Glinkę, Juliusza 
Klein, Jana Sołtykowskiego i Janusza Meissnera. Na ko-
lejnym zebraniu Koła Seniorów Lotnictwa 17 maja 1963 
r. ukonstytuował się pierwszy zarząd w składzie : Jan 
Sołtykowski – przewodniczący, Juliusz Klein – sekretarz, 
Stanisław Glinka – skarbnik.

 Na zjeździe krajowym Kół Seniorów Lotnictwa we 
Wrocławiu (14–15 grudzień 1968 r.) zdecydowano o zmia-
nie nazwy z Koła Seniorów Lotnictwa na Klub Seniorów 
Lotnictwa.

 Na łamach „Aviatora Krakowskiego” chciałbym 
przedstawiać kolejne biogramy małopolskich lotników, 
członków Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, które 
opracowałem na podstawie ich osobistych akt oraz doku-
mentów i kronik Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa.
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 Sylwetkę Mariana Romana  Loedla wybrałem nie 
przypadkowo- uczestniczył on w wydarzeniach z ostatnich 
dni października 1918 roku mających miejsce na lotnisku 
rakowickim.  

 Major pilot obserwator Marian Loedl, s. Stanisława 
i Marii z d. Jędrzejewska, ur. 13 lipca 1898 r. we Lwowie.  
W dniu 6 września 1914 r. wstąpił ochotniczo w szeregi 
I Brygady Legionów Polskich. Brał udział w walkach prze-
ciw Rosji. W 1917 r.  przebywając na urlopie w Krakowie za-
chorował na płuca i do końca roku leczył się w sanatoriach 
w Krynicy i Suchej. W międzyczasie - za odmowę złożenia 
przysięgi - władze austriackie rozwiązały Legiony. To zmu-
siło go, jako poborowego do ukrywania się. W ostatnich 
dniach października i pierwszych listopada 1918 r. brał 
udział w rozbrajaniu austriackich żołnierzy w Krakowie 
i objęciu lotniska Rakowice. Wstąpił też do organizującego 
się wówczas Wojska Polskiego.

 Od grudnia 1918 r. służył w szeregach 5 Pułku 
Piechoty Legionów. Uczestniczył w  walkach pod 
Przemyślem, a później w obronie Lwowa, tam też został 
ranny. Latem 1919 r. został odesłany do 5 Pułku Piechoty 
Legionów do Komorowa,  a następnie do Warszawy, gdzie 
szkolił rekrutów. Jesienią 1919 r. wyjechał służbowo do 
Wiednia. W grudniu 1919 r. został awansowany do stop-
nia podporucznika. Od czerwca 1920 r. był dowódcą kom-
panii szkolącej uzupełnienia dla 5 PPL. W czerwcu 1920 
r. został skierowany do 48 PP jako dowódca kompanii. 
Uczestniczył w wojnie polski-bolszewickiej i w obronie 
Warszawy. W bitwie pod Radzyminem ponownie został ran-
ny. Nie w pełni wyleczony dołączył na własną prośbę do 5 
PPL uczestnicząc w walkach aż do momentu zawieszenia 
broni. W styczniu 1921 r. wysłany został na kurs dowódców 
kompanii w Rembertowie, po którym powrócił do 5 PPL. 
1 czerwca 1923 r. na własną prośbę został skierowany do 
Szkoły Obserwatorów i Strzelców Lotniczych w Toruniu. 
Po szkoleniu, z dniem 1 kwietnia 1924 r. otrzymał przydział 
do 2 Pułku Lotniczego w Krakowie, gdzie trafił do eska-
dry liniowej. Ukończył również kurs pilotażu. Od listopada 
1929 r. został dowódcą eskadry szkolnej w Szkole Pilotów 
w Bydgoszczy. Od kwietnia 1933 r. pełnił obowiązki dowód-
cy eskadry szkolnej w 2 PL w Krakowie. Od 30 października 
1934 r. znalazł się w składzie  22 Eskadry Liniowej, a od 
stycznia 1937 r. w oddziale portowym. W czerwcu 1938 
r. Przeniesiony został z 2PL do 6 PL stacjonujacego we 
Lwowie. Z chwilą sierpniowej mobilizacji mianowany został 
komendantem Bazy Lotniczej nr 6 we Lwowie. 
 

 17 września 1939 r. przekroczył granicę rumuńską. 
W okresie  od 1 stycznia do 30 marca 1940 r. był  kierowni-
kiem placówki w rumuńskiej Konstancy, gdzie czynnie dzia-
łał na rzecz przerzutu polskiego personelu lotniczego do 
Francji. W czasie od kwietnia do czerwca 1940 r. znajdował 
się w obozie polskiego lotnictwa w Lyon we Francji. W lipcu 
1940 r. znalazł się w Wielkiej Brytanii, gdzie pełnił funkcję 
dowódcy eskadry szkolnej i dywizjonu szkolnego  w polskiej 
bazie lotniczej w Blackpool. Był również adiutantem pol-
skich jednostek na lotnisku w Bramcote oraz w Donholme 
Lodge. Po powrocie do Polski od stycznia do czerwca 1948 
r. pracował jako kierownik domu wczasowego Funduszu 
Wczasów Pracowniczych w Wiśle. Od czerwca 1948 do 
kwietnia 1952 r. był kierownikiem administracyjnym obiek-
tów wczasowych w Wiśle należących do Zjednoczenia 
Budownictwa Miejskiego w Katowicach. Równocześnie 
uczył języka angielskiego w Szkole Hotelarskiej w Wiśle. 
W roku 1953 powrócił do Krakowa i pracował jako kierownik 
zaopatrzenia w Szkole Budowlanej przy alei Mickiewicza 
w Krakowie. W kwietniu 1954 r. przeszedł na rentę.

 Za swą służbę otrzymał: Krzyż Niepodległości, 
Krzyż Walecznych, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Za 
Wojnę 1918-21, Medal X Lecia Odzyskania Niepodległości 
i inne, Zmarł 20 sierpnia 1976 r. i został pochowany na 
cmentarzu w Wiśle obok kościoła.

Andrzej Chytkowski
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Dokumenty Mariana Loedla, wybitnego oficera Wojska Polskiego, lotnika zwią-
zanego z Krakowem i Małopolską oraz uczestnika wydarzeń rozgrywających się 
w Krakowie w ostatnich dniach października 1918 r., to jedno z interesujących 
źródeł historycznych.
Teczka personalna mjr. pil. Mariana Loedla znalazła się w zbiorach Biblioteki 
Naukowej i Archiwum Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie dzięki stara-
niom inż. Lesława Karsta i zawiera kilka dokumentów dotyczących służby tego 
uczestnika dwóch wojen światowych. Poniżej prezentujemy wybrane archiwalia 
– w tym własnoręcznie spisany przez Mariana Loedla życiorys.

Świadek wydarzeń
na Rakowicach 
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 Oddamy hołd jej zapomnianym ofiarom i tym, 
którzy dzięki osobistej odwadze, uczciwości, profesjona-
lizmowi i wiedzy wstrzymali rzeź polskich pilotów i ob-
serwatorów. Dzięki krwi ofiar i determinacji tych, którzy 
wyżej od kariery i świętego spokoju cenili sobie uczci-
wość - zdobywano rzecz najcenniejszą – doświadczenie 
w dziedzinie zakupów i produkcji sprzętu lotniczego. 
Doświadczenia tego zabrakło, gdy z początkiem lat dwu-
dziestych zmonopolizowano dostawy sprzętu dla polskiego  
lotnictwa w oparciu o włoskie produkty, licencje i  ich  
krajową realizację. 

 Ostrzegamy - w niektórych momentach tej historii 
przejdą Czytelnika dreszcze - przerażenia, żalu, bezsil-
nej wściekłości; nie jest to jednak political fiction a trudna 
prawda; z drugiej strony konsekwencje owego thrillera 
sprzed wieku snuły i snują się bardzo długo. Wystarczy 
odnotować naszą niezwykłą miłość, przed- i powojenną, 

do produktów motoryzacyjnych pewnego koncernu zza 
Alp. Będzie też o potędze i brutalności mediów, i sytu-
acjach, gdy polityka próbuje dyskutować z techniką i fizyką. 
I o tym, że fizyka, a w szczególności grawitacja - zazwyczaj 
wygrywa...

 W październiku 1921 r. mechanicy warsztatów lot-
niczych na krakowskim lotnisku Rakowice ze zdumieniem 
i przerażeniem otwierali wielkie skrzynie, w których znaj-
dowały się rozmontowane samoloty myśliwskie Ansaldo A-1 
„Balilla”. Na rampę rakowickiego lotniska trafiły z Gdańska. 
Stan przesyłki był fatalny. Była to ostatnia partia z 35 za-
kupionych we Włoszech myśliwców. Sprowadzono je do 
Polski w wyniku ożywionej działalności misji wojskowej, 
kierowanej przez gen. bryg. Eugeniusza Kątkowskiego. 
Znaczną, a zagadkową rolę w italianizacji dostaw dla pol-
skiego wojska, odegrało prywatne biuro, prowadzone przez 
osiadłego w Rzymie Polaka, inż. Rodolfo Prokopowskiego; 

W  studwulecie odzyskania Niepodległości, w  stulecie wojny polsko-bolsze-
wickiej  przypominamy zapomnianych polskich inżynierów i  techników, praw-
dziwych budowniczych zrębów odrodzonej Rzeczpospolitej, jej sił zbrojnych,  
przemysłu i  komunikacji. Opowiemy dziś historię przypominającą polityczny 
techno-thriller, wspominając gorzkie dzieje największej pomyłki z  początków 
naszego lotnictwa.

Krakowscy inżynierowie 
niepodległości czyli 
o latających trumnach, 
włoskiej przypadłości  
i... cywilnej odwadze

Personel 2 Ruchomego Parku Lotniczego  
w Koszarach im. Karola Chodkiewicza  

na Prądniku Czerwonym. (Ze zbiorów Macieja Gila).
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użyjmy tu eufemizmu: doskonale zainstalowanego w rzym-
skich a także watykańskich układach. Decyzja o zakupie 
i produkcji licencyjnej myśliwca A-1 oraz samolotu wywia-
dowczego A-300, zapadła w październiku 1919 r. „Balille” 
robiły korzystne wrażenie maszyn następnej generacji, 
w stosunku np. do dobrze znanych i sprawdzonych już  
w naszym lotnictwie, austriackich Oeffagów D.III. Miały 
krótkie płaty, potężne silniki, znaczną szybkość, zasięg 
|i wznoszenie. Głównie – na papierze. Samolot zrodzony 
pod koniec I wojny światowej w turyńskich zakładach Gio 
Ansaldo, nigdy nie został przyjęty na wyposażenie włoskich 
eskadr myśliwskich. Asy lotnictwa Italii wypowiadały się 
o nim krytycznie, preferując maszyny produkcji francuskiej. 
Dlatego też, po zawieszeniu broni, pozostało około 200 
bezczynnych i niechcianych myśliwców „Balilla”. Tylko 47 
skierowano do szkół lotniczych. 139 czekało w rezerwie 
i w składnicach, na tego, kogo uda się wreszcie „uszczę-
śliwić” niechcianym produktem wielkiego koncernu zbro-
jeniowego. 

 Na drodze „Balilli” pojawiła się misja gen. 
Kątkowskiego... Przesłanie zakupionych samolotów do 
Polski okazało się niezwykle trudne. Solidarność robotnicza 
w ogarniętej wrzeniem rewolucyjnym Europie stała zde-
cydowanie po stronie Rosji radzieckiej, nie zaś wojującej 
z nią Polski. Transporty sabotowano, rozczepiano składy 
pociągów a na końcu, po wyładunku ze statku, przetrzyma-
no je w Wolnym Mieście Gdańsku. Nieszczęsne myśliwce, 
obciążone wadami wrodzonymi, wyposażane często w zu-
żyte silniki SPA-6 (nie zaś nowe, jak opiewało zamówienie), 
dotknięte przypadłościami długiego składowania i fatalnej 
podróży, należało doprowadzić do stanu lotnego. Usilne 
prace nad uzdatnieniem maszyn, nadających się właściwie 
do kasacji, częściowo powiodły się. Była to iście syzyfo-
wa praca inżynierów i techników z rakowickiego lotniska. 
Partia wyremontowanych w Krakowie „Balilli” zasiliła 7 

Eskadrę Myśliwską w której latali amerykańscy ochotnicy 
oraz sekcje treningowe 1, 2 i 3 Pułku Lotniczego. Zakupione 
wcześniej myśliwce służyły krótko na wojnie polsko-bol-
szewickiej i w eskadrach treningowych. Nie zyskały dobrej 
sławy, jednakże prawdziwą klęską okazać się miały dopiero 
„Balille” wyprodukowane w kraju. Licencyjna produkcja 
ruszyła w Lublinie jesienią 1920 roku. 

 21 lipca 1921 roku pierwszy egzemplarz wzle-
ciał i... uległ katastrofie, grzebiąc jednego z najlepszych, 
najbardziej doświadczonych pilotów doświadczalnych 
– Adama Haber-Włyńskiego. Był on pierwszą z ofiar fa-
talnego samolotu. „Balille” zabiły w krótkim czasie 15 pi-
lotów myśliwskich, nie licząc rannych. Straty w ludziach 
i sprzęcie były większe niż na jakimkolwiek innym typie 
samolotu myśliwskiego! Rozbito 35 samolotów, tj. ponad 
30% wszystkich kupionych i wyprodukowanych. 15 maja 
1922 r. Ministerstwo Spraw Wojskowych powołało komisję 
gen, bryg. Juliusza Malczewskiego w celu zbadania sytuacji 
w zakładach Plagego i Laśkiewicza. Kolejna komisja mjr. 
inż. Władysława Torunia z krakowskiego 2 Pułku Lotniczego 
zająć się miała przyczynami awarii silników. Produkcję za-
wieszono. Podjęto ją na małą skalę jesienią 1923 r., tymcza-
sem nastąpiła jednak kolejna seria katastrof. Wytwarzanie 
włosko-polskiego myśliwca zatrzymano ostatecznie we 
wrześniu 1924 r., na 62 egzemplarzu. Przyczyniła się do 
tego ostra kampania prasowa, ta sama, która „uziemiła” 
inny produkt koncernu Ansaldo i ZM Plage&Laśkiewicz – 
samolot A-300. Ostatnie „Balille” znikły z pułków dopiero 
w 1928 r.

 Nie one jednak, a ich większy brat - dwuosobowy 
samolot wywiadowczy Ansaldo A-300 przyczynił się do 
narodzin funkcjonującego do dziś, niesławnej nazwy „la-
tajacej trumny”.
 
 Ansaldo A-300 miał być lekiem na zróżnicowanie 
typów samolotów wywiadowczych w polskich eskadrach. 
Maszyna stanowiła połączenie dwóch dość udanych samo-
lotów z okresu I wojny światowej: SVA i „Pomilio”. Melanż 
nie okazał się szczęśliwy. Samolot wypróbowany z począt-
kiem 1919 r. nie został przyjęty przez lotnictwo włoskie. 
Rozpoczęła się natomiast wielka ofensywa marketingowa, 
kreująca A-300 na włoski produkt eksportowy nr 1. Temat 
podchwyciła natychmiast misja gen. Kątkowskiego. Już we 
wrześniu 1919 r. decyzję o zakupie maszyn i licencji na ich 
produkcję podpisano w Ministerstwie Spraw Wojskowych.  
Inżynier Kazimierz Arkuszewski, opracował, przebywa-
jąc na zamku w Pilicy, siedmiostronicową ofertę produk-
cji wersji A-300-bis w Zakładach Mechanicznych Plage 

Wejście do Warsztatów Lotniczych na lotnisku 
Rakowice, ok. 1920 r. (Ze zbiorów Krakowskiego 
Towarzystwa Fotograficznego).
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i Laśkiewicz, którą oficjalnie złożono 8 października 1919 r. 
Umowę pomiędzy Głównym Urzędem Zaopatrzenia Armii 
a lubelskimi zakładami, opiewającą na dostawę 200 eg-
zemplarzy A-300-bis spisano 14 lutego 1920 r. Pod ko-
niec tegoż trwały przygotowania do produkcji; sprowa-
dzone z Włoch silniki, jak się okazało nie nowe, lecz zużyte. 
Walczono niemal o każdy silnik typu FIAT A-12, domagając 
się wymiany nieprzydatnych egzemplarzy, które próbował 
nam „wcisnąć” włoski dostawca. 

 W kwietniu 1922 r. pojawiły się pierwsze lubelskie 
A-300-bis. Egzemplarz próbny rozbity został ze skutkiem 
śmiertelnym przez pilota fabrycznego por. pil. Bartkowiaka. 
Nastąpiło wstrzymanie produkcji i kontrola, która jednak... 
nie wykazała nic nieprawidłowego. Zamówienie ograniczo-
no jednak do 100 maszyn. Wyprodukowano ich w sumie 
53 sztuki, wprowadzając liczne modernizacje. W 1923 r. 
samoloty A-300-bis zaczęto wprowadzać do eskadr, wie-
dząc z góry, że jest to sprzęt nieudany. Znaczna ich część 

wylądowała w krakowskim, 2 Pułku. W tutejszych warsz-
tatach serwisowano i remontowano A-300. Niestety, na-
sze eskadry nie były w stanie realizować powierzonych im 
zadań; liczne awarie i brak dyspozycyjności nadwerężyły 
współpracę pomiędzy armią lądową a lotnikami, trakto-
wanymi w coraz bardziej ironiczny sposób. Wojsko starało 
się ograniczyć zamówienia na produkt z Lublina; w drama-
tyczny sposób potwierdziła to seria katastrof w eskadrach. 
Oprócz 3 lotników, zabitych jeszcze w macierzystych za-
kładach, w kolejnych 6 kraksach poległo 10 ludzi. 24 listo-
pada 1923 r., w fabrycznie nowym A-300-2, dostarczanym 
z Lublina do Warszawy, urwały się skrzydła. 

 Ostatni wypadek miał miejsce w Skale koło Ojcowa, 
gdzie zginął por. pilot Kazimierz Kalinowski i por. obs. Leon 
Paszkiewicz, z krakowskiego 2 Pułku. 12 innych maszyn 
zostało roztrzaskanych, na szczęście bez ofiar śmiertel-
nych (w istocie więcej pilotów zabiły nieszczęsne „Balille”). 
Wojsko rozpoczęło badanie przyczyn. Temat podchwyciła 

Budowa kadłuba samolotu myśliwskiego Albatros D.III (Oeffag) w Krakowie. Zdjęcie wykonano przed wrotami jednego z hangarów łukowych.  
(Ze zbiorów Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego; za: A. Morgała, Samoloty wojskowe w Polsce, 1918-1924., Warszawa 1997 r.).

Budowa skrzydeł do samolotu myśliwskiego Albatros D.III (Oeffag). (Ze zbiorów Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego; za: A. Morgała, Samoloty 
wojskowe w Polsce, 1918-1924, Warszawa 1997 r.).
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prasa, organizując wyjątkowo brutalną, histeryczną i napa-
stliwą kampanię, jakiej nie znała jeszcze II Rzeczpospolita. 
Ostrze zjadliwej krytyki wycelowane było jednak nie w po-
lityków a we władze wojskowe; w bezprecedensowy sposób 
cywilny vox populi atakował pozornie uwielbianą armię! 
Kampanię rozpoczął artykuł w „Ekspresie Porannym”, z 26 
maja 1924 roku, gdzie po raz pierwszy użyto (ulubione-
go przez dziennikarzy do dziś) epitetu „latająca trumna”. 
Dziennikarze eksponowali m.in. pożary silników, których 
akurat w powietrzu... nie było. O poziomie intelektualnym 
ówczesnej „satyry” świadczyć może tekst: „...pytanie: kie-
dy biblijny, cierpliwy Hiob wreszcie zapłakał? Odpowiedź: 
dopiero wtedy, gdy Anioł Pański doniósł mu, iż jego syno-
wie właśnie wykonują loty na aparatach A-300 z Zakładów 
Plagego i Laśkiewicza!”. 

 Potęga prasy zrobiła swoje: następnego dnia 
po wspomnianym artykule, na biurko Ministra Spraw 
Wojskowych trafił raport o przyczynach wypadków. Od 
sierpnia 1924 r. wojsko nie odbierało już nowych płatowców, 
większość wycofano z czynnej służby, jednak nie skiero-
wano ich do kasacji; był to przecież PODSTAWOWY sprzęt 
naszego lotnictwa! Trzy lata później komisja, kierowana 
prze przez kpt. obs. Piotra Zagórskiego z krakowskiego 2 
Pułku Lotniczego nakazała zniszczenie wszystkich egzem-
plarzy, łącznie z nieodebranymi jeszcze z lubelskiej fabryki! 
Wspomnieć należy, iż w rozpaczliwej sytuacji sprzętowej, 
zwłaszcza w krakowskim pułku, ratowano się zakupami 
we Włoszech niewielkich ilości nowszych A-300-3 („Ter”) 
i A-300-4 („Quattro”), które okazały się akurat samolotami 
dość udanymi i bezpiecznymi. Umożliwiły znów ćwiczenia 
z armią, lądowania po za terenem własnego lotniska i... 
odbudowę zaufania wojsk lądowych do lotnictwa. Jednak 
koszmarne odium lubelskich poprzedników, wyolbrzymio-
ne przez prasę, spadło i na nie: A-300-3 zostały skasowane 
wraz z egzemplarzami lubelskimi w roku 1927 zaś nieliczne 
„Quattro” oddano... młodzieży z aeroklubów. Krakowscy 
akademicy latali szczęśliwie na ostatnim A-300-4, o cy-
wilnej rejestracji SP-ABO, do 1930 roku.

 Trzeci z włoskich typów, SVA-10, związany był 
praktycznie tylko z Krakowem a jego koniec - z odważ-
ną i nowoczesną serią badań dokonanych w krakowskich 

Montaż silnika do wyremontowanego lub zbudowanego od podstaw 
kadłuba myśliwca Albatros D.III (Oeffag). (Ze zbiorów K. Wielgusa).

Gotowy, zbudowany w Krakowie Oeffag D-III K, z godłem 7 Eskadry Myśliwskiej. Widoczna pasmowa („klinkierowa”) konstrukcja pokrycia przedniej 
części kadłuba. (Muzeum Lotnictwa Polskiego, Za: A. Morgała, Samoloty wojskowe w Polsce, 1918-1924. Warszawa 1997 r.). 

nr 5   Grudzień 2021 51



warsztatach. Należał do rodziny dziwnych płatowców, 
konstrukcji U. Savoi i R. Verduzzio – o mocnych kadłubach 
i silnikach, lecz bardzo delikatnych skrzydłach, związanych 
specyficzną, ukośną kratownicą Warrena. Na ich dobrą sła-
wę zarobił znany z okresu Wielkiej Wojny, jednoosobowy 
SVA-5, który nie był jednak myśliwcem a szybkim samo-
lotem zwiadowczym. Gdy powiększono płatowiec, dodając 
mu drugiego członka załogi oraz mocniejszy silnik (tak na-
rodził się SVA-9 i SVA-10) – subtelna, cienkie, elastyczne 
skrzydła okazały się za słabe. Niemniej to właśnie SVA-
5 i większy SVA-10 dokonały najsławniejszego wyczynu 
włoskiej awiacji – propagandowego „zbombardowania” 
Wiednia ulotkami, dnia 9 sierpnia 1918 roku, zainicjowanego 
przez poetę (i nacjonalistę) Gabriela d’Annunzio. Po wojnie 
Włochy chciały pozbyć się nadwyżek SVA-5 oraz SVA-10. 
Niezawodna misja gen. Kątkowskiego, już po zaakcepto-
waniu A-1 „Balilla” i A-300 okazała się podatna na kolejną 
włoską ofertę, doprowadzając do kupna 90 produktów SVA. 
Ich lwią część stanowiły dwuosobowe „Dziesiątki”. Miały 
być one dostosowane do brytyjskich karabinów maszyno-
wych Vickers, czego... nigdy nie zrealizowano.  

 27 marca 1920 roku podpisano umowę na dostawę 
pierwszych 40 samolotów SVA-10. Stało się tak mimo fatal-
nego wrażenia, jakie spowodowała katastrofa okazowego 
SVA-10 o numerze 12765, którym w Krakowie, 6 lutego 
1920 r., włoski pilot fabryczny zabił, na skutek zbytniej 
brawury,  4 żołnierzy z II Batalionu Lotniczego. 

 Całość zamówienia, 90 maszyn, dostarczono do 
Krakowa do końca sierpnia 1921 r. W pewnym momencie 
stały się one najliczniejszym typem w naszym lotnictwie. 
Wszystkie maszyny odbierano, montowano, regulowano 
i oblatywano wyłącznie w Krakowie. Nasi mechanicy znów 
z przerażeniem konstatowali stan, w jakim znajdowały się 
wyjmowane ze skrzyń aeroplany. Posypały się katastrofy, 
zginęli w nich: 21 września – 1921 sierż. pil. Antoni Krok 
i st. szer. Aleksander Maciejowski; 20 czerwca 1922 r. – 
plut. pil. Czesław Wojtczak i plut. strzelec Józef Skowera, 
12 kwietnia 1923 r. – plut. pil. Franciszek Stefankow i por. 
pil. Henryk Strzałkowski. Wiele innych załóg odniosło rany; 
lądując cudem na samolotach, w których podczas gwałtow-
niejszych manewrów (dozwolonych przecież w instrukcji!) 
wichrowały się zbyt delikatne skrzydła. 17 kwietnia 1923 
r. Szef Departamentu IV Żeglugi Powietrznej M.S.Wojsk., 
płk pil. Armand Lévèque, nakazał wstrzymanie lotów na 
wszystkich SVA-10 oraz przeprowadzenie prób wytrzyma-
łościowych na 3 samolotach, na których nie wykonywano 
jeszcze lotów. 

 Próby te wykonano w jednym z hangarów kra-
kowskiego lotniska; wypadły zdecydowanie negatywnie. 
Inżynierowie i technicy z Krakowa sporządzili profesjonalną 
i wiarygodną ekspertyzę, nie pozostawiła ona suchej nit-
ki na włoskim produkcie. W ich wyniku, płk. Lévèque dnia 
11 maja 1923 r. nakazał wycofanie wszystkich, 67 sztuk 
SVA-10, jakie znajdowały się jeszcze na wyposażeniu 

Gotowe kadłuby 10 samolotów wywiadowczych i szkolnych Brandenburg C.I / K (Krakowskich – zbudowanych w warsztatach 2 Pułku Lotniczego)  
we wnętrzu jednego z hangarów łukowych. ( Ze zbiorów A. Morgała, Samoloty wojskowe w Polsce, 1918-1924. Warszawa 1997 r.). 
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polskich eskadr. Włosi, próbując ratować sytuacją, przy-
słali we wrześniu tegoż roku specjalny zespół fabryczny 
zakładów Ansaldo, ze sławnym pilotem Mario Rolandim, 
w celu zademonstrowania w locie możliwości SVA-10 
i Ansaldo A-300 „Quattro”. Mimo efektownych pokazów 
w Krakowie i Warszawie (oraz hucznego bankietu w „Hotelu 
Francuskim”) szef lotnictwa pozostał nieugięty: 1 września 
1924 żadnego SVA nie było już w eskadrach, zaś niszczenie 
ostatnich 31 egzemplarzy ukończono w Dęblinie 20 maja 
1927 r. Pieniądze polskiego podatnika, wysupłane w naj-
cięższych, pierwszych latach Niepodległość, prawdziwy 
„wdowi grosz”, został wyrzucony w błoto. Ocalono jednak 
wiele istnień naszych lotników, którzy w tych latach prze-
siadali się już na pewniejszy sprzęt produkcji francuskiej.  
 
 Warto zapytać, na ile zmarnowano wówczas do-
świadczenie i zapał, być może „niepoprawnych politycznie”, 
mechaników i lotników z dawnej Galicji – a przy tym okazję 
rozwijania sprawdzonego, znanego przez nich, choć nie 
najnowocześniejszego sprzętu po dawnej, naddunajskiej 
monarchii? Taką drogą poszli przecież nasi południowi 
sąsiedzi, kontynuując bez kompleksów w niepodległej 
Czechosłowacji to, co osiągnęli wcześniej pod berłem nie-
lubianych Habsburgów. Z czasem czeski przemysł zasilił 
także nasze lotnictwo udanymi myśliwcami „Avia” (któ-
re, z sukcesem, budowano także w Podlaskiej Wytwórni 
Samolotów) i znakomitymi silnikami lotniczymi Škoda, bez 

których nie byłby możliwy m. in. sukces Bajana i Pokrzywki 
w roku 1934. Czeskie „Avie” BH-33, produkowane następ-
nie z sukcesem w Podlaskiej Wytwórni Samolotów jako 
PWS-A były brzydkie, przypominały nieco austro-wę-
gierskie myśliwce Hansa-Brandenburg D-I, lecz...nic im  
się nie urywało!

 Odpowiedź na pytanie „dlaczego?” tak się sta-
ło, jest trudna. Pozostańmy przy przedstawieniu faktów, 
refleksje i  interpretacje pozostawiamy Czytelnikowi. 
Ostrzegamy ponownie - dalsza lektura nie będzie należała 
ani do łatwych, ani przyjemnych. 

Ukończony krakowski Brandenburg przed pierwszym lotem.  
Maszyna ukazana na zdjęciu była wyposażona w prądnicę  
i radiostację. (Ze zbiorów K. Wielgusa).

Ansaldo A-300-ter w przelocie nad koszarami lotniczymi na Rakowicach. 15 maja 1922 r.
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 W październiku i listopadzie 1918 r., gdy Polska 
odzyskiwała Niepodległość, była obszarami tyłowymi 
Niemiec i Austro-Węgier, dlatego pomiędzy samolotami 
pozostawionymi przez zaborców najmniej było myśliwców. 
W obliczu walk z Ukraińcami a następnie Rosją radziecką, 
zapotrzebowanie na maszyny tego typu było znaczne. 
Zachodni alianci, a w szczególności Stany Zjednoczone, 
mimo ogromnych zapasów sprzętowych i starań ze stro-
ny polskich misji wojskowych, nie byli skłonni udostępnić 
młodemu państwu nowoczesnych maszyn. Z czasem miało 
się okazać, iż nie spieszyła się też ze wsparciem dla wo-
jującej z Rosją Polski, pozornie propolska Francja. Trzeba 
było uruchomić znajomości i koneksje jeszcze z czasów 
cesarskich i królewskich Wojsk Lotniczych, by, czasami na 
krawędzi prawa, pozyskać niezbędny sprzęt. Jako pierw-
szy zagraniczny oferent wystąpiła z propozycją sprzedaży 
100 nowych myśliwców Austriacka Fabryka Samolotów SA 
(Oesterreichische Flugzeug Fabrik AG, w skrócie Oeffag) 
z Wiener Neustadt. W styczniu 1919 r. ruszyła do Republiki 
Austriackiej komisja w składzie: kpt. Jan Wierzejewski, 
inż. Władysław Prawdzic-Rubczyński, inż. Szczepan 
Wacławinek i por. pil. Stefan Stec. 

 W wyniku prób porównawczych, które odbyły się 
27 stycznia i 7 lutego, komisja wybrała sprawdzony myśli-
wiec Oeffag D.III serii 253, zaopatrzony w bardzo dobry 
i niezawodny silnik Austro-Daimler (projektu Ferdynanda 
Porsche) o mocy 225 KM. Komisja odrzuciła natomiast 
obiecujący, lecz niesprawdzony myśliwiec WKF D.I, dając 
tym samym dowód kompetencji i rozwagi, której zabra-
kło późniejszym decydentom, kwalifikującym sprzęt do 
zakupu z Włoch. W pierwszej dostawie trafiło do Polski 
14 maszyn i 14 spadochronów siedzeniowych; myślano 
o ochronie życia lotników; było to wówczas ewenemen-
tem i niestety w dalszych latach naszego lotnictwa na 
wiele lat zaniechane. Łącznie sprowadzono z wielkimi 
komplikacjami (wynikającymi z ówczesnej sytuacji mię-
dzynarodowej) 38 maszyn. Latała na nich elita lotnic-
twa polskiego, w tym ochotnicy amerykańscy w sławnej  
7 Eskadrze Kościuszkowskiej. Naprawy Oeffagów D.III pro-
wadzone były w Warsztatach Szkoły Pilotów w Krakowie, 
utworzonych 11 maja 1919 r., pod kierunkiem por. inż. Jana 
Krzemienia, przemianowanych następnie na II Ruchomy 
Park Lotniczy a w 1922 r. – na Park 2 Pułku Lotniczego. 
Naprawy przekształciły się w rekonstrukcję a następnie 

Samolot myśliwski Ansaldo A-1 „Balilla” podczas montażu silnika, w hangarze „Bessoneau”.(Ze zbiorów Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego).
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małoseryjną produkcję tych dość komplikowanych tech-
nologicznie maszyn. Do 1922 r. wykonano równowartość 
20 nowych płatowców. 

 Pozwalało to na utrzymanie wysokiego stanu 
austriackich myśliwców w eskadrach; 30 sierpnia 1922 
roku funkcjonowały jeszcze, mimo start wojennych 
i kraks, 34 egzemplarze Oeffagów. Służyły do końca 
1923 roku, zaś w kluczu myśliwskim Eskadry treningowej  
2 Pułku Lotniczego dotrwały do połowy lat dwudziestych! 
Produkcja ta zaczęła wygasać około 1922 roku. Gdy zapy-
tamy, czy w Krakowie produkowano kiedykolwiek myśliwce, 
należy odpowiedzieć twierdząco!

 Trwała tu także produkcja innego samolotu - ob-
serwacyjnego i szkolnego – Brandenburga C.I. Ma on ro-
dowód... lwowski. Tam, w 1919 r., na lotnisku Lewandówka, 

uruchomiono, w oparciu o zasoby dawnego, austriackiego 
4 Parku Lotniczego (Fliegerpark 4) budowę od podstaw 
zmodernizowanych samolotów Brandenbug C.I (UFAG). 
Projekty przygotowali bracia: Tadeusz, Władysław i Marian 
Floriańscy, znani jeszcze sprzed I wojny światowej lwow-
scy pionierzy i popularyzatorzy lotnictwa. W skrajnie 
trudnych, niemal frontowych warunkach wyprodukowa-
no 15 płatowców – udanych, rozwiniętych kopii najpo-
pularniejszego, austro-węgierskiego samolotu wieloza-
daniowego. Aparaty te sprawdziły się w pełni podczas 
walk z Ukraińcami. Latem 1920 roku, w obliczu ofensywy 
bolszewickiej, warsztaty lwowskie, wraz z pracownikami 
i dokumentacją, przeniesiono do Krakowa, zaś szefem 
połączonych warsztatów został mjr obs. inż. Władysław 
Toruń. W Krakowie już wcześniej budowano podzespoły 
do popularnych Brandenburgów (zwanych żartobliwie 
„Duże Brandy”), składano i uzupełniano uszkodzone ma-
szyny. Sprawdziwszy możliwości budowy samolotów wg 
sprawdzonych wzorów, w warunkach krajowych, rtm. pil. 
Stanisław Jasiński skierował w listopadzie 1920 r. pismo 
do dowództwa lotnictwa, sugerując rozwinięcie produkcji 
krakowskich Brandenburgów w Zakładach Mechanicznych 
Plage i Laśkiewicz w Lublinie. Lubelskie zakłady nie paliły 
się do tej pracy. Fabryka namaszczona została do wielko-
seryjnej produkcji lotniczej i przygotowywała się do budo-
wy samolotów z włoskiej licencji. Występowała już wtedy 
z pozycji monopolisty w zakresie zleceń państwowych.  
Było to konsekwencją decyzji, podjętej 12 listopada 1919 r. 
na konferencji w Inspektoracie Wojsk Lotniczych, obradu-
jącej pod kierunkiem mjr. Stachowskiego. 

Samoloty SVA-9 i SVA-10 w jednym z hangarów łukowych. (Ze zbiorów Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego).

Wnętrze przewiązki magazynowej pomiędzy hangarami łukowymi. 
Na stelażach części do samolotó SVA-10, m.in. chłodnice,  
osie podwozia i obrotnice do karabinów maszynowych. 
(Ze zbiorów Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego).
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 Wzięto wtedy pod uwagę, jako zleceniobiorców 
krajowej produkcji lotniczej, trzy zakłady: Lubomirski, 
Suszycki & Co, Wenzel z Ostrowa Wielkopolskiego oraz 
Zakłady Mechaniczne Plage i Laśkiewicz w Lublinie. 
Z tych firm jedynie zakłady Wenzla, wytwarzające śmi-
gła, miały jakikolwiek związek z produkcją lotniczą; mimo 
tego zostały odrzucone. Wbrew założeniom konferencji, 
mającej dla zachowania zasad konkurencji, wyznaczyć 
co najmniej dwie fabryki krajowe, jedynym wyłonionym 
zleceniobiorcą okazały się zakłady z Lublina. Szczyciły się 
długą tradycją produkcji maszyn... rolniczych, kotłów, wy-
posażenia cukrowni i gorzelni itp., natomiast z lotnictwem 
nie miały nic wspólnego. Kolejna komisja, pod kierunkiem 
mjr. Abżółtowskiego, wydała firmie nader optymistyczną 
opinię, twierdząc, iż w ciągu 5-6 miesięcy może osiągnąć 
roczną zdolność produkcyjną rzędu 400 – 500 płatowców.  
Nie wzięto natomiast w ogóle pod uwagę warsztatów 
wojskowych w dawnej Galicji, we Lwowie i Krakowie, które 
mimo niedużych rozmiarów, miały doświadczenia w na-
prawie i budowie samolotów oraz doskonale sprawdzoną 
kadrę. (Na kuriozalność tej decyzji zwraca uwagę m.in. 
znawca wczesnej historii lotnictwa, prof. Tomasz Goworek).

 Sugestia rotmistrza Jasińskiego nie uzyskała od-
zewu, dlatego w listopadzie 1920 r. Szef Departamentu III 
Żeglugi Powietrznej nakazał budowę 24 Brandenburgów 
w Krakowie, nie w Lublinie. Zostały one oznaczone jako 
Brandenburg K. Niecały rok później ukończono 10 maszyn. 
Dodać należy, iż produkcja szła dość powoli, na margine-
sie innych obowiązków, w tym przede wszystkim obsługi 
i napraw maszyn pochodzenia włoskiego. Służba krakow-
skich Brandenburgów zaczęła się niefortunnie, od bardzo 
tajemniczego, nieszczęśliwego wypadku w dniu 11 lipca 
1922 r., gdy na skutek wadliwego (odwrotnego) połącze-
nia linek sterowych, zginął w katastrofie prototypu pilot, 
por. Ludwik Nazimek, zaś ciężko ranny został mechanik. 
Był to równocześnie ostatni wypadek na Brandenburgu, 

wynikający z przyczyn technicznych (w 1923 zginęła jesz-
cze jedna załoga, w kraksie pod Będzinem, nie z przyczyn 
technicznych jednak a uderzając we wzgórze, zabłądziwszy 
we mgle). Kolejny oblatany Brandenburg K3 funkcjonował 
bez zarzutu. Produkcja warsztatowa rozwijała się i nie-
bawem powrócił projekt jej realizacji również w Lublinie. 
Skierowano tam pod koniec 1922 r. jeden egzemplarz kra-
kowskiego Brandenburga w celu jego oceny i dokonania 
ewentualnych korekt. Opinia kontroli technicznej Zakładów 
Mechanicznych Plage i Laśkiewicz była... druzgocąca dla 
krakowskiego aeroplanu! Wytykano prymitywizm wykona-
nia, przestarzałość koncepcji płatowca czy wręcz technicz-
ny analfabetyzm ślusarzy. Jedyną radą było... odrzucenie 
nieudacznika z Krakowa i zaprojektowanie w Lublinie od 
nowa zupełnie innego, nowoczesnego samolotu. 

 Opinię tę potwierdziła komisja powołana przez 
Centralne Zakłady Lotnicze w Warszawie, oczywiście 
z udziałem przedstawiciela lubelskiej fabryki. Tym razem 
zarzucono krakowskiemu Brandenburgowi nie prymity-
wizm, lecz... nadmierną złożoność konstrukcji i po raz ko-
lejny zdyskwalifikowano. Fabryka, która wreszcie uzyskała 
to, co chciała: zlecenie na projekt i wdrożenie własnej kon-
strukcji, nie była jednak w stanie zdyskontować sukcesu. 
Samolot o nazwie Arla II (od nazwisk właścicieli wytwórni: 
Arkuszewski i Laśkiewicz), dostosowany do silnika Austro-
Daimler 220 KM, pozostał jedynie na papierze, gdyż pro-
jektanci nie mogli spełnić wymagań, stawianych przez do-
wództwo lotnictwa. Tą drogą, dyskwalifikując krakowskiego 
Brandenburga, nie stworzono... niczego w zamian, pozo-
stając przy rozwijaniu produkcji z włoskiej licencji, jak się 
okazało, tragicznej w skutkach. W obliczu tego dowództwo 
lotnictwa nie cofnęło niewielkich zleceń dla krakowskich 
warsztatów; największe opiewało na 30 maszyn.

SVA-10 po usunięciu pokrycia skrzydeł, w celu ukazania zniszczeń, 
powstałych na skutek akrobacji i przymusowego lądowania.  
(Ze zbiorów Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego; za: A. 
Morgała, Samoloty wojskowe w Polsce, 1918-1924., Warszawa 1997 r.).

Próba statyczna samolotu SVA-10 w jednym z hangarów łukowych  
krakowskiego lotniska, wiosną 1923 r. Skrzydła nie wytrzymały 
obciążenia trzykrotnie mniejszego od gwarantowanego przez  
producenta. (Ze zbiorów K. Wielgusa).
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 Dwupłatowce z Rakowic służyły dzielnie, m.in. 
w szkołach lotniczych, tolerując z wyrozumiałością i sto-
icyzmem starych, krakowskich profesorów - błędy i wybry-
ki lotniczej młodzieży. Ich epoka jednak kończyła się. Nie 
doczekały się swej bezpośredniej linii rozwojowej, choć od 
1927 produkowano nieco zbliżone do nich samoloty szkolne 
wg projektów inż. Ryszarda Bartla; nie w Krakowie jednak, 
a w Poznaniu.  

 W 1923 roku było już wiadomo, iż postawienie na 
krajową, monopolistyczną produkcję w ówczesnych uwa-
runkowaniach ekonomicznych i politycznych, było błędem. 
Nadchodził czas wielkich zakupów we Francji; na oryginal-
ne, powszechnie stosowane polskie konstrukcje lotnicze 
trzeba było czekać niemal 10 lat. 

 Lotnicza nauka i produkcja skupiła się w Warszawie. 
O Krakowie, jako o jednym z najwcześniejszych ośrod-
ków technicznej myśli lotniczej – zapomniano. W istocie 
zmarnotrawiono największy, bezcenny potencjał - wy-
soko wykwalifikowaną kadrę techniczną w tak egzotycz-
nej wówczas dziedzinie, jaką była rodząca się awiacja.   
Tak widocznie chciała Historia. 

 Nie z sentymentu lecz z szacunku warto, po upły-
wie 100 lat przywołać na moment z niebytu krakowskie, my-
śliwskie „Oeffa gi”, bez których nie obeszliby się obrońcy 
Lwowa z 1920 roku, solidne, stateczne „Brandenburgi”, 
rodem z Rakowic i rozpaczliwy wysiłek tutejszych inży-
nierów i mechaników, starających się przygotować do lotu 
nieszczęsne „Ansalda”, które do latania się nie nadawały... 
Przypomnieć, iż ci sami inżynierowie i technicy wykonali 
pierwsze w kraju nowoczesne badania techniczno-wytrzy-
małościowie, i nie bali się narazić się bardzo wielu waż-
nym osobom i OŚMIELIĆ SIĘ zdyskwalifikować i skierować 
pod siekierę... ponad 70% stanu ówczesnego lotnictwa  
polskiego. 

 Ile istnień ocalili? 

 Nie wiadomo... 

 Nieobecni nie mają przecież racji... 

Krzysztof Wielgus 
Stanisław Bednarz

Lotnicy włoscy przed wielkim bankietem w Hotelu Francuskim 
w Krakowie, jesienią 1923 r. (Ze zbiorów K. Wielgusa).
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 Pierwsze silniki rotacyjne pojawiły się pod koniec 
XIX w.. Początkowo były stosowane w pojazdach, przede 
wszystkim motocyklach. Pod względem konstrukcyjnym są 
one blisko spokrewnione z silnikami gwiazdowymi. W ich 
przypadku elementem obrotowym jest jednak kadłub silni-
ka i cylindry, natomiast wał korbowy jest nieruchomo przy-
twierdzony do konstrukcji nośnej pojazdu. W porównaniu 
do silników rzędowych posiadają one bardzo korzystny 
stosunek masy do generowanej mocy. Nie wymagają też 
skomplikowanych układów chłodzenia, gdyż samoczynnie 
wytwarzają odpowiedni przepływ powietrza opływającego 
cylindry i głowice, co znacznie upraszcza konstrukcję. 

Od motocykla do samolotu

Ze względu na swoje cechy silniki rotacyjne wydawały się 
być więc idealnym źródłem napędu dla maszyn latających. 
Prace nad opracowaniem tego typu jednostki napędowej 
dedykowanej do zastosowań lotniczych rozpoczęła jeszcze 
przed pierwszym lotem Flyera One braci Wright francuska 
firma De Dion-Bouton. Ich rezultatem była czterocylindro-
wa konstrukcja zaprezentowana w 1899 roku, która jednak 
nie znalazła praktycznego zastosowania. Dopiero w 1908 
roku na targach motoryzacyjnych w Paryżu przedsiębior-
stwo Société des Moteurs Gnome zaprezentowało pierwszy 

Jednym z niewielu, jeśli nie jedynym pozytywnym aspektem działań wojennych 
jest szybki rozwój techniki. Element zaskoczenia, jaki towarzyszy wprowadza-
niu udoskonalonych, lub nowych typów sprzętu i uzbrojenia pozwala wywalczyć 
przewagę, która nierzadko zmienia losy wojny. W czasie pokoju, osiągnięcia tech-
niki wojskowej, zwłaszcza w zakresie budowy maszyn, przenikają do cywilnego 
świata co przekłada się następnie na postęp cywilizacyjny. Przykładem takiego 
wynalazku jest silnik spalinowy, którego rozwój skokowo przyśpieszył w następ-
stwie I wojny światowej.

Zmierzch 
silników 
rotacyjnych

Silnik rotacyjny Le Rhône C
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w pełni udany lotniczy silnik rotacyjny Gnome 7 Omega. 
Niewielka, 7-cylindrowa konstrukcja  dysponowała zawrot-
ną jak na owe czasy mocą 50 KM przy masie zaledwie 50 
kg. Tak wyśrubowane parametry udało się uzyskać dzięki 
zastosowaniu nowoczesnych materiałów takich jak hiper-
nik, niedawno wynaleziony stop żelaza i niklu odznaczający 
się wysoka wytrzymałością. Omega okazała się niezwykle 
udaną konstrukcją, wyprodukowaną w ponad 4000 egzem-
plarzy. Silnik tego typu napędzał m.in. samolot Henri’ego 
Farmana, na którym ustanowił on w 1909 roku dwa rekordy 
w czasie przelotu na dystansach 180 i 232 km. Był również 
źródłem napędu pierwszej udanej łodzi latającej Le Canard 
zbudowanej przez Henri’ego Fabre’a. Sukces Omegi, skłonił 
również inne wytwórnie do opracowania podobnych silni-
ków. Prym w tej dziedzinie wiedli francuscy producenci 
m.in. Société des Moteurs Le Rhône oraz Société Clerget-
Blin et Cie, które już w 1910 roku zaprezentowały własne 
konstrukcje Le Rhône 7 oraz Clerget 7Z.

 Wraz z rozwojem konstrukcji silników rotacyjnych 
i ich rosnącą popularnością jako źródła napędu samolo-
tów, zagraniczne wytwórnie zainteresowały się produkcją 
licencyjną francuskich jednostek napędowych. Jednymi 
z pierwszych już w 1908 roku, były niemieckie zakłady 
Motorenfabrik Oberursel A.G, które zakupiły prawa do pro-
dukcji silników Gnome 7 Lambda pod oznaczeniem U.0. 
Umowa była kontynuacją trwającej od 1900 roku współpra-
cy niemieckiego producenta z przedsiębiorstwem Société 
des Moteurs Gnome, które w 1900 roku zakupiło licencję 
na produkcję silników stacjonarnych Oberursel Gnom. 
Podpisana w 1908 roku umowa zapewniała stronie niemiec-
kiej dostęp do dokumentacji i prawa produkcji nowszych 
typów silników rotacyjnych konstrukcji francuskiego pro-
ducenta. Co ciekawe w przededniu wybuchu I wojny świa-
towej, w 1913 roku Oberursel zakupiło również od Société 
des Moteurs Le Rhône licencję na produkcję silników Le 
Rhône 9C o mocy 92 KM, pod oznaczeniem UR.I. Oprócz 
Niemiec silniki rotacyjne o francuskim rodowodzie były 

wytwarzane m.in. w Wielkiej Brytanii (Daimler Company, 
Bentley, Gwynnes Limited, W.H. Allen Son & Company), 
USA (Union Switch and Signal), Szwecji (AB Thulinverken), 
Rosji i Włoszech.

 Rozwój konstrukcji silników rotacyjnych doprowa-
dził do powstania w przededniu wybuchu I wojny świato-
wej jednostek napędowych o mocach sięgających 100 KM, 
a nawet 200 KM przy zastosowaniu układu dwurzędowego. 
W pierwszych latach wojny wartości te były wystarcza-
jące do napędu ówczesnych maszyn myśliwskich. Wraz 
z rozwojem naziemnej obrony przeciwlotniczej, taktyki 
walki powietrznej, a także upowszechnieniem zsynchro-
nizowanych z obrotami śmigła karabinów maszynowych, 
samoloty musiały jednak zacząć latać szybciej i wznosić 
się na znacznie większe wysokości.

Kres możliwości

 Prace nad nowymi typami samolotów pokazały 
jednak, że potencjał rozwojowy silnika rotacyjnego jest 
na wyczerpaniu. Najprostszym sposobem podniesienia 
ich mocy było zwiększenie pojemności skokowej. Niestety 
powodowało to wzrost rozmiarów silnika, przez co wzrastał 
również jego opór aerodynamiczny, który zabierał cenne 
konie mechaniczne. Ze względu na ograniczenia konstruk-
cyjne, wynikające głównie z bezpośredniego połączenia ze 
śmigłem, niemożliwe okazało się podniesienie prędkości 
obrotowej, której górna, bezpieczna granica wynosiła ok. 
1400 obr/min. Zwiększenie ilości cylindrów przez dołożenie 
ich drugiego rzędu, chociaż powodowało niemal dwukrotny 
wzrost mocy i niwelowało charakterystyczny dla maszyn 
z silnikami rotacyjnymi efekt żyroskopowy, powodujący 
asymetrię pilotażu, powodowało znaczny wzrost komplika-
cji konstrukcji i zmniejszało jej żywotność. Aby latać wyżej, 
konieczne było przede wszystkim podniesienie stopnia 
kompresji, co jednak ze względu na wynikający z konstruk-
cji silników rotacyjnych otwarty układ smarowania było 

Silnik rotacyjny Clerget 9B

Silnik rotacyjny Bentley BR.1  
na myśliwcu Sopwith F.1 Camel
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możliwe w bardzo ograniczonym zakresie. Ograniczenie 
stanowił również stały kąt wyprzedzenia zapłonu, bez 
możliwości jego regulacji, co wynikało z przytwierdzenia 
wału korbowego do płatowca. Również ze względu na spo-
sób podawania paliwa przez wał korbowy, które ponadto 
w niektórych wypadkach musiało być mieszane z olejem, 
niemożliwe było stosowanie nowoczesnych gaźników, z au-
tomatyczną regulacją składu mieszanki w zależności od 
wysokości. Kolejną wadą silników rotacyjnych było wysokie 
zużycie paliwa i oleju, które o ile w początkowym okresie 
Wielkiej Wojny nie miało większego znaczenia, o tyle pod 
jej koniec zwłaszcza w przypadku sił Trójprzymierza, które 
borykały się z niedoborem surowców strategicznych, sta-
nowiło spory problem. W rezultacie chociaż samoloty z tym 
źródłem napędu pozostawały w służbie do końca wojny, 
dalszy rozwój tego typu konstrukcji, zwłaszcza w zasto-
sowaniach wojskowych nie był w żaden sposób perspek-
tywiczny.

 Ostatnim ogniwem w ewolucji silników rotacyj-
nych były wprowadzone do produkcji w 1918 roku Clerget 
11Eb, Bentley B.R.2 oraz Siemens-Halske Sh.III. Pierwszy 

z nich, 11-cylindrowy przy masie 232 kg i pojemności 21,49 
l, generował 200 KM. Znalazł ograniczone zastosowanie 
w prototypowych dwumiejscowych myśliwcach Sopwith 
Bulldog i Hippo oraz przewidzianym do atakowania celów 
naziemnych Sopwith Salamander, który trafił do służby 
w końcowych miesiącach wojny. Silnik ten był wysoce 
awaryjny, a loty próbne wykazały liczne problemy m.in. 
z nierówną pracą i zapłonem mieszanki. Znacznie bardziej 
udaną konstrukcją, która pozostawała w użyciu również 
przez krótki okres po zakończeniu I wojny światowej był 
Bentley B.R.2. W jego konstrukcji, która została opracowa-
na od podstaw przez brytyjskiego producenta na szeroką 
skalę zastosowano aluminium. Dzięki temu z 9 cylindrów 
o łącznej pojemności 24,94 l udało się uzyskać w zależno-
ści od wersji 230 lub 245 KM, przy masie własnej zaledwie 

220 kg, co czyni go najmocniejszym silnikiem rotacyjnym 
o klasycznej konstrukcji w historii. Był stosowany z powo-
dzeniem m.in. w Sopwith Snipe, udanym następcy słynnego 
Camela, a ostatnie napędzane nim samoloty wycofano ze 
służby dopiero w połowie lat 20. XX w. Siemens-Halske 
Sh.III stanowił natomiast zwieńczenie linii silników rota-
cyjnych rozwijanych przez niemieckiego producenta od 
około 1917 roku. Zastosowano w nich unikalną przekładnie 
redukcyjną o przełożeniu 2:1, zmieniającą dodatkowo kie-
runek obrotów śmigła względem silnika. Dzięki niej, udało 
się znacząco ograniczyć efekt żyroskopowy generowa-
ny przez silnik i podnieść jego maksymalną prędkość do 
1800obr/min. Rozwiązanie to pozwalało również na płyn-
ną regulację kąta wyprzedzenia zapłonu, przez co udało 
się podnieść stopień sprężania. W rezultacie konstrukcja 
posiadała bardzo dobre parametry również przy locie na 

Silnik birotacyjny Siemens-Halske Sh.III na samolocie Albatros H.1, 
modyfikacji myśliwca Siemens-Schuckert D.III

Silnik Austro-Daimler DM.200

Silnik Mercedes D.III na samolocie Halberstadt Cl.II
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większych wysokościach. Silnik ten przy masie własnej 195 
kg, z 11 cylindrów o łącznej pojemności 18,6 l generował 
nominalną moc 160 KM, którą można było krótkotrwale 
zwiększyć do 240 KM. Niestety, ze względu na skompliko-
waną konstrukcję, a także problemy jakościowe wynikające 
z niedoboru surowców, silnik ten posiadał niezwykle krótki 
resurs, w skrajnych przypadkach wynoszący od 8 do 10 h 
ciągłej pracy. Z tego względu znalazł bardzo ograniczone 
zastosowanie. 

 Francuzi wprowadzili silnik gwiazdowy nieruchomy 
Salmson 9Z, nietypowo chłodzony wodą. Znalazł on zasto-
sowanie w samolocie rozpoznawczo-bombowym Salmson 
2A2.

nad silnikami rotacyjnymi, była natomiast podatność na 
modyfikacje, umożliwiająca zmianę stopnia sprężania czy 
też stosowanie coraz bardziej zaawansowanych konstruk-
cyjnie gaźników.

 Jedną z konstrukcji która była obecna w samolo-
tach przez całą I wojnę światową, a w jej końcowym okresie 
trafiła do samolotów myśliwskich, był 6-cylindrowy Austro-
Daimler 6, skonstruowany przez Ferdinanda Porsche, który 
pojawił się na rynku już w 1910 roku. Jego pierwsza wersja 
przy masie około 300 kg, generowała skromne 90 KM. Rok 
później moc udało się podnieść do 120 KM. W 1913 roku 
pojawiła się wersja 160KM, natomiast od 1916 produko-
wano wariant o mocy 185 KM, wystarczającej do napędu 
myśliwców, w tym m.in. Albatrosów D.II. Do końca wojny 
powstały jeszcze odmiany 200, 210 i 225 KM.

 Kolejnym z silników, który był obecny w lotnic-
twie przez cały okres I wojny światowej był Mercedes D.III. 
Zaprezentowany w 1914 roku, początkowo generował moc 
150 KM, przy masie 310kg i pojemności 14,7l. Rozwój tej 

Silniki rzędowe

 Brak możliwości znaczącej poprawy osiągów 
silników rotacyjnych, skłonił producentów do zwrócenia 
większej uwagi na obecne od początku w awiacji silniki 
rzędowe i widlaste. Jednostki napędowe tego typu były 
stosowane przez cały okres I wojny światowej, początko-
wo wykorzystywano je jednak głównie w cięższych ma-
szynach, np. bombowcach, oraz samolotach rozpoznaw-
czych gdzie prędkość nie miała aż tak dużego znaczenia. 
Ich główną zaletą w porównaniu do silników rotacyjnych 
był niski opór aerodynamiczny. Główną wadą natomiast 
niekorzystny stosunek masy do generowanej mocy, który 
na początku Wielkiej Wojny prezentował się znacznie mniej 
korzystnie niż w przypadku silników rotacyjnych. Problem 
stanowiło również chłodzenie cieczą, zwiększające ilość 
elementów, które potencjalnie w czasie lotu mogły ulec 
awarii, lub uszkodzeniu w czasie walki. Główną przewagą 

Silnik widlasty Liberty 12

Silnik Hispano-Suiza V8 na samolocie Grigorowicz M-15

Silnik BMW IIIa
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konstrukcji doprowadził do wprowadzenia do produkcji 
w 1917 roku wariantu D.IIIa dysponującego mocą 170 KM, 
a następnie w 1918 roku, D.IIIaü o mocy 200 KM. Był on 
z powodzeniem stosowany w doskonałych myśliwcach 
Albatros D.I. Poprawa osiągów wynikała przede wszyst-
kim z podniesienia stopnia kompresji. Ostatni wariant tego 
silnika, D.IIIavü wprowadzony w październiku 1918 roku, 
z myślą o lotach na wysokości ponad 2000m, dysponował 
mocą 217 KM i był wyposażony w gaźnik z urządzeniem 
samoczynnie regulującym skład mieszanki w zależności 
od wysokości.

Za najlepszą 6-cylindrową jednostkę rzędową, z okresu 
I wojny światowej uznaje się natomiast BMW IIIa który 
trafił do produkcji na początku 1918 roku. Przy wadze 
287 kg i pojemności 19,1l dysponował on mocą 185 KM. 
Do wytwarzania mieszanki paliwowo-powietrznej zasto-
sowano gaźnik wyposażony w automatyczny mechanizm 
zmiany średnicy gardzieli, dzięki czemu aż do wysokości 
2000 m moc silnika utrzymywała się na stałym poziomie. 
Rozwiązanie to dawało olbrzymią przewagę w walce, za-
pewniając nieporównywalnie lepsze parametry prędkości 

maksymalnej i wznoszenia, a także zwrotności na więk-
szych wysokościach, w porównaniu do maszyn napędza-
nych silnikami rotacyjnymi. Wyposażone w tą jednostkę 
samoloty Fokker D.VII pojawiły się jednak zbyt późno by 
odmienić niekorzystny dla Niemiec przebieg wojny. Nie 
przeszkodziło to wytwórni BMW w dalszym udoskonalaniu 
konstrukcji, która pozostała w produkcji jeszcze w latach 
20. XX w. i napędzała m.in. pierwszą wersję Junkersa F13.

 Znacznie większy potencjał posiadały natomiast 
silniki widlaste. Zwiększenie ilości cylindrów przy zacho-
waniu długości porównywalnej z silnikami rzędowymi ko-
rzystnie wpływało na tak istotny w lotnictwie współczynnik 
masy do generowanej mocy. Jedną z najbardziej znanych 
widlastych konstrukcji, które pojawiły się w okresie I wojny 
światowej, były silniki Hispano-Suiza serii 8, które trafiły 
do produkcji w 1914 roku. Pierwsze wersje tej jednostki 
napędowej o oznaczeniach 8A i 8Aa generowały od 140 
do 150 KM przy masie od 195 kg do 215 kg. Ze względu 
na problemy z trwałością nie zdobyły one jednak więk-
szej popularności. Natomiast odmiana 8Ab o mocy 180 
KM, z poprawioną konstrukcją, podniesionym stopniem 
kompresji i zwiększoną prędkością obrotową, znalazła 
zastosowanie w myśliwcach SPAD VII, które pojawiły się 
w 1916 roku. Kolejny wariant 8B, wprowadzony w 1917 roku 
dysponował już mocą 235 KM przy masie 236 kg, co pod 
względem osiągów plasowało go wyżej niż najlepsze silniki 
rotacyjne. Został użyty do napędu słynnych myśliwców 
SPAD XIII, które pozostawały w służbie również po zakoń-
czeniu Wielkiej Wojny. Hispano-Suiza 8 stał się następnie 
bazą do opracowania kolejnych generacji silników widla-
stych o 10 i 12 cylindrach, które pozostawały w produkcji 
aż do końca II wojny światowej.

 Innym widlastym silnikiem, który pojawił się 
w samolotach pod koniec I wojny światowej był Liberty 
12. Został opracowany po przystąpieniu USA do wojny, 
w rekordowo krótkim czasie między majem a sierpniem 
1917 r. W prace i późniejszą produkcję zaangażowane były 
koncerny motoryzacyjne z Detroit. Pomimo ekspresowe-
go tempa prac, udało się stworzyć jednostkę napędową 
odznaczającą się znakomitymi parametrami, przez wielu 
historyków uznawaną za najlepszy silnik lotniczy I wojny 
światowej. Konstrukcja posiadała ogromy potencjał rozwo-
jowy, a jej modułowość umożliwiała produkowanie również 
wersji rzędowych cztero- i sześciocylindrowych oraz wi-
dlastej ośmiocylindrowej. Najpopularniejsza pod koniec 
wojny odmiana Liberty 12A użyta do napędu amerykań-
skich odmian myśliwca DH.4, przy masie własnej 383kg, 
dysponowała mocą 400 KM, zapewniając znakomite osiągi 

Silnik Gnome-Rhône Jupiter 9 Ab,  
produkowany we Francji na licencji firmy Bristol

Silnik Gnome-Rhône Jupiter 9 Ab, produkowany  
we Francji na licencji firmy Bristol

Francuski silnik gwiazdowy Salmson 9Z chłodzony wodą
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 Ostatnim silnikiem, o którym warto nadmienić jest 
gwiazdowy Bristol Jupiter, który powstał zbyt późno by 
trafić do samolotów biorących udział w I wojnie światowej. 
Powstał w firmie Brazil Straker, przejętej następnie przez 
Cosmos Engineering. Jego pierwsze odmiany Jupiter I i II 
generowały 400KM, przy masie około 350kg. Pomimo, 
że pod względem parametrów konstrukcja przewyższała 
nawet najlepsze silniki rotacyjne, a także wiele silników 
rzędowych, początkowo wzbudziła niewielkie zaintereso-
wanie, a zakłady Cosmos po bankructwie zostały przejęte 
przez Bristol Aeroplane Company. Nowy właściciel nie 
zarzucił koncepcji produkcji silników gwiazdowych i po-
stanowił dalej rozwijać konstrukcję. Ta po znakomitym 
wyniku w teście wytrzymałości, okazała się być jednym 
z najbardziej udanych silników lotniczych w historii. Bristol 
Jupiter był rozwijany do lat 30. XX w., doczekał się wielu 
odmian w tym z doładowaniem generujących moc 580 KM. 
Stał się również podstawą do opracowania kolejnych rodzin 
silników gwiazdowych firmy Bristol, takich jak Mercury, czy 
Pegasus.

 Pod koniec I wojny światowej powstały konstrukcje 
silników, które stały się zalążkiem dynamicznego rozwoju 
lotnictwa zarówno wojskowego jak i cywilnego w okresie 
20-lecia międzywojennego. Silniki rotacyjne zaczęły po 
1918 r. wychodzić z użycia, jednak trwało to niemal 20 lat. 
W Polsce utrzymywały się wyjątkowo długo. Do końca lat 
30. eksploatowano francuskie samoloty szkolne, napę-
dzane silnikami rotacyjnymi, jak Morane AR35EP2, tak-
że pierwszy seryjnie produkowany polski samolot, Bartel 
BM-4 z 1928 r. również miał taki napęd.  Przyszłość nale-
żała do jednostek w układzie rzędowym, widlastym i gwiaz-
dowym, co doskonale pokazał okres II wojny światowej. 
Historia miała się jednak powtórzyć, gdy pod koniec naj-
większego konfliktu zbrojnego w dziejach świata, rozwijane 
do granic możliwości technicznych, silniki tłokowe zaczęły 
ustępować pola napędowi odrzutowemu. Za jego sprawą 
dokonała się kolejna rewolucja w lotnictwie wojskowym 
i komunikacyjnym.

Aleksandra Blachnicka

samolotom, które pozostawały na wyposażeniu armii ame-
rykańskiej do 1932 roku. Co ciekawe Liberty był również 
pierwszym silnikiem lotniczym, na którym pod koniec 1918 
roku w stacji badawczej na szczycie Pike’s Peak, testowano 
turbodoładowanie za pomocą sprężarki napędzanej ga-
zami wylotowymi. Silnik ten z względu na swoje parame-
try stał się jednym z najpopularniejszych na świecie i był  
rozwijany aż do początków II wojny światowej. Produkcję 
licencyjną podjęło wiele państw, w tym Wielka Brytania, 
a jego zmodyfikowana odmiana produkowana w zakładach 
Nuffield, znalazła zastosowanie w brytyjskich czołgach 
Cruiser, Crusader, Cavalier i Centaur.

Z USA wywodził także się zaprezentowany w 1918 roku 
przez firmę Duesenberg imponujący osiągami widlasty, 
16-cylindrowy silnik oznaczony symbolem H. Przy mocy 
800 KM i masie zaledwie 630 kg, posiadał niezwykle ko-
rzystny stosunek mocy do masy. Niestety ze względu na 
zbliżający się koniec wojny, wojskowi nie wykazali zainte-
resowania tym źródłem napędu samolotów, a przedsię-
biorstwo zrezygnowało z dalszego rozwoju konstrukcji 
lotniczych.

 Również Brytyjczycy mieli swój wkład w rozwój 
konstrukcji silnika lotniczego w okresie I wojny światowej. 
Jedną z ciekawszych brytyjskich jednostek napędowych 
wdrożonych do produkcji w tym czasie był Napier Lion, 
12-cylindrowy silnik w układzie W. Firma D. Napier & Son, 
początkowo w czasie I wojny światowej dzięki uzyskanym 
kontraktom wojskowym wytwarzała silniki innych wytwórni. 
Ze względu na ich słabe parametry, zakłady postanowiły 
opracować własną jednostkę napędową. Prace zakończyły 
się w z końcem 1917 roku, a pierwsze seryjne egzempla-
rze silnika Napier Lion powstały na początku 1918 roku. 
Konstrukcja ta legitymując się początkowo mocą 450 
KM, przy masie 435 kg, przewyższała silnik Liberty 12A. 
Niestety nie znalazła większego zastosowania w samolo-
tach biorących udział w Wielkiej Wojnie.  Była natomiast 
sukcesywnie rozwijana po jej zakończeniu i pozostawała 
w produkcji do połowy lat 30. XX w. Doczekała się m.in. 
doładowanych odmian, generujących moc 1350 KM.  
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 Silnym czynnikiem stymulującym rozwój lotnic-
twa w Niemczech przed I wojną światową była ustanowio-
na w 1912 r. Nationale Flugspende – Narodowa Składka  
Na Rozwój Lotnictwa. Z zebranych w niej pieniędzy fundo-
wano nagrody za długotrwałość, odległość i wysokość lotu, 
które były impulsem dla firm lotniczych do konstruowania 
wytrzymałych i solidnych samolotów, mogących przenosić 
znaczne ładunki na duże odległości. Dzięki temu w mo-
mencie wybuchu wojny lotnictwo niemieckie dysponowało 
wieloma typami wielozadaniowych samolotów, na których 
do połowy 1915 r. spoczywał główny ciężar walk lotniczych. 
Dwoma najbardziej znanymi i najliczniej budowanymi ty-
pami były Albatros B.I i B.II.

Rewelacyjne dwupłaty

 O istnieniu samolotów Albatros DD (Doppeldecker 
– dwupłat) poinformowała niemiecka prasa lotnicza w 1913 
r. Opracowano dwa warianty – z dwu- i trójprzęsłową ko-
morą płatów. Wersja ze skrzydłami trójprzęsłowymi otrzy-
mała później oznaczenie Albatros B.I, a z dwuprzęsłowymi 
– Albatros B.II. Na krótko przed wybuchem wojny dwupłaty 
Albatrosa dały pokaz swoich doskonałych osiągów, ustana-
wiając rekordy prędkości wznoszenia z pełnym ładunkiem 
– B.II osiągnął wysokość 800 m w 5,5 minuty, a B.I w 7,5 
minuty. Wzięły też udział w lotach długodystansowych 
Rallye de Monaco i Prinz Heinrich Flug.  

W zbiorach naszego muzeum samolotem najbardziej związanym z począt-
kami lotnictwa polskiego po odzyskaniu niepodległości jest Albatros B.IIa.  
Wśród niezliczonych typów samolotów, jakie pojawiły się podczas I wojny świa-
towej, nie było chyba drugiego, który byłby dłużej produkowany i bardziej  
uniwersalny niż on.

Albatros B.IIa
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 Albatros DD był w momencie pojawienia się bar-
dzo nowoczesną konstrukcją. Jego głównymi twórcami 
byli dwaj doświadczeni piloci i znakomici inżynierowie 
– główny konstruktor zakładów Albatros Robert Thelen 
i pilot doświadczalny Hellmuth Hirth. Kluczem do sukcesu 
był kadłub o nowatorskiej, półskorupowej konstrukcji, ze 
drewnianą kratownicą pozbawioną usztywniających cięgien 
stalowych i przenoszącym obciążenia pokryciem sklejko-
wym – dzieło inżyniera Hugo Grohmanna. Struktura taka 
była lekka i wytrzymała, a brak cięgien znacznie zmniejszał 
pracochłonność, obniżając koszt i skracając czas produkcji. 
Środkowa część kadłuba była usztywniona stalową kratow-
nicą, z którą połączone były golenie podwozia i piramidka, 
do której mocowany był górny płat. Konstruktorem skrzy-
deł był inżynier Ernst Heinkel.

Wojenna służba

 Albatrosy produkowano w wersji jedno – i dwu-
sterowej. Samoloty w wersji dwusterowej używane były 
w szkołach lotniczych, a w wersji jednosterowej (w któ-
rych pilot zajmował tylną kabinę) służyły jako maszyny 
rozpoznawcze na froncie do połowy 1915 r. Standardowo 
nie przenosiły uzbrojenia, później w warunkach polowych 

montowano w nich wyrzutniki bombowe i karabiny maszy-
nowe do obrony przed myśliwcami nieprzyjaciela. W tej roli 
nie sprawdzały się zbyt dobrze, ponieważ obserwator, zaj-
mujący przednią kabinę, miał pole widzenia mocno ogra-
niczone przez dolne skrzydła. Brało się to ze skostniałych 
przepisów obowiązujących w armii niemieckiej. Piloci byli 
podoficerami, obserwatorzy – oficerami, zazwyczaj wywo-
dzącymi się z artylerii. Ówczesne przepisy nie zezwalały, 
aby podoficer był obrócony tyłem do oficera. Dość szybko 
zorientowano się, że nie jest to rozwiązanie sensowne. 
W połowie 1915 r. ich miejsce w jednostkach bojowych za-
częły zajmować Albatrosy C.I, projektowane od podstaw 
jako samoloty rozpoznawczo – bombowe, z kabiną pilo-
ta z przodu i karabinem maszynowym umieszczonym na 
obrotnicy w tylnej kabinie, zajmowanej przez obserwatora. 
Wycofane z frontu egzemplarze zostały przebudowane 
w czasie remontów na dwustery i przekazane do szkół lot-
niczych. 

 Przybierająca na sile wojna w powietrzu potrzebo-
wała wciąż nowych pilotów, dlatego rosło też tempo pro-
dukcji nowych samolotów. Macierzyste zakłady Albatrosa 
w Berlinie – Johannisthal i Schneidemühl, czyli Pile nie 
były w stanie podołać zamówieniom, dlatego kilka innych 
firm podjęło produkcję licencyjną. Były to zakłady LFG 
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Roland w Berlinie, które wyprodukowały najwięcej ma-
szyn tego typu, Bayerische Flugzeugwerke w Monachium, 
Maschinenfabrik Augsburg – Nürnberg (MAN), Kondor 
Flugzeugwerke w Essen, Mercur Flugzeugbau w Berlinie 
i Linke – Hofmann Werke AG we Wrocławiu. Założone przez 
Niemców w okupowanej Warszawie warsztaty remonto-
we Albatros Militär – Werkstätten, zwane w skrócie Refla 
(Reparatur und Flieger Anstalt) zbudowały 157 egzempla-
rzy w latach 1917 – 1918.

 Deficyt stali, jaki zaczął dotykać Niemcy w połowie 
trwania wojny doprowadził do opracowania wersji B.IIa, 
w której stalowa kratownica kadłuba i golenie podwozia 
zostały zastąpione przez elementy drewniane. Produkcja 
maszyn tej wersji rozpoczęła się w 1917 r. jako uzupełnienie 
podstawowej wersji B.II
Produkcja Albatrosów B.IIa była kontynuowana po zakoń-
czeniu wojny. Zbudowano 20 egzemplarzy pod oznacze-
niem L-30.

 Dokładna liczba wyprodukowanych egzemplarzy 
Albatrosów B.II i B.IIa nie jest możliwa do ustalenia, ponie-
waż nie zachowały się wszystkie dokumenty producentów 
i dokumenty zamówień. Szacuje się, że wyprodukowano 
ok. 3200 egzemplarzy obu wersji.

Albatrosy B.II w Polsce

 W  lotnictwie polskim po I wojnie znalazło się 
116 Albatrosów B.II – najwięcej spośród samolotów 
szkolnych. Pochodziły głównie ze zdobyczy wojennych. 
W hali Zeppelina na poznańskich Winiarach przejęto 
59 Albatrosów B.II i B.IIa, w stacji lotniczej Ławica - 14. 
Pozostałe pozyskano z przydziałów Międzysojuszniczej 
Komisji Reparacji Wojennych Ententy i dostaw firmy 
Kondor Flugzeugwerke z Essen. 
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 Podczas wojny polsko – bolszewickiej Albatrosy 
B.II używano głównie do zadań łącznikowych. Zostały przy-
dzielone do 5, 6, 10, 12, 14, 16 i 17 Eskadry Wywiadowczej, 
Toruńskiej Eskadry Wywiadowczej, 7, 15 i  19 Eskadry 
Myśliwskiej oraz Bazy Lotnictwa Morskiego w Pucku. 
Albatros B.IIa nr 1677/17, przydzielony jako łącznikowy 
do 15 Eskadry Myśliwskiej został w 1920 r. wykorzystany 
do bombardowania wojsk bolszewickich, po zamontowa-
niu pod kadłubem wyrzutników dla bomb o wagomiarze 5 
i 12 kg. Bombardowaniem zajmował się jedyny obserwator 
w eskadrze – ppor. Zdzisław Bilarzewski. 

 Po wojnie Albatrosy B.II znalazły się w 1, 2, 3, 5 
i 6 Pułku Lotniczym oraz w szkołach pilotów w Krakowie, 
Ławicy, Warszawie, Bydgoszczy i Grudziądzu a także 
w Oficerskiej Szkole Obserwatorów Lotniczych w Toruniu. 
Najdłużej eksploatowane były w szkole w Bydgoszczy – 
do 1927 r. Ostatnie 9 sprawnych egzemplarzy przekazano 
LOPP. Wcześniej, w 1924 r., Paweł Zołotow, kontraktowy 
pilot cywilny zatrudniony jako instruktor w bydgoskiej 
szkole zakupił przeznaczonego do kasacji Albatrosa i wy-
remontował go własnymi siłami. Był to pierwszy prywatny 
samolot w Polsce. Otrzymał znaki rejestracyjne P-PAWA, 
a jego usterzenie pionowe ozdobiła reklama wytwórni wó-
dek gatunkowych Baczewskiego. Samolot latał intensywnie 

do 1929 r., kiedy spłonął wraz z hangarem na lotnisku 
Mokotowskim w Warszawie. W międzyczasie Paweł Zołotow 
kupił z demobilu drugiego Albatrosa i po remoncie zakoń-
czonym w grudniu 1926 r. przekazał go komitetowi LOPP 
w Piotrkowie Trybunalskim. Jeden Albatros B.IIa był uży-
wany w Cywilnej Szkole Pilotów Związku Lotników Polskich 
na poznańskim lotnisku Ławica. 
Spośród dziewięciu Albatrosów przekazanych LOPP trzy 
skierowano do Wilna, dwa do Warszawy i po jednym do 
Krakowa, Kielc, Lwowa i Poznania. Dwie ostatnie maszyny 
z tej grupy, o znakach SP-ABR i SP-ACS skasowano w po-
łowie lat 30.

 Na samolotach tego typu w Polsce zginęło 7 lot-
ników – pięciu w szkołach lotniczych, jeden w 5 EW i jeden 
w aeroklubie. 
Prócz Niemiec, Austro – Węgier i  odrodzonej Polski 
użytkownikami Albatrosów B.II były też Szwecja i Litwa. 
W Szwecji samoloty te były produkowane na licencji

Ostatni ocalały

 Do dziś na świecie zachował się tylko jeden ory-
ginalny Albatros B.IIa L30, wyprodukowany w 1919 r. 

nr 5   Grudzień 2021 67



Początkowo nosił niemieckie cywilne znaki rejestracyjne 
D-690, a następnie wojskowe znaki NG+UR. Był wtedy 
użytkowany przez paramilitarną organizację NSFK. Był 
dopuszczony do lotu do 25 maja 1940 r., a następnie zo-
stał przekazany do muzeum Deutsche Luftfahrtsammlung, 
którego część eksponatów w czasie wojny została w celu 
uniknięcia bombardowań ewakuowana z Berlina na ziemie 
polskie i w 1963 r. trafiła do zbiorów Muzeum Lotnictwa 
Polskiego w Krakowie. Samolot był bardzo zniszczony. 
W 1986 r. przeszedł kompleksowy remont w berlińskim 
Muzeum Komunikacji i Techniki i w 1987 r. trafił na eks-
pozycję muzeum w Krakowie. Nosi nieprawidłowo odtwo-
rzone malowanie Albatrosa B.IIa nr 1302/15 Ada, latają-
cego w 1920 r. w OSOL w Toruniu. Drugim zachowanym 
egzemplarzem jest wyprodukowany na licencji w Szwecji 
Albatros SK.1, prezentowany w Muzeum Szwedzkich Sił 
Powietrznych w Linköping.

Albatros B.II – opis konstrukcji 

Albatros B.II był dwumiejscowym dwupłatem kon-
strukcji drewnianej. Kadłub drewniany pokryty sklejką. 
Usterzenie o obrysie trójkątnym było płaskie, wykonane 

w rur stalowych, pokryte płótnem. Podwozie metalowe lub 
drewniane (Albatros B.IIa), oś kół mocowana do poprzeczki 
sznurem gumowym pełniącym funkcję amortyzatora, wy-
posażone w hamulec pazurowy. Płoza ogonowa drewniana, 
amortyzowana sznurem gumowym. 

 Skrzydła drewniane dwudźwigarowe, pokryte 
płótnem. Górne skrzydło dwudzielne, o większej rozpię-
tości, mocowane do piramidki spawanej z rur stalowych 
wyposażone było w lotki. Komora płatów dwuprzęsłowa, 
usztywniona stalowymi linkami.

 Napęd stanowiły różne typy silników, w zależności 
od wytwórni i roku produkcji. Stosowano silniki Mercedes 
D.I, Benz Bz.I i Argus As.I o mocy 100 KM i Mercedes D.II, 
Benz Bz.II i Argus As.II o mocy 120 KM. Często nie były 
to silniki nowe, tylko wymontowane z rozbitych lub wy-
cofanych samolotów. W Albatrosach latających w Polsce 
stosowano też silniki Benz Bz.III o mocy 150 KM i Mercedes 
D.III o mocy 160 KM. Taki silnik zabudowany jest na naszym 
egzemplarzu.

Jarosław Dobrzyński
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 Na mocy ustaleń między zwycięzcami II wojny 
światowej Niemcy zostały podzielone na cztery stre-
fy okupacyjne – radziecką na wschodzie oraz brytyjską, 
francuską i amerykańską na zachodzie. Na tej samej za-
sadzie została podzielona stolica Niemiec – Berlin, która 
znajdowała się w środku strefy sowieckiej, Była rządzona 
przez Radę Sojuszniczą, złożoną z przedstawicieli czte-
rech okupantów. Połączenie brytyjskiej i amerykańskiej 
strefy okupacyjnej Niemiec w tak zwaną „Bizonię”, a na-
stępnie „Trizonię” po dołączeniu strefy francuskiej i obję-
cie Niemiec planem Marshalla, czyli amerykańską pomocą 

w odbudowie Europy ze zniszczeń wojennych sprawiło, 
że stosunki między Związkiem Radzieckim a krajami 
zachodnimi stawały się coraz bardziej napięte. Podział 
Berlina nie odpowiadał Sowietom, istnienie miejsca zaj-
mowanego przez siły zachodnie pośrodku kontrolowane-
go przez nich terytorium było dla nich trudna do zniesie-
nia, dlatego postanowili zmusić Aliantów zachodnich do 
opuszczenia Berlina. W kwietniu 1948 r. Sowieci zaczęli 
zatrzymywać i poddawać dokładnym kontrolom pociągi, 
samochody i barki z zaopatrzeniem dla zachodnich sekto-
rów okupacyjnych Berlina. W odpowiedzi na to Amerykanie 

Pod koniec II wojny światowej lotnictwo zostało wykorzystywane do działań  
humanitarnych – pomocy dla głodującej Holandii, wciąż okupowanej przez  
Niemców (operacja Manna). Największy sprawdzian tego rodzaju, w postaci  
operacji wymierzonej w niedawnych sojuszników miał dopiero nadejść.

Blokada Berlina 
i most powietrzny

Rozładunek samolotów C-47 Skytrain na lotnisku Tempelhof.
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rozpoczęli transport zaopatrzenia samolotami, a po kilku 
dniach Sowieci złagodzili kontrole. Wydarzenie to przeszło 
do historii jako „mały most powietrzny”. Amerykanie chcieli 
ustabilizować gospodarkę Niemiec przez wprowadzenie 
nowej waluty, ponieważ dotychczasowa, Reichsmarka, dru-
kowana w nadmiarze przez Sowietów, miała bardzo niską 
wartość. 20 czerwca 1948 r., mimo sprzeciwu Rosjan w za-
chodnich strefach okupacyjnych wszedł do użycia nowy 

pieniądz – Deutschmarka. W odpowiedzi Rosjanie zablo-
kowali wszystkie połączenia lądowe z Berlinem, w nadziei, 
że uda im się wyprzeć Aliantów z Berlina groźbą zagłodze-
nia jego mieszkańców. Prezydent Harry Truman ogłosił, 
że Stany Zjednoczone nie opuszczą Berlińczyków. Próba 
siłowego przełamania blokady spowodowałaby wybuch 
kolejnej wojny. Jedyną możliwością zaopatrywania miasta 
był transport lotniczy. Według porozumienia zawartego 

Rozładunek brytyjskiej łodzi latającej Short Sunderland na Haweli

Amerykańskie samoloty C-54 oczekują na start do Berlina  
z bazy Rhein/Main we Frankfurcie.
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w 1945 r. Berlin był połączony z zachodnimi strefami  
okupacyjnymi Niemiec trzema korytarzami powietrzny-
mi o szerokości 30 kilometrów i tych Sowieci nie mogli  
zablokować.

Operacja „Vittles”

 26 czerwca 1948 r. rozpoczęła się operacja „Vittles”. 
Pierwsze samoloty C-47 Skytrain z zaopatrzeniem wylą-
dowały na lotnisku Tempelhof w amerykańskim sektorze. 
Kilka dni później zaczęły się pojawiać większe, cztero-
silnikowe samoloty C-54 Skymaster, na których wkrót-
ce spoczął główny ciężar dostaw. W operacji brały udział 
głównie jednostki transportowe niedawno powstałych US 
Air Force, czyli wojsk lotniczych USA, ale dołączyły również 
jednostki lotnictwa transportowego US Navy (marynarki 

wojennej). Do akcji włączyli się też Brytyjczycy. Samoloty, 
startujące z amerykańskich baz w Wiesbaden i Frankfurcie 
nad Menem, oraz brytyjskich w Fassbergu, Celle, Wunstorf, 
Bückeburgu i Hamburgu operowały 24 godziny na dobę 
w każdej pogodzie. Dostarczały żywność, medykamen-
ty, węgiel, olej opałowy, benzynę, pocztę i wszelkie inne 
towary w olbrzymich ilościach, niezbędnych do utrzyma-
nia przy życiu wielkiego miasta. Z każdym dniem liczba 

samolotów lądujących w Berlinie rosła. Samoloty lądowały 
na lotniskach Tempelhof w sektorze amerykańskim i Gatow 
w brytyjskim. Brytyjczycy wykorzystywali też łodzie la-
tające Short Sunderland, które startowały z Hamburga 
i wodowały na Haweli. Rozładunkiem samolotów zajmo-
wali się głównie niemieccy cywile, mieszkańcy Berlina.  

Samolot Fairchild C-82A Packet podchodzi do lądowania na 
lotnisku Tempelhof, transportując maszyny inżynieryjne do 
budowy lotniska Tegel. 

Załadunek worków z węglem na pokład należącego do RAF 
C-47 w brytyjskiej bazie Fassberg w Dolnej Saksonii. Węgiel 
był najważniejszym towarem dostarczanym do Berlina pod-
czas mostu powietrznego (stanowił 65% całkowitego tonażu 
dostaw), a jednocześnie najbardziej uciążliwym. Pył węglo-
wy wciskał się we wszystkie zakamarki samolotów i wchodził 
w reakcję chemiczną z elementami konstrukcji, powodując  
ich korozję. Wywoływał też ból głowy i trudności z oddychaniem 
u członków załóg.

Zaopatrzenie w opał było kluczowe dla przeżycia  
w oblężonym mieście.

By nie polegać całkowicie na dostawach z zewnątrz, berliń-
czycy zamieniali miejskie trawniki w ogrody warzywne.

 Tragicznym dniem w historii mostu był „Czarny 
Piątek” 13 sierpnia 1948 r. Trzy samoloty C-54 rozbiły się 
jeden po drugim w ciągu kilku minut na lotnisku Tempelhof 
na skutek zamieszania wywołanego wyjątkowo złą pogodą. 
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Dowodzący operacją generał William Tunner wpro-
wadził po tym nowe procedury wykonywania lo-
tów, które zwiększyły bezpieczeństwo i efektywność.  
Samoloty musiały wykonywać loty według wskazań przy-
rządów, by utrzymywać jednakową prędkość, kąt zniżania 
na podejściu do lądowania i odstępy czasowe. W przypad-
ku nieudanego podejścia samolot wracał z ładunkiem do 
bazy w Niemczech Zachodnich. Dzięki tym rozwiązaniom 
w szczytowym momencie samoloty z zaopatrzeniem lądo-
wały na Tempelhof  co 90 sekund. Załogi wykonywały śred-
nio po 4 loty dziennie. Szybko okazało się, że dwa lotniska 

nie wystarczają. 5 sierpnia 1948 r. ruszyła budowa kolej-
nego lotniska, Tegel, położonego w sektorze francuskim.  
Do niedawna było to główne lotnisko komunikacyjne 
Berlina. 
 Najbardziej znanym pilotem berlińskiego mo-
stu był amerykański porucznik Gail Halvorsen, nazywa-
ny przez niemieckie dzieci „Czekoladowym lotnikiem”. 
Zapoczątkował operację „Little Vittles”, czyli zwyczaj 

zrzucania przez załogi przed lądowaniem słodyczy i ba-
kalii dla dzieci obserwujących samoloty na progu pasa 
startowego, stąd niemieckie dzieci nazywały samoloty 
Rosinenbomber, czyli rodzynkowymi bombowcami. 

 Życie w zablokowanym Berlinie było bardzo cięż-
kie, wprowadzono ścisłe racjonowanie żywności, a ra-
cje były bardzo małe. Z nadejściem zimy z ulic i parków 

zniknęły drzewa, wycięte na opał. Jednak Berlińczycy nie 
stracili ducha, woleli głodować niż dostać się pod okupację 
Sowietów. Ci z kolei utrudniali operację  jak tylko mogli, 
nad wschodnimi Niemcami alianckie samoloty były nęka-
ne przez blisko przelatujące sowieckie myśliwce, w nocy 
załogi były oślepiane przez reflektory przeciwlotnicze, 
zakłócana była łączność radiowa. Mimo tych przeszkód 
most trwał, Aliantom nawet przez myśl nie przeszło, żeby 
przerwać zaopatrywanie Berlina, bo wiedzieli, że byłaby 
to ich klęska.

Brytyjskie samoloty Avro York podczas rozładunku  
na lotnisku Gatow

Berlińskie dzieci bawią się w „most powietrzny”

Ładunek mąki na pokładzie samolotu C-54

Piloci dywizjonu transportowego US Navy omawiają  
trasę lotu przed startem.
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Sowieci odpuszczają

 12 maja 1949 r. Sowieci zrozumieli, że przegrali 
i odblokowali połączenia lądowe z Berlinem. Dostawy drogą 
lotniczą trwały do 30 września 1949 r., jako uzupełnienie 
dostaw drogą lądową, aby umożliwić zgromadzenie od-
powiednich zapasów. Łącznie Amerykanie i Brytyjczycy 
wykonali w ciągu 15 miesięcy 277 569 lotów, dostarczając  
2,3 miliona ton zaopatrzenia. Główny ciężar operacji 
spoczywał na Amerykanach – dostarczyli 68% tonażu 
dostaw. Brytyjczycy dostarczyli 32%. W wypadkach lot-
niczych podczas tej olbrzymiej operacji zginęło 101 ludzi.   
Berliński most powietrzny był jedną z pierwszych, a jedno-
cześnie największych i najtrudniejszych lotniczych operacji 
humanitarnych w historii. 

 Następstwem blokady Berlina była eskalacja wro-
gości między ZSRR a krajami zachodnimi i od tego mo-
mentu Zimna Wojna rozpoczęła się na dobre. 4 kwietnia  
1949 podpisany został Traktat Waszyngtoński – sojusz 
początkowo 10 państw mający na celu wspólną obronę 

przed agresją ze strony ZSRR. Stany Zjednoczone i Wielka 
Brytania wzmocniły związki z  niedawnym wrogiem, 
Niemcami. 21 września 1949 r. z zachodnich stref oku-
pacyjnych Niemiec powstało nowe państwo – Republika 
Federalna Niemiec ze stolicą w Bonn. Nieco ponad dwa 

tygodnie później, 7 października, na terenie sowieckiej 
strefy okupacyjnej powstała komunistyczna Niemiecka 
Republika Demokratyczna ze stolicą w Berlinie. Oba nie-
mieckie państwa nie uznawały się nawzajem do 1972 r. 

Jarosław Dobrzyński

Zniesienie blokady

Porucznik Gail Halvorsen przygotowuje paczki  
ze słodyczami dla berlińskich dzieci

Mapa przedstawiająca bazy, z których dostarczano  
zaopatrzenie do Berlina.

Załoga podchodzącego do lądowania C-54  
zrzuca słodycze dla dzieci
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Mól hangarowy.
Recenzje 
książek

 Prezentujemy najnowszą pozycję muzealne-
go wydawnictwa Acta Aeronautica – katalog nowej wy-
stawy stałej „Skrzydła i Ludzie XX Wieku”, autorstwa 
Jarosława Dobrzyńskiego. Prezentuje on w języku pol-
skim i angielskim najważniejsze muzealia prezentowane 

na ekspozycjach wchodzących w skład tej wystawy – 
statki powietrzne, silniki, pojazdy, elementy wyposażenia 
i uzbrojenia samolotów, mundury, dokumenty i przedmioty 
osobiste takich postaci polskiego lotnictwa, jak Bolesław 
Orliński, Stefania Wojtulanis-Karpińska, Jadwiga Piłsudska 
czy Karol Pniak.  Katalog jest bogato ilustrowany zdjęciami, 
pochodzącymi w większości z naszych archiwów, ukazują-
cych opisywane muzealia w trakcie ich służby. Dzięki temu 
czytelnik jest w stanie wyobrazić sobie, jak eksponaty, któ-
re właśnie ogląda wyglądały wiele lat temu, za „życia”, co 
wzbogaca odbiór przekazu wystawy i wpisuje się w kon-
cepcję „żywego muzeum”.  

 Katalog podzielony jest na rozdziały, opisujące po-
szczególne wystawy, wchodzące w skład nowej ekspozycji 
stałej – Hangar Główny, Magazyny Historii, Metamuzeum, 
Silnikownię i Archeologię Lotnictwa. Najbardziej rozbu-
dowany jest rozdział pierwszy, poświęcony Hangarowi 
Głównemu, w którym różnorodność prezentowanych 
zbiorów jest największa – są tam muzealia ze wszystkich 
wymienionych kategorii. Spośród silników opisane są te 
najważniejsze, które odegrały największą rolę w lotnictwie 
tego okresu, przede wszystkim w działaniach wojennych 
i szkoleniu pilotów, czy też są najciekawsze pod względem 
technicznym.

 Katalog został wydany dzięki dotacji Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Będzie dystrybuowany 
nieodpłatnie. Wkrótce na naszym profilu FB pojawią się 
informacje o konkursie, w którym nagrodami będą jego 
egzemplarze. 

Ewa Cuber-Strutyńska

Jarosław
Dobrzyński

Katalog wystawy 
„Skrzydła i Ludzie 
XX Wieku”
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