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wojskową. Kilkudziesięciu 
naszych rodaków współ-
tworzyło siły powietrz-
ne np. nowo powstałego 
Pakistanu. Pamięć o nich – 
o czym również wspomina 
w swym tekście profesor 
Głogowski - jest tam cią-
gle żywa, a szczególnym 
uznaniem jest otaczany 
Władysław Turowicz, któ-
ry przez wiele lat pełnił 
najwyższe funkcje w lot-
nictwie pakistańskim.

 Niektórzy z nich zaś – jak wielki przyjaciel Muzeum 
Lotnictwa Polskiego – Józef Zubrzycki, borykali się z co-
dziennością mając jednak cały czas misję upamiętniania 
dziejów Polskich Skrzydeł na Zachodzie. Postać tego nie-
tuzinkowego człowieka jest przybliżona w tekście Andrzeja 
Chytkowskiego i w korespondującym z nim materiale 
o charakterze źródłowym ze zbiorów naszej Biblioteki 
Naukowej i Archiwum. Kolejnym tego rodzaju materiałem 
z tego zasobu są dokumenty Bronisława Hułasa. Zimna 
Wojna odcisnęła się na lotnictwie w bardzo wielowymia-
rowy sposób – od działań na Półwyspie Indochińskicm po 
UB-eckie matactwa przy katastrofie samolotu Lisunow Li-2 
w 1954 roku. Tej tematyce traktują dla kolejne teksty pu-
blikowane w niniejszym numerze „Aviatora Krakowskiego”

 Należy pamiętać jednak, że wielu naszych lotni-
ków, których los związał z wydarzeniami „Zimnej Wojny” 
na zawsze odłożyło mundur. Jednym z nich był bohater 
mojego wywiadu – por. pil. Henryk Krakowian. Ów czę-
stochowianin z urodzenia i  lotnik 308 Krakowskiego 
Dywizjonu Myśliwskiego to postać szczególna – wią-
że się on bowiem z dziejami jednego z naszych muze-
aliów – samolotu Supermarine Spitfire LF Mk XVIE.   

 Z radością oddaję w Państwa ręce kolejny nu-
mer „Aviatora Krakowskiego”. Jest on poświęcony w za-
sadzie w większości wydarzeniom nie tyle rocznicowym, 
tym które odcisnęły się na dziejach Polskich Skrzydeł, ale 
pewnemu rozliczeniu z historią Polskich Sił Powietrznych. 
Jak Państwo zapewne doskonale wiecie – śledząc nasz 
profil FB i zaglądając na stronę www Muzeum Lotnictwa 
Polskiego – w naszej instytucji sporo się dzieje. 

 Zaczynamy od tekstu wstępnego mojego au-
torstwa i niejako naturalnym gestem przenosimy się na 
Środkowy Wschód. Rejonu tego bowiem dotyczy artykuł 
autorstwa profesora Aleksandra Głogowskiego poświęco-
ny związkom Polski i Pakistanu – oczywiście w kontekście 
lotnictwa. Cały ten artykuł to w zasadzie jeden z głównych 
elementów naszej „zimnowojennej” narracji – i po części 
dyskusji – na temat działalności powojennej naszych lotni-
ków.  Kiedyś, ktoś napisał, że „los jest myśliwym” – ja bym 
dodał, że jego łaska na pstrym koniu jeździ… Od wznio-
słości do niechęci jeden krok.  W 1940 roku Polacy byli dla 
Brytyjczyków bohaterami. W 1945 okazali się niepotrzebni 
i bardzo politycznie niewygodni – hasła „Poles go home!” 
stały się powszechnością. „Do domu? Ale my nie mamy 
domów….”

 Jakie były zatem te powojenne losy naszych 
chłopaków? Witolda Urbanowicza, Stanisława Skalskiego, 
Bohdana Arcta i innych bohaterów walk lotniczych na fron-
cie zachodnim? Urbanowicz nawet nie myślał o powrocie 
do Polski, gdzie władzę przejęli komuniści – zdecydował się 
pozostać w USA. Wiedział, oczywiście, że nie będzie łatwo. 
Z dnia na dzień przestał być asem myśliwskim i stał się 
bezrobotnym imigrantem. Arct powrócił do kraju ze swoją 
angielską żoną, jednak nie mogąc znaleźć pracy. Wacław 
Król po powrocie pracował jako magazynier i dopiero po 
Gomułkowskiej „odwilży” powrócił na krótko do służby… 
Wielu – mimo otwartej niechęci – zmuszonych zostało 
do pozostania na Zachodzie, ale Wielka Brytania nie była 
jedynym krajem, w którym polscy lotnicy podjęli służbę 

Od redakcji
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Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

Dr hab. Krzysztof Mroczkowski

Stanislaw Skalski po aresztowaniu w 1948 roku

Pan Jan Nowak z mięsnego

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

W jaki sposób? Zainteresowanych odsyłam do tekstu. 
Podążając zaś ścieżką narracji polecam Państwu oczywi-
ście kolejny artykuł Aleksandry Blachnickiej opisujący je-
den z napędów lotniczych z naszej kolekcji – silnik właśnie 
„Spitfajera”…

 W dziale poświęconym recenzjom pojawiła się  
publikacja wydana nakładem … Licząc na łaskawe przy-
jęcie niniejszego numeru, życzę miłej lektury. Do zoba-
czenia w naszym Muzeum i na łamach kolejnych wydań  
naszego „AVIATORA KRAKOWSKIEGO”.
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Spis treści
Aktualności z Muzeum

Spis treści
Dział historyczny

Wracajcie do domów!
Wdzięczność krótkoterminowa. „Przy trasie parady stał tamtego dnia 
wysoki, szczupły blondyn o trudnym do wymówienia dla Anglików nazwi-
sku. Kiedy Witold Urbanowicz przyglądał się przelatującemu myśliwcowi, 
napłynęła fala wspomnień. On też latał hurricane’em podczas bitwy  
o Anglię” – piszą Lynne Olson i Stanley Cloud w książce „Sprawa honoru”.

Polscy lotnicy w Pakistanie   
Twórcami lotnictwa wojskowego tego powstałego w 1947 r. państwa byli 
między innymi weterani Polskich Sił Powietrznych

Henryk Krakowian. Przyczynek do biografii pilota 
308 „Krakowskiego” Dywizjonu Myśliwskiego
Sylwetka pilota, który latał samolotem Spitfire  ZF-O, którego barwy nosi 
nasz muzealny egzemplarz.
 

Z pamiętnika DWiE 
Nad Muzeum Lotnictwa coraz dłużej świeci słońce, trwają pierwsze wiosen-
ne prace porządkowe, a za nami tradycyjne Balonowe Powitanie Wiosny. 
Przyszedł czas na rozpoczęcie nowego sezonu i pełniejsze korzystanie  
z muzealnego pleneru, ale także na podsumowanie zakończonej zimy. 7
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Józef Kazimierz  Zubrzycki
Podporucznik mechanik pokładowy, Józef Zubrzycki był jednym z naj-
dłużej żyjących weteranów Polskich Sił Powietrznych 

Ryszard Witkowski-legenda lotnictwa wiropłatowego
14 marca 2022 r. lotnictwo polskie poniosło dużą stratę. W wieku 96 lat 
odszedł człowiek niezwykły – żołnierz Armii Krajowej, odznaczony meda-
lem „Sprawiedliwy wśród narodów świata”, pilot szybowcowy i samolo-
towy, ale przede wszystkim jeden z pierwszych pilotów śmigłowcowych  
w Polsce...

Merliny. Trudne początki legendy
Rolls-Royce Merlin był najważniejszym brytyjskim silnikiem lotniczym  
II wojny światowej

Nieznana katastrofa samolotu PLL LOT  
w Beskidzie Wyspowym 19 marca 1954 roku 
Dość dobrze znana jest katastrofa samolotu An-24  na Policy koło Zawoi 
2 kwietnia 1969 roku, mało kto jednak wie że w Beskidzie Wyspowym  
pod szczytem Ćwilin (1070 m n.p.m.) miała miejsce katastrofa samolotu 
Li-2 PLL LOT, lecącego z Warszawy do Krakowa. 
 

Operacja „Bolo”
55 lat temu, 2 stycznia 1967 r. miała miejsce najsłynniejsza walka po-
wietrzna wojny w Wietnamie – operacja „Bolo”. Choć skalą nie mogła  
się równać z bitwami powietrznymi II wojny  światowej, była ogromnym 
sukcesem US Air Force i klęską lotnictwa północnowietnamskiego,  
po której musiało się ono długo podnosić. 

Mól hangarowy. Recenzje książek.  
Robin Olds. Fighter pilot – The memoirs of the  
legendary ace Robin Olds
Wspomnienia Robina Oldsa, asa myśliwskiego II wojny światowej i wojny  
wietnamskiej  

58

40
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 Sezon zimowy, wbrew pozorom, to nie martwy 
sezon odpoczynku, ale intensywnych prac zarówno nad 
przygotowaniem nowych wystaw i wydarzeń na cały rok, 
przyjmowanie i remontowanie kolejnych eksponatów, 
a także prowadzenie spotkań i warsztatów, by zawsze 
w Muzeum każdy znalazł coś dla siebie.

 Na nowy rok nasz Dział Edukacji i Upowszechniania 
Muzealiów przyjął nową nazwę – jesteśmy teraz Działem 
Wystaw i Edukacji ( w skrócie DWiE) stąd zmiana nazwy 
rubryki, którą właśnie czytacie. Wystawy, wydarzenia 

i przystępna edukacja była i jest naszym głównym obsza-
rem zainteresowania, więc treści, o których piszemy po-
zostają te same.

Nowe wystawy, nowe eksponaty

 Muzeum Lotnictwa może pochwalić się ogromna 
ilością zbiorów, na zwiedzaniu można spędzić długie go-
dziny, a i tak po jakimś czasie wrócić po więcej. Dbamy o to, 
żeby za każdym razem można było coś nowego zobaczyć, 
kogoś nowego posłuchać, coś nowego poznać.

 Kto odwiedził w zimie Muzeum Lotnictwa ten zo-
baczył już naszego nowego podopiecznego, czyli samolot 
EM-10 Bielik, który został odnowiony i przekazany pod mu-
zealny dach przez jego twórców: Edwarda Margańskiego, 
Andrzeja Izdebskiego i Włodzimierza Mysłowskiego.
Samolot wraz z wystawą przedstawiającą jego historię 
można oglądać w gmachu głównym, a jego uroczystym 
przyjęciu towarzyszył panel dyskusyjny z udziałem twór-
ców, pokazy filmowe i spotkanie z konstruktorem. Projekt 
nosił nazwę „Bielik – odrzutowe marzenie Edwarda 
Margańskiego” i przyciągnął sporą liczbę zainteresowa-
nych. Był czas na oficjalne uroczystości, ale także na bez-
pośrednie rozmowy, anegdoty, a nawet autografy. 
Kto jeszcze nie widział Bielika – serdecznie zapraszamy. 

 Po wyjściu z gmachu głównego warto odwiedzić 
ekspozycję „Skrzydła i  ludzie XX wieku”, która wzbo-
gaciła się o świeżo odremontowaną kabinę samolotu  
CSS-12 – jedynego egzemplarza samolotu, który pełnił 
rolę 10-osobowej powietrznej taksówki, po czym z powodu 

Nad Muzeum 
Lotnictwa 
coraz dłużej 
świeci słońce,

Z życia Działu Wystaw i Edukacji

trwają pierwsze wiosenne prace  
porządkowe, a za nami tradycyjne  
Balonowe Powitanie Wiosny.  
Przyszedł czas na rozpoczęcie  
nowego sezonu i pełniejsze korzysta-
nie z muzealnego pleneru, ale także 
na podsumowanie zakończonej zimy. 

Nowy eksponat w Hangarze Głównym - 
kabina samolotu CSS-12

EM-10 Bielik - spotkanie  
z konstruktorem samolotu 
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odstąpienia od produkcji wylądował częściowo na warszaw-
skim placu zabaw, a częściowo w muzealnych magazynach, 
skąd po kilkudziesięciu latach trafił do warsztatu. Nasza 
ekipa konserwacyjna przez wiele miesięcy krok po kroku 
odtwarzała kabinę na podstawie zdjęć, opisów i własnych 
domysłów, by teraz można było ją podziwiać, specjalnie pod-
świetloną, ustawioną pod skrzydłem górującego nad nim  
samolotu Li-2. 
 Nowemu eksponatowi towarzyszy wystawa  
„CSS-12 – historia jednego samolotu”, a patrząc na  
wnętrze  można poczuć się jak prawdziwy pilot. Wszystko 
można oglądać od 10 marca jako nowy stały element  
ekspozycji.

 Czas popatrzeć w górę- na pierwszym planie przed 
salą konferencyjną powstała gratka dla amatorów mode-
larstwa. Pod sufitem zawisły redukcyjne modele latają-
ce samolotów PWS-26 i CSS-13, czyli produkowanego 
w Polsce na licencji Polikarpowa PO-2 zwanego „Papajem”.  
Te samoloty-modele mają też swoich pilotów, którzy ani 
na chwilę nie opuszczają swoich kabin. Chcecie zobaczyć 
kto nimi lata? Zapraszamy do Muzeum. 😊

 Aby zobaczyć więcej podwieszonych muzealnych 
samolotów należy udać się jeszcze na wycieczkę do…
Krynicy. Tam, w Pijalni Głównej, została otwarta wystawa, 
na której prezentowane są dwa samoloty – replika Bleriota 
XI i samolot amatorski J-3 Orzeł/ Eagle. Teraz popija-
jąc mineralną w Krynicy można od razu planować wizytę 
w Krakowie i zobaczenie całej kolekcji naszych eksponatów.

 Tyle o naszych samolotach, ale czymże były by 
maszyny latające gdyby odpowiedni ludzie nie tchnęli w nie 
lotniczego ducha? 

 W MLP chętnie przypominamy najciekawsze hi-
storie osób zasłużonych dla awiacji, dlatego w lutym sku-
piliśmy się na ppłku Karolu Pniaku, którego dzieje zostały 
przedstawione na poświęconej mu wystawie „Ostatni do-
wódca Zefirów” wzbogaconej o ostatnio pozyskane arte-
fakty. Otwarciu wystawy towarzyszyła uroczysta premiera 
filmu „Kosa – opowieść o Karolu Pniaku”, a także panel 
dyskusyjny pełen wspomnień osób, które osobiście znały 
podniebnego bohatera. Wystawa cały czas dostępna jest 
w hangarze głównym.

Nowe eksponaty w Gmachu Głównym - 
modele samolotów PWS-26 i CSS-13

Panel dyskusyjny towarzyszący premierze  
filmu „Kosa – opowieść o Karolu Pniaku”
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A co z edukacją?

 Dostawaliśmy wiele telefonów i maili z pytaniami 
czy zimą dzieje się coś w Muzeum związanego z edukacją, 
warsztatami, czy jest to sezon raczej martwy, na zewnątrz 
zimno i raczej nic się nie dzieje.
Nic podobnego, wprawdzie odczuliśmy trochę pandemicz-
ne ograniczenia wpływające na aktywność szkół, ale prze-
cież „nie samą szkołą człowiek żyje”!

 W styczniu rozpoczęliśmy kolejny „odlotowy” pro-
jekt skierowany do dzieci i młodzieży, a dokładnie turnus 
„Odlotowych ferii”, podczas którego dzieci codziennie 
uczestniczyły w lotniczych grach, zabawach, warsztatach, 
spotkaniach odbywających się zarówno w naszych muzeal-
nych wnętrzach, jak i w plenerze. Były aktywne rozgrzewki 
młodych pilotek i pilotów, został odegrany mecz balonowy 
poprzedzony wcześniejszymi doświadczeniami z helem, 
dowiedzieliśmy się dlaczego samolot lata, konstruowane 

były modele latające, rozegrane zawody szybowcowe, 
zwiedzaliśmy wnętrza samolotów, odwiedziliśmy policyjny 
hangar, a nas odwiedzili przedstawiciele ósmej lotniczej 
bazy. Słowem – każdego dnia coś innego, a wszystko zo-
stało zwieńczone rodzinną terenową grą, która utrwaliła 
pozyskiwane przez tydzień wiadomości.
 Wszystkie dziecięce buzie były uśmiechnięte i już 
pytają o odlotowy turnus letni, który szykujemy na począ-
tek wakacji. Sukces „Odlotowych ferii” to także niewątpli-
wie sukces dzielnej grupy wolontariuszy, którzy każdego 
dnia pomagali przygotowywać nam zajęcia, opracowywali 
własne pomysły i byli dobrymi duchami całego przedsię-
wzięcia, za co należą się im wielkie brawa.
 Edukacja to oczywiście nie tylko domena naj-
młodszych, a człowiek „uczy się całe życie”. Chętnych do 
poszerzania swojej lotniczej wiedzy w najdrobniejszych 
szczegółach nie brakuje, więc w sezonie zimowym jak za-
wsze regularnie odbywały się tematyczne „Spotkania przy 
samolocie” – dla skrupulatnych fanów publikujemy listę 
poruszanych tematów.

Co przed nami?

 Na wiosnę szykujemy kolejne wydarzenia, warszta-
ty, wystawy, pokazy i sympozja. Obchodzić będziemy m.in. 
40. rocznicę ucieczki samolotu AN-2 tzw. Wiedeńczyka, 
zajmiemy się pierwszymi konstrukcjami lotniczymi, przed 
nami szereg stałych imprez tj. Noc Muzeów, Dzień dziecka, 
koncerty pod skrzydłami i wiele innych uskrzydlających 
wydarzeń.

 Szykujemy też nową stałą atrakcję. W kwietniu 
startujemy z cyklem filmowym „Kino wysokich lotów”, 
w ramach którego w każdą sobotę o godz. 12:00 i niedzielę 
o godz. 15:00 zaprosimy Was w cenie biletu do Muzeum  
na filmowo-lotniczą niespodziankę. 
 W naszym muzealnym kinie, na lotniczych fote-
lach, oglądać będziemy filmy fabularne, w których akcji 
biorą udział samoloty, śmigłowce lub inne statki powietrz-
ne. Zrobimy przegląd lotniczej kinematografii od klasyki 
kina, wojenne, sensacje, aż po komedie. W każdym miesiącu 
prezentować będziemy jeden tytuł. 
 Szczególnie zainteresowanych zapraszamy do 
dołączenia do naszej Akademii Kina Wysokich Lotów – 
w każdy drugi piątek miesiąca odbywać się będzie specjal-
ny seans wieczorny o godz. 19:00 poprzedzony wstępem 
naszych ekspertów omawiający film od strony lotniczej, 
a także od strony artystycznej i filmowej (tzw. „wykład”). Po 
filmie zapraszamy do dyskusji ( „ćwiczenia”). Dla naszych 

Eksperymenty z helem podczas ,,Odlotowych ferii  
w Muzeum Lotnictwa”

Młodzież zaangażowana w wolontariat  
na spotkaniu organizacyjnym
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„studentów” planujemy też indeksy i kolejne lotniczo-
-filmowe niespodzianki oraz wstęp do Muzeum w cenie 
studenckiej. Będzie to też okazja na zwiedzenie gmachu 
głównego po zmroku.
 Oczywiście studentem Akademii Kina Wysokich 
Lotów może zostać każdy – bez względu na wiek ( li-
czą się tylko ograniczenia wiekowe dotyczące aktual-
nie wyświetlanego filmu).  Ogólne informacje na stronie  
www.muzeumlotnictwa.pl , z kolei szczegóły w zamkniętej 
grupie „Kino Wysokich Lotów” na Facebooku  

Ponadto, a może przede wszystkim

 W tym trudnym czasie, który trwa nieprzerwanie 
od 24.02.2022 chcielibyśmy aktywnie wesprzeć naszych 
przyjaciół z Ukrainy, którzy w obliczu napaści wojennej 
musieli szukać schronienia w Polsce. Oprócz organizacji 
zbiórek i transportu materiałów wskazanych przez Muzeum 
Lotnictwa w Kijowie, chcielibyśmy zaprosić w nasze pro-
gi tych, którzy potrzebują wytchnienia tu na miejscu, 
w Krakowie. 
 Na wszystkich, którzy przekroczyli granicę ukraiń-
ską po wybuchu wojny i mogą to udokumentować czekają 
bilety wstępu w symbolicznej cenie 1zł. Symboliczna cena 
jest uwarunkowana przepisami podatkowymi i jest nieza-
leżna od naszego Muzeum. 

CHWAŁA UKRAINIE!
Spotkajmy się wszyscy razem 

w Muzeum Lotnictwa Polskiego.
Ostatnio zorganizowane 
wystawy i wydarzenia:

17-21.01   –  Odlotowe ferie
7.02    –  PWS-26 i CSS-13 - nowe modele  
        redukcyjno-latające na ekspozycji  
        w Gmachu Głównym
8.02     – Bleriot i Eagle wystawa w Pijalni  
       w Krynicy Zdroju
10 i 12.02 – Ppłk Karol Pniak –  
        Ostatni dowódca Zefirów
24-26.02 – Bielik- Odrzutowe Marzenie  
        Edwarda Margańskiego
6.03      – Bieg Tropem Wilczym
10.03      – CSS-12 – Historia jednego samolotu
13.03      – Muzyczne Opowiastki
20.03      – Balonowe powitanie wiosny

9.01  – Convair B-36 Peacemaker 
16.01  – Sepecat Jaguar
23.01  – Boeing B-47 Stratojet
30.01  –  Boeing B-52 Stratofortress 
13.02  – Gloster Meteor
20.02 - De Havilland Vampire
27.02 - Ił- 28
6.03  – Lockheed P-80 Shooting Star
13.03  – Mirage i CSS-12
27.03  – Saab J 35 Draken, Ryszard Witkowski 

Ligia Jaszczewska-Gacek

Pomoc materialna dla Ukrainy szczęśliwie  
dotarła do Muzeum Lotnictwa w Kijowie

W każdy weekend 
zapraszamy na  
cykl filmowy 
Kino Wysokich Lotów.
Pierwsza projekcja
8 kwietnia godz. 1900.
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Wracajcie 
do domów!

Symboliczne zdjęcie odznaki dywizjonu z Mustanga  
przez mjr. Witolda Łokuciewskiego w dniu  
rozformowania dywizjonu. Hethel, 27 listopada 1946 r.

	 Były	dowódca	dywizjonu	303	wraz	z kolegami	nie	
przyjął	zaproszenia	Brytyjczyków	do	wzięcia	udziału	w de-
filadzie	zwycięstwa	8	maja	1946	r.	Tak	piloci	okazali	soli-
darność	z 200	tys.	żołnierzy	Polskich	Sił	Zbrojnych	(PSZ)	
na	Zachodzie,	których	przedstawicielom	nie	pozwolono	
tego	dnia	defilować	przed	tłumami	londyńczyków.	Choć	
możliwość	tę	otrzymali	nawet	Meksykanie	i sanitariusze	
z Fidżi.	Paradowali	wówczas	przedstawiciele	wszystkich	
krajów	i nacji,	jakie	wspierały	Wielką	Brytanię	w walce	
z państwami	Osi,	poza	żołnierzami	z Polski.	Obawy	przed	
gniewem	Stalina	sprawiły,	że	rząd	Clementa	Attlee’ego	
chciał	jak	najszybciej	zatrzeć	pamięć	o dawnym	sojuszniku.	
Acz	pominąć	lotników	z dywizjonu	303	nawet	laburzyści	
się	nie	ośmielili.	Polscy	piloci	pominęli	się	sami,	żeby	za-
protestować	przeciwko	niesprawiedliwości.	„Młody	polski	
pilot,	który	patrzył	w milczeniu	na	przesuwającą	się	defi-
ladę,	odwrócił	się,	chcąc	odejść.	Stojąca	obok	staruszka	
spojrzała	na	niego	zdziwiona.	»Dlaczego	pan	płacze,	młody	
człowieku?«	–	spytała”	–	opisują	Olson	i Cloud.

	 Cofnięcie	uznania	rządowi	Rzeczpospolitej	Polskiej	
na	uchodźstwie	i zerwanie	z nim	kontaktów	dyplomatycz-
nych	6	lipca	1945	r.	było	dla	zachodnich	mocarstw	rzeczą	
banalnie	prostą.	Podobnie	jak	uznanie	utworzonego	pod	
egidą	Stalina	Tymczasowego	Rządu	Jedności	Narodowej.	
O wiele	większy	kłopot	sprawiły	PSZ.	Prawie	rok	trzymano	
je	w stanie	zawieszenia,	nie	wiedząc,	co	począć	z polski-
mi	żołnierzami.	Wreszcie	15	marca	1946	r.	premier	Attlee	
ogłosił	decyzję	o ich	demobilizacji.	Obawiając	się	reakcji	
generałów	i dowodzonych	przez	nich	jednostek,	mających	
nadal	sporą	siłę	bojową,	obiecał,	iż	wszyscy	chcący	pozo-
stać	na	emigracji	będą	mieli	zagwarantowaną	bezpieczną	
przyszłość.	Jednocześnie	polscy	żołnierze	otrzymali	list	
podpisany	przez	Ernesta	Bevina.	Minister	spraw	zagra-
nicznych	Wielkiej	Brytanii	namawiał	ich	do	powrotu	na	
łono	ojczyzny.	Z tej	możliwości	skorzystało	ok.	100	tys.	
żołnierzy,	w tym	3	tys.	lotników	i mechaników.	Jednak	po-
nad	11	tys.	weteranów	Polskich	Sił	Powietrznych	(PSP)	za	
nic	nie	chciało	wracać	do	rządzonego	przez	komunistów	

Wdzięczność krótkoterminowa. „Przy trasie parady stał tamtego dnia wysoki, 
szczupły blondyn o trudnym do wymówienia dla Anglików nazwisku. Kiedy Witold 
Urbanowicz przyglądał się przelatującemu myśliwcowi, napłynęła fala wspomnień. 
On też latał hurricane’em podczas bitwy o Anglię” – piszą Lynne Olson i Stanley 
Cloud w książce „Sprawa honoru”.
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kraju. Podobny sceptycyzm wykazało 120 tys. żołnierzy sił 
lądowych i marynarzy.

 Nie spotkało się to ze zrozumieniem ze strony 
mieszkańców Zjednoczonego Królestwa. „Na londyńskich 
ulicach Anglicy widzący polskich żołnierzy wykrzykiwali: 
Jesteście zbędni, wracajcie do Polski! W pobliżu baz lotni-
czych pokryto mury napisami »Poles go Home« i »England 
for the English«” – opisuje na kartach książki „Orły nad 
Europą. Losy polskich lotników w czasie drugiej wojny 
światowej” Adam Zamoyski. I dodaje: „Przeprowadzony 
w  czerwcu 1946 r. sondaż Gallupa wykazał, że tylko 
30 proc. respondentów chciało pozwolić im pozostać 
w Wielkiej Brytanii. Blisko dwa razy tyle, bo 56 proc., 
opowiadało się za deportacją”. Widząc skalę problemu, 
rząd Zjednoczonego Królestwa utworzył Polski Korpus 
Przysposobienia i Rozmieszczenia (PKPR). Służące w nim 

osoby miały przez dwa lata przygotowywać się do cywil-
nego życia.

 Jednocześnie wielu Brytyjczyków próbowało by-
łym sojusznikom wybić z głowy pomysł pozostania w ich 
kraju. Czasami dosłownie. „Wieczorem 26 października 
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1946 dwunastu lotników wracających do bazy w Hucknall 
zostało otoczonych i pobitych przez uzbrojoną bandę. 
Musiano hospitalizować całą dwunastkę. Podobne incy-
denty zdarzały się w Nottingham i Chesterfield” – opisuje 
Zamoyski. Pomyśleć, że ledwie pięć lat wcześniej w czerw-
cu 1941 r. Robert Post, obserwując zachowanie Anglików 
wobec polskich pilotów, na łamach „New York Timesa” od-
notował: „Mało powiedzieć, że Polaków się docenia, ich się 
niemal wielbi”.

 W lotnictwie wojskowym i cywilnym. „Lotnicy mniej 
cierpieli jednak od dyskryminacji i pod każdym względem 
mieli więcej szczęścia od kolegów z sił lądowych. Ich zna-
czący wkład w bitwę o Wielką Brytanię trudniej było zapo-
mnieć niż bohaterskie walki pod Tobrukiem, Monte Cassino, 
Arnhem czy Falaise. Stacjonując w Brytanii i pracując 
z Brytyjczykami przez uprzednich pięć lat, znacznie lepiej 
nauczyli się języka niż żołnierze lądowi (…). Wielu z nich 
pozyskało w RAF przyjaciół i ci pomagali im teraz rozpo-
cząć nowe życie” – zauważa Zamoyski. Spośród 8,5 tys. 
lotników i mechaników, którzy osiedli w Wielkiej Brytanii, 
atut znajomości w RAF udało się w pełni wykorzystać 
mniejszości. Acz pokaźna grupa pilotów wstąpiła w sze-
regi brytyjskiego lotnictwa wojskowego. Notabene przyj-
mowano ich chętnie ze względu na wysokie kwalifikacje. 
Dowódca eskadry B w dywizjonie 308 kapitan Stanisław 
Wandzilak otrzymał wysokie stanowisko w Flying Training 

Command. W tej komórce RAF, nadzorującej jakość szkole-
nia pilotów bojowych, dosłużył się stopnia group captaina 
(pułkownika). Gdy w 1972 r. odchodził w stan spoczynku, 
królowa Elżbieta II udekorowała go Orderem Imperium 
Brytyjskiego.

 Jeszcze wyżej zaszedł w  RAF podporucznik 
Aleksander Maisner. Służbę w brytyjskim lotnictwie zaczął 
od latania na samolotach transportowych. Jednak w latach 
50. przekwalifikował się na pilota bombowców strategicz-
nych Avro 698 Vulcan. To otworzyło mu drogę do awansu 
na asystenta komendanta Szkoły RAF w Cranwell. Tam od 
1973 r. pełnił funkcję dyrektora do spraw personalnych. 
Wreszcie trafił do ministerstwa obrony Wielkiej Brytanii 
na stanowisko dyrektora generalnego działu personalne-
go. Służbę skończył w stopniu air vice marshala (gene-
rała dywizji) RAF. Wówczas zgodził się zostać prezesem 
Stowarzyszenia Lotników Polskich w Londynie oraz człon-
kiem Głównej Komisji Skarbu Narodowego Rzeczpospolitej 
Polskiej.

 Oprócz RAF polskich lotników chętnie zatrud-
niał przemysł lotniczy. Jak wylicza Zamoyski praco-
wali oni „jako piloci doświadczalni i eksperci techniczni 
w takich zakładach lotniczych, jak Gloster, Avro, Boeing, 
Cessna i Victa”. Były dowódca dywizjonu 316 kpt. Janusz 
Żurakowski znany był z wymyślania nowych figur akro-
batycznych, uznawanych przez fachowców za niemoż-
liwe do wykonania. Lubił dowieść, jak bardzo się mylili. 
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Zatrudniony w angielskiej firmie Gloster opracował au-
torską akrobację tzw. żurabadę, która jako zurabatic lub 
cartwheel zapisała się w historii światowego lotnictwa. 
Renomowanemu pilotowi w 1952 r. sowity kontrakt 
zaproponował kanadyjski koncern Avro Canada. 
Testując dla swego nowego pracodawcy nowatorski 
myśliwiec odrzutowy CF-100, Canuck Żurakowski 
zdołał jako pierwszy lotnik w Kanadzie przekroczyć 
barierę prędkości dźwięku. Na emeryturę przeszedł 
po oblataniu ponad stu nowych konstrukcji lotniczych.

 Kondotierzy i awanturnicy. „Trudna do ustalenia 
grupa weteranów Polskich Sił Powietrznych podjęła po 
wojnie tajną służbę w CIA i innych amerykańskich insty-
tucjach, wykonując zrzuty zaopatrzenia i agentów dla 
rozmaitych organizacji podziemnych i partyzanckich na 
całym świecie, głównie antykomunistycznych. Nie ma na 
ten temat pełnych danych, ale wiadomo o zaopatrywa-
niu z powietrza partyzantki antyradzieckiej w Polsce, na 
Ukrainie, w krajach bałtyckich i na Bałkanach, a także np. 
antychińskich organizacji w Tybecie” – twierdzi w opraco-
waniu „Powojenne losy elity polskiego lotnictwa” Wojciech 

Matusiak. O tajnej służbie Polaków głośniej stawało się 
jedynie, gdy ginęli. Ostatni dowódca dywizjonu 306 kpt. 
Józef Jeka na początku lat 50. przygotowywał się do akcji 
uprowadzenia sowieckiego myśliwca MiG-15. Wedle planu 
CIA miał zostać zrzucony w pobliżu jednej z baz lotniczych 
w Polsce, a następnie ukraść odrzutowiec. Samobójczą 
misję odwołano, gdy na migu uciekł w marcu 1953 r. na 
Bornholm por. Franciszek Jarecki. Jeka wkrótce został 
przerzucony do Indonezji, gdzie CIA wspierała partyzan-
tów walczących ze sprzymierzonym z ZSRR prezydentem 
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Ahmedem Sukarno. Zginął 13 kwietnia 1958 r., na lotnisku 
Mapanget, gdy podczas startu w jego bombowcu B-26B 
zawiodły oba silniki. Katastrofy nie przeżył też nawigator 
kpt. Jan Piotr Iżycki.

 Dużo lepiej na obcej służbie wyszli ci, którzy tuż po 
wojnie przyjęli ofertę przywódcy Pakistanu Muhammada 
Alego Jinnaha. Wyjazd ok. 30 polskich lotników do nowo 
powstałego kraju organizował, pracujący w RAF jako in-
spektor techniczny, Władysław Turowicz. Po podpisaniu 
trzyletniego kontraktu zajęli się oni szkoleniem paki-
stańskich pilotów potrzebnych krajowi, stale toczącemu 
z Indiami boje o Kaszmir. Po wypełnieniu umowy część 
polskich lotników ruszyła w dalszą drogę szukać szczęścia 
po całym świecie. Jeden z nich, Roman Hrycak, trafił aż do 
Nigerii, gdzie zdobył sobie renomę cenionego instruktora 
lotniczego. Około połowy pozostało jednak w Pakistanie. 
Gospodarze niezmiernie ich cenili. Turowicz sukcesyw-
nie piął się w górę, aż w 1960 r. awansował na generała 

i został zastępcą szefa Sztabu Sił Powietrznych Pakistanu. 
Jego podkomendnego Jana Mikulskiego trzy lata wcze-
śniej za zasługi dla przybranej ojczyzny odznaczono, jako 
pierwszego cudzoziemca, orderem Tamgha-i-Basalat.  
Ten sam order w  1965 r. otrzymał także Władysław 
Turowicz, po kolejnym konflikcie zbrojnym Pakistanu 
z Indiami. Choć druga wojna o Kaszmir została przegra-
na, wkład Polaka w dowodzenie lotnictwem oceniono tak 
wysoko, że osobiście dekorował go rządzący Pakistanem 
Muhammad Ayub Khan.

 Nie tylko w Azji bywało głośno o polskich pilo-
tach. Największy awanturnik wśród nich, Jan Zumbach 
zapisał się w historii kilku afrykańskich państw. „Zumbach 
został najemnikiem, organizując prymitywne lotnictwo 
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w Katandze, zbuntowanej prowincji Konga. Pięć lat później, 
pod pseudonimem »Johnny Brown«, świadczył podobne 
usługi w Biafrze, która odłączyła się od Nigerii. Pilotował 
jedyny biafrański samolot, stary B-26 z drugiej wojny świa-
towej, a jego »bombardier« z plemienia Ibo zrzucał na nige-
ryjskie cele bomby domowej roboty – opisują w „Sprawie 
honoru” Olson i Cloud. – Nawet mając lat 70, w wieku, kiedy 
większość mężczyzn spoczywa na laurach, Zumbach nie 
przestał żyć niebezpiecznie”. Były bohater dywizjonu 303 
angażował się w kolejne awanturnicze przedsięwzięcia aż 
do swojej zagadkowej śmierci w 1986 r.

 Biznesy udane i nieudane. Zamoyski wylicza, co 
robili ci, którzy zmuszeni zapewnić byt rodzinie na zawsze 
pożegnali się z lataniem: „Po wojnie polscy lotnicy pro-
wadzili w Wielkiej Brytanii kioski z gazetami, małe sklepy, 
puby czy też warsztaty samochodowe”. Niektórzy osiągnęli 
spore sukcesy biznesowe. Weteran z dywizjonu 317 mjr 
Włodzimierz Miksa, po poślubieniu Angeli Pilkington, dzięki 
finansowemu wsparciu teścia, założył firmę specjalizują-
cą się w wytwarzaniu tworzyw sztucznych. Produkowane 
przez nią nowatorskie materiały z PCV sprawiły, iż w za-
ledwie pięć lata wyrosła na największe przedsiębiorstwo 
tej branży w Wielkiej Brytanii. Miksa nigdy nie zapomniał 
o kolegach z wojska i jego firma zapewniła pracę wielu 
polskim weteranom. Wygodne życie bliskim potrafił też 
zagwarantować dawny dowódca eskadry w dywizjonie 306 

Władysław Jan Nowak. Założony przez niego sklep spo-
żywczy w Worksop pod Sheffield świetnie prosperował aż 
do śmierci właściciela w 1982 r. Z kolei dawny dowódca    
2. Skrzydła Myśliwskiego płk Wojciech Kołaczkowski zna-
komicie odnalazł się w branży motoryzacyjnej. Zaczynał 
w Wielkiej Brytanii jako handlarz używanymi autami. W swej 
nowej pracy okazał się tak dobry, że koncerny Austin 
i Jaguar zaoferowały mu posadę przedstawiciela handlo-
wego w Nowym Jorku. W USA czuł się jak ryba w wodzie. 
„Brał udział w wyścigach samochodowych jako kierowca, 
a z czasem otworzył własne przedsiębiorstwo w tej branży” 
– opisuje Wojciech Matusiak.

 Jak zauważa Adam Zamoyski, liczna grupa lotni-
ków bez problemu przekwalifikowała się na rolników, osią-
gając w tej branży spore sukcesy. Mogli się nimi pochwalić 
m.in. dowódca dywizjonu 309 Henryk Pietrzak oraz obser-
wator latający na bombowcach Adam Matysiak. Ten ostatni 
szczycił się posiadaniem wielkiego stada rodowodowego 
bydła dewońskiego. W branży pokrewnej z rolnictwem 
znane stało się nazwisko projektanta nowatorskich kosia-
rek Juliana Kowalskiego, niegdyś dowódcy legendarnego  
dywizjonu myśliwskiego 302.

 Jednak nie wszystkim wiodło się równie znako-
micie. Pierwszy dowódca dywizjonu 303 płk Zdzisław 
Krasnodębski, który razem z około stu polskimi lotnika-
mi osiadł w Republice Południowej Afryki, zarabiał tam, 

Parada polskich WAAF-ek
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jeżdżąc taksówką. Finansowo stanął na nogi dopiero po 
przeprowadzce do Kanady, gdzie zdobył posadę inspektora 
w firmie lotniczej Sanderson Aircraft w Malton. Warunki 
bytowe były dla emigrantów sprawą kluczową, lecz rów-
nie istotna okazywała się przygnębiająca świadomość, że 
najprawdopodobniej już nie wrócą do ojczyzny. Witold 
Urbanowicz po wojnie osiadł w Nowym Jorku. „Jego syn, 
również Witold, wspominał, że ojciec przez wiele lat był 
zawiedziony, zgorzkniały i nieszczęśliwy. Nowe życie w ma-
łym domku w robotniczej dzielnicy Queens i nisko płatna, 
niewdzięczna urzędnicza praca nie były tym, o czym marzył 
jako młody ambitny pilot myśliwski w Polsce” – podkreślają 
Olson i Cloud. Spośród polskich lotników i mechaników, 
których los rozrzucił po całym świecie (ok. 850 trafiło do 
Ameryki Południowej, 300 do Kanady, 150 do USA, a 400 
do Australii i Nowej Zelandii), poczucie rozczarowania i tę-
sknoty nie było rzadkością. Choć gdyby zdecydowali się na 
powrót do Polski, mogło być jeszcze gorzej.

 Gorzki powrót do domu. Szacuje się, że do ojczy-
zny wróciło po wojnie ok. 3 tys. lotników i mechaników. 
„Wszyscy oni przechodzili weryfikację stopni i specjalno-
ści wojskowych. Tylko niektórzy zgłaszali chęć wstąpienia 

do »ludowego« Wojska Polskiego, przy czym nie wszyst-
kich chętnych przyjęto do służby. W oczach aparatu 
bezpieczeństwa każdy, kto wracając z Zachodu, chciał 
wstąpić do wojska, był potencjalnym szpiegiem” – pisze 
Wojciech Matusiak. Początkowo los sprzyjał weteranom. 
Lotnictwo Polski Ludowej cierpiało na olbrzymie braki 
kadrowe. Pod koniec 1946 r. aż jedną trzecią personelu 
oficerskiego stanowiły osoby oddelegowane z ZSRR do 
służby w „bratnich” siłach powietrznych. Dzięki przybyciu 
pilotów z Zachodu proporcje te zaczęły się zmieniać na 
korzyść Polaków. Niektórzy doświadczeni dowódcy szybko 
awansowali. „Podpułkownik Szczepan Ścibior (podczas 
wojny dowódca eskadry w 305. dywizjonie bombowym) 
został dowódcą 7. pułku lotnictwa bombowego, a później 
komendantem Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Ppłk 
Zygmunt Sokołowski (latał bojowo w 304. dywizjonie bom-
bowym) – szefem Katedry Lotnictwa w Akademii Sztabu 
Generalnego” – wylicza Matusiak.
 Nie trwało to jednak długo. W czerwcu 1948 r. za-
częły się aresztowania. Pierwszego pod zarzutem szpie-
gostwa zatrzymało UB asa myśliwskiego z dywizjonu 303 

Bombowce Avro Lancaster 300 
Dywizjonu Bombowego 
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Władysława Śliwińskiego. Po nim za kraty powędrowali na-
stępni lotnicy: Tadeusz Nowierski i sławny pilot myśliwców 
Stanisław Skalski. „Przez pierwsze pół roku po aresztowa-
niu nie miałem łyżki. Zupę jadło się skórką od chleba, piło 
wprost z miski. Siedzieliśmy nie myci, nie goleni, z włosami 
sięgającymi pleców” – wspominał Skalski. Podczas prze-
słuchań wiele razy go torturowano. Najlepszy z polskich 
pilotów myśliwskich został skazany przez sąd wojskowy 
na śmierć. Rozpaczliwe starania matki i przyjaciół sprawiły, 
że prezydent Bolesław Bierut w styczniu 1951 r. zgodził 
się zmienić wyrok na dożywocie. Cudem ocalony Skalski 
więzienie opuścił w 1956 r. Tyle szczęścia nie miał stracony 
w sierpniu 1951 r. Śliwiński. Na liście weteranów Polskich 
Sił Powietrznych zgładzonych przez komunistyczny reżim 
znaleźli się też, tak wcześniej docenieni ppłk Szczepan 
Ścibior i ppłk Zygmunt Sokołowski, a także Władysław 
Minakowski, Bernard Adamecki i Stanisław Michowski. 
Wszyscy popełnili ten błąd, iż po powrocie zdecydowali 
się na dalszą karierę w lotnictwie wojskowym.

 Lepiej wybrali ci, którzy pożegnali się z marzeniami 
o lataniu. Późniejszy autor popularnych książek o lotnic-
twie Wacław Król zatrudnił się na posadzie magazyniera 
w Chemicznej Spółdzielni Pracy. Gdy wykryto, że walczył 
na Zachodzie, został natychmiast zwolniony. Wówczas ka-
rierę magazyniera kontynuował w PAX-owskich zakładach 
Veritas. Smutny los lotników zaczął się zmieniać na lepsze 
jesienią 1956 r., gdy nowym dowódcą Wojsk Lotniczych 
został gen. Jan Frey-Bielecki. „Na przełomie lat 1956 
i 1957 gen. Frey-Bielecki osobiście zaprosił weteranów 
Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie do wstąpienia 
do Wojsk Lotniczych, co miało symbolicznie podkreślać 
zmianę oblicza polskiego lotnictwa wojskowego. Kilku 
z nich przyjęło to zaproszenie” – pisze Matusiak. Dla wie-
lu innych otworzyły się możliwości pracy w PLL Lot oraz 
aeroklubach. W masowych nakładach zaczęły się ukazywać 
książki opisujące bohaterstwo polskich pilotów walczących 
na Zachodzie, które pisał były dowódca dywizjonu 316, kpt. 
Bohdan Arct.

 Polityczna odwilż z początku rządów Władysława 
Gomułki dała szansę weteranom, by wreszcie ułożyli so-
bie spokojne życie. Niektórzy zaczęli robić kariery. As my-
śliwski Witold Łokuciewski, choć przeszedł przez komuni-
styczne więzienie, po rehabilitacji przyjął zaproszenie gen. 
Frey-Bieleckiego. „Kiedy po raz pierwszy wzbił się w po-
wietrze odrzutowym MiG-iem, jego umiejętności zrobiły 
na instruktorach takie wrażenie, że od razu uznano go za 
zdolnego do służby czynnej” – piszą Olson i Cloud. Za lojal-
ność wobec reżimu awansowano go na pułkownika i w 1969 

r. nagrodzono posadą attaché wojskowego Ambasady PRL 
w Londynie. Powrót Łokuciewskiego do Wielkiej Brytanii 
wzburzył środowisko lotników na emigracji. „Powiedziałem 
mu: »Tolo, jesteś draniem, skończonym draniem« (…). Dał 
się wykorzystać komunistom. Nie było na to usprawiedli-
wienia” – wspominał jego kolega por. Ludwik Martel, który 
pozostał na emigracji. Większość weteranów nie rozma-
wiała z Łokuciewskim, ostentacyjnie go bojkotując. „Jego 
przyjaciel powiedział, że ostracyzm ze strony licznych 
dawnych kolegów pozostawił u niego głęboką, trwałą ranę, 
z powodu której »cierpiał najboleśniej« aż do końca życia” 
– dodają Olson i Cloud. Jak się okazało, niezależnie jakich 
wyborów dokonywali polscy lotnicy, życie w czasach pokoju 
bywało dla nich zdecydowanie trudniejsze niż heroiczne 
lata walki z wrogiem.
 
 W marcu 1946 r. rząd brytyjski rozwiązał Polskie 
Siły Zbrojne na Zachodzie – rozpoczęła się kampania za-
chęcania Polaków do powrotu do kraju, gdzie stopniowo 
władzę przejmowały siły lewicowe, jednocześnie stworzono 
Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia (PKPiR), 
w którym lotnicy mogli zdobyć nowy zawód i szukać cywil-
nej pracy. Lecz coraz częściej na ulicach angielskich miast 
słyszano „Poles go home” - Polacy wracajcie do domu! Ale 
większość z nich nie chciała wracać do domu, którego naj-
częściej nie miała. W 1948 r. rozwiązano Lotniczy Korpus 
Przesiedleńczy (LKP) – wyemigrowało ich około 2500 
do Kanady, USA, Ameryki Południowej, Australii i Nowej 
Zelandii, Afryki Południowej bądź pozostało na terenie 

Witold Urbanowicz jako dowódca  
303 Dywizjonu Myśliwskiego
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Europy Zachodniej. Zdecydowana większość została na 
Wyspach Brytyjskich wybierając los emigranta, wygnańca, 
nie zawsze mogącego go znieść. Różne drogi nimi odtąd 
kierowały, kiedy w 1947 r. musieli podejmować życiowe 
decyzje i szukać swego domu. Większość z nich do swych 
przedwojennych domów nie mogła wrócić – prawa Jałty 
i Poczdamu były od 1945 r. obowiązujące.

 Ostatni rok wojny, rok 1945, rok wielkich na-
dziei, rok sukcesów i goryczy rozpoczął się do zaska-
kującego alianckie dowództwo wydarzenia. W  Nowy 
Rok 1  I 1945 r. niemieckie lotnictwo w ramach operacji  
Bodenplatte zaatakowało 19 alianckich lotnisk. Większość 
Dywizjonów Mysliwskich znajdowała się na ziemi stąd 
straty w samolotach były duże. Zaatakowano także pod 
Gandawą lotnisko polskiego 131 Skrzydła Myśliwskiego – na 
ziemi spore straty poniósł w sprzęcie latającym poznański 
302 Dywizjon Myśliwski lecz gdy do akcji weszły powraca-
jące z akcji Dywizjony nr 308 i 317, odwet na napastnikach 
był spory. Zestrzelono na pewno 18 i prawdopodobnie jeden 
niemiecki samolot typu Focke Wulf Fw 190, tracąc dwóch 
własnych pilotów. Na ziemi poległo trzech mechaników, 
zaś 18 było rannych. Zima uniemożliwiła działania lotnicze 
na szeroką skalę – polskie 131 Skrzydło Myśliwskie prze-
bazowane zostało z terenu Belgii na obszary holenderskie 

gdzie na lotnisku Gilze Rijen jego Dywizjony przezbrojono 
w najnowsze myśliwskie Spitfire’y  LF Mk XVI E. W kwietniu 
1945 r. Dywizjony 131 Skrzydła Myśliwskiego przebazo-
wano na lotnisko Nordhorn – pierwsze lotnisko położone 
w Niemczech !!! Ostatnie loty bojowe wykonano 4 V 1945 r. 
z lotniska Varrelbusch koło Bremy gdzie cztery dni później 
polskie Skrzydło zasłał koniec wojny. Od czerwca 1944 r. 
do maja 1945 r. jego piloci wykonali blisko 12 tysięcy lo-
tów bojowych tracąc w 1945 r. czterech poległych – ostat-
nim z nich był por. pil. Leszek Szczerbiński, który poległ  
4 V 1945 r. wskutek eksplozji atakowanego przez siebie 
niemieckiego statku. Jednym z pilotów 308 Dywizjonu 
Myśliwskiego w czasie tych dni był por. pil. Tadeusz Schiele:

 „Pamiętam dobrze. Lataliśmy na atakowanie 
statków i dużych barek, którymi Niemcy się przeprawiali.  
Na lotnisku było straszne błoto i Jurek, w gumowych bu-
tach, biegał i szukał swej kominiarki. W końcu pożyczył od 
Wacka. Polecieli dwiema czwórkami, Jurek prowadził drugą. 
Nad Flushing dostali silny ogień. Zeszli niżej i zaatakowali 
statki. Powietrze roiło się od błysków i dymów. Zeszli do 
kosiaka i wpadli na wyspę. Oglądając się do tyłu widzieli 
jak statek się palił. Jurek miał już postrzelony lewy płat. 
Ostatecznie żadna tragedia. Lecąc wzdłuż szosy, Jurek 
spostrzegł pięć samochodów. Powiedział o tym prowa-
dzącemu pierwszej czwórki. Ten jednak nie widział, gdzie 
te samochody, więc Jurek mówi, że pokaże, i ostrym skrę-
tem w tył do dołu atakuje kolumnę. Zauważyli i zawracają 
wszyscy. Dwa duże samochody ciężarowe dymią się. Jurek 
oberwał znowu po płacie, tym razem prawym. Obok szosy 
spostrzegł trzy stanowiska artylerii. Ostrzegł resztę, lecz 
znów nie widzą. Ostrzega powtórnie, bo widzi, jak Niemcy 
piorą z działek i sprzężonych karabinów maszynowych. 
Nie ma innego wyjścia, jak pokazać im, gdzie te stanowi-
ska. Mówi do swojej czwórki, że nie ma już amunicji i że 
jest trochę postrzelany, ale zaatakuje, to zobaczą je i wy-
kończą. Atakuje więc, ale strzelać już nie może. Reszta 
zauważyła i grzeje z działek. Widać, jak pociski rozrywają 
się na stanowiskach, ziemia wylatuje w powietrze i fruwa-
ją rykoszety. Niemcy stale się bronią. W sekundę później 
maszyną Jurka targnął potężny wstrząs. Odpadły blachy, 
osłony silnika i część kabiny. Buchnął dym i gorący glikol 
oblał szyby. Dotychczas Jurek patrząc na podziurawione 
płaty, uśmiechał się, teraz jednak przestraszył się bardzo. 
Myślał szybko. Za chwilę maszyna się zapali. Kosztem 
szybkości zyska na wysokości, ale straci na czasie, bo sil-
nik się zatrze. To są kategorie, którymi myśli myśliwiec. 
Do linii własnych nie doleci. Dał pełne obroty i „boosta”. 
Podusił maszynę i po nabraniu maksymalnej szybkości, 
ostro wyrwał w górę. Będzie miał czas rozejrzeć się za 
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jakimś polem do lądowania i będzie miał wystarczającą 
wysokość w razie skoku na spadochronie. Boczny Jurka 
był stale z nim razem, mimo iż sam był także postrzelony. 
Wokół nich wykwitło kilka czarnych dymów. Jurek dostaje 
odłamkiem w kadłub. Stery przestają reagować. Podczas 
gdy szamoce się, by wyrzucić resztki postrzępionej kabi-
ny, silnik wybucha płomieniem. Jurek wyłącza tlen i radio, 
zrywa z głowy kominiarkę i przez sekundę zastanawia się, 
co z nią zrobić. Przypomniał sobie jednak, że pożyczył ko-
miniarkę od Wacka. Schował ją więc za pas spadochronu. 
Jeszcze kilka chwil i Jurek słyszy szum mijającej go maszy-
ny. Pęd powietrza trzepocze jego ubraniem i tłumi oddech. 
Był już nisko, bo tylko 300 metrów. Otworzył spadochron. 
Widział, jak jego Spitfire wyrżnął w ziemię i płomień buch-
nął wysoko w górę.” 

 Dywizjony Myśliwskie nr 306, 309 i 315 two-
rzyły w 1945 r. 133 Skrzydło Myśliwskie, zaś Dywizjony 
Myśliwskie nr 303 i 316 wchodziły w skład 3 Polskiego 
Skrzydła Myśliwskiego. Piloci Mustangów Mk III nie tylko 
zwalczali niemieckie bomby latające V-1 ale również ata-
kowali stanowiska startowe niemieckich rakiet V-2 roz-
mieszczone głównie na wybrzeżu Holandii. Brali też udział 
w osłonie liczących po kilkaset maszyn wypraw bombo-
wych. Pilotom 306 i 309 Dywizjonu Myśliwskiego przy-
padła możność stoczenia zwycięskiej walki z najnowszymi 
niemieckimi myśliwcami odrzutowymi – 9 IV 1945 r. nad  
Hamburgiem na konta polskich pilotów wpisano cztery ze-
strzelone maszyny typu Messerschmitt Me-262 Schwalbe. 
Jednym ze zwycięzców był por. pil. Marian Gorzula:

 „Zmienna pogoda wiosenna, zdawała się opanować 
całkowicie Wyspy Brytyjskie. Nadzieje pokładane w czę-
stych operacjach, zawiodły. Jedynym naszym marzeniem 
i dążeniem było: latać -eskortować bombowce,   ażeby 
skruszyć do reszty, potężną niegdyś maszynę wojenną, 
odwiecznego wroga. Dzień 9-go kwietnia - zajęcia ziem-
ne. W pojęciu pilotów - wybitnie niepopularne   i mono-
tonne. Pogoda już od kilku dni - wielkiej uprzejmości nie 
okazywała. Nadeszła pora obiadowa. Piloci - miny opusz-
czone, nadzieje żadne. Ważyły się ostatnie minuty zajęć 
służbowych. Dowódca skrzydła, z dowódcami dywizjonów, 
omawiał możliwości zwolnienia pilotów. Wybrano nawet 
organizatorów wyjazdu poza stację. Nagle niespodzianka 
- odezwały się głośniki; to chyba odwołanie zajęć służbo-
wych - dało się słyszeć. Chwilowa cisza - zapowiedź brzmi: 
Uwaga, uwaga. Odprawa pilotów, na lot bojowy odbędzie 
się o godzinie 14.30. Powtarzam. Odprawa.. Hurra - rozle-
gły się krzyki. Ogólna radość zapanowała w sercach i na 
twarzach wszystkich obecnych. W kasynie zapanował 

niesłychanie ożywiony ruch. Dzwoniły telefony - podawane 
były rozkazy na wszystkie placówki. Szefowie dywizjonów, 
wieża kontrolna, sekcja transport. i wiele innych. A teraz - 
gdzie polecimy ?- przecież taka słaba pogoda - nie wierzę 
w lot, odwołają jeszcze raz, odzywały się głosy. I tak jak 
zwykle wszyscy dowódcy i piloci zebrali się punktualnie, 
w sali odpraw. Głos zabrał „Inteligent” Oficer. Ramrod Nr. 
1542 - cel Hamburg - osłona 1300-tu bombowców typ 
„Lancaster” i „Halifax”. Głębokie zainteresowanie moż-
na było zauważyć na twarzach pilotów. „Ale weselisko dla 
szwabów” ktoś dodał. Oficer prowadzący odprawę, podał 
wszystkie szczegóły dotyczące lotu, typy i ilość współ-
pracujących skrzydeł myśliwskich i ich zadania. Zadaniem 
naszego skrzydła będzie: spotkanie prowadzącej grupy 
bombowców przed celem - i przeprowadzenie poprzez cel 
i osłona drogi powrotnej. Z kolei rzeczy, głos zabrał dowód-
ca skrzydła., Podał swoje uwagi co do lotu, szyku bojowego, 
przebijania chmur. Zwrócił uwagę na przestrzeganie ciszy 
radiowej. W końcu - pytania; nie ma żadnych. Obecnie jest 
dokładnie godzina 15-ta podał. Wszyscy piloci spojrzeli na 
zegarki synchronizując je. Po skończonej odprawie, piloci 
poszczególnych dyonów, udali się transportami do miej-
sca postoju maszyn. Obsługa ziemna już od trzech godzin 
zawiadomiona o operacji, pracowicie i dokładnie kończyła 
ostatnie przygotowania. Piloci, których nazwiska i litery 
maszyny widniały na tablicy ściennej, zabrali spadochrony. 
Nastąpiło ostatnie sprawdzenie maszyn, przez pilotów. Po 
powrocie, wyznaczyłem dowódców sekcji, kolejność koło-
wania do startu i wreszcie rozkaz do maszyn! Sumienni 
i pracowici mechanicy, entuzjastycznie podawali pasy 
spadochronu i kabinowe pilotom. „Cztery panie kapita-
nie - bić Niemców. Uśmiechnąłem się - dziękuję, postaram 
się - odparłem. Nadeszła godzina zapuszczania samolo-
tów. Zerwały się silniki. Szum niesłychany opanował całe 
lotnisko. Mocno obciążone Mustangi dodatkową benzyną, 
wolno przesuwały się w zwartym szyku. Bieżnie zapełniły 
się samolotami, podążającymi w niesłychanym porządku, 
do startu. Nagle start - pierwszy dyon, drugi i wreszcie 
nasz Dyon nasz był prowadzący, reszta dołączyła do nas. 
Pogoda wciąż trudna, pokrycie nieba całkowicie. Dla po-
cieszenia nad Niemcami jest pięknie. U nas powinno być 
dobrze gdy wrócimy. Tak przynajmniej brzmiały raporty 
stacji meteo - wróżbicieli - przytyk pilotów. Okrążyliśmy 
lotnisko, kurs 110 stopni,   przechodzimy chmury - brzmiał 
rozkaz dowódcy skrzydła. Każdy z dowódców sekcji, wzrok 
głęboko utopił w instrumentach i przeciągał pozostałych 
ponad chmury. Dolatując do brzegów Holandii, pod nami 
ukazała się przerwa. Zobaczyliśmy brzeg - wreszcie ziemia, 
pogoda coraz lepsza. Było jeszcze dużo czasu na zwraca-
nie uwagi i wypatrywanie. Piloci kontrolowali przyrządy 
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nawigacyjne i silnikowe. Sprawdzaliśmy dopływ tlenu i ce-
lowniki. Byliśmy w strefie Niemiec. Czujność i wypatrywa-
nie wzrosło, Nigdy bowiem nie wiadomo, skąd nieprzyjaciel 
zaatakuje. Ostatnie pięć minut do spotkania bombowców. 
Przed nami zamajaczyły obłoki artylerii nękające „Szproty” 
gdyż tak nazywamy bombowce.  „Szproty” nadeszły z po-
łudniowego wschodu. Dowódcy uplasować dyony, ponad 
nimi - zbliżamy się nad cel Artyleria stwarza coraz to mniej 
komfortową atmosferę dla wszystkich.   Ale to nic - bo to 
już chyba setny raz Pierwsze bombowce, opróżniły się 
z cennego materiału. Hamburg zajęczał. Kłęby czarnego 
dymu wzrastały, coraz więcej bombowców dopełniało po-
winności. Olbrzymie wybuchy i pożary opanowały zdru-
zgotany port. Pierwsza część naszych bombowców, była 
już na kierunku powrotnym. Zawróciliśmy z powrotem, 
ażeby przeprowadzić resztę, w bezpieczną strefę. Nagle 
w słuchawkach zadrżały membrany – “Hallo escort leader, 
Hallo escort leader” - Bomber leader calling”.  Some Jet 
job about. - Over.” Odpowiedź naszego dowódcy brzmia-
ła: „Okay” I can see them”. Padły rozkazy w języku pol-
skim. To właściwie nie poprawiło samopoczucia naszym 
angielskim towarzyszom broni w pierwszym momencie. 

Natomiast akcja była wystarczająca i jasno zrozumiałą 
odpowiedzią. Wyrzuciliśmy   zbiorniki. Poszczególne sek-
cje poszły do ataku. Jety Me 262 smukła linia i niesłycha-
na szybkość, szybko rozpoznaliśmy. Idą do ataku! ktoś 
krzyknął. W karkołomnych figurach szereg Mustangów, 
podążyło za nami. Zawrzała walka - aby zestrzelić - dojść, 
lub tylko przeszkodzić w ataku. Niemcy atakowali wzdłuż 
strumienia bombowców. Trudno było atak udaremnić 
pierwszym. Rozpaczliwa akcja strzelców, nic nie pomo-
gła. Dwa „Lancastery” w płomieniach. Śmiertelne walki 
trwały kilka sekund. Tak mało czasu na planowanie ataku. 
I wreszcie dochodzimy . Na te dwa, tuż pod nami -krzykną-
łem. Upojone zwycięstwem łagodnie odchodziły w dół. W 
pionowym nurkowaniu - zwiększam obroty i jeszcze więcej 
boosta, - aby tylko przed nich - sami wyjdą przed celownik 
tak się stało. Mustang drżał - wył ostatnim tchem -alarmo-
wał, że więcej nie wytrzyma. Szybkość przekroczyła 500 
mil, stery twarde już z 22000 stóp jesteśmy na 16000-tu. 
I wreszcie - jest! - tuż przede mną. Odmierzyłem popraw-
kę, odległość 600 yardów 400, 300. Oddałem pierwszą 
serię i drugą. Niemiec zwolnił raptownie. Więc trzecią  
serię, błysk na kadłubie i wreszcie ostatnią. Jeta ogon, jak 

21nr 1 (6)      Kwiecień 2022 



gdyby odcięty od reszty kadłuba oderwał się. Pilot z resztą 
kadłuba i silnikami zwalił się w korkociągu, Niemiec próbo-
wał się ratować. Zamajaczyła sylwetka pilota i spadochron. 
Za późno już było - nim się ten rozwinął, błysnął płomień 
a później cały spadochron. Był to już koniec. Nie było po-
trzeby odprowadzać szczątków Jeta ani też pilota do ziemi. 
Pociągnąłem w górę było już po wszystkim. Dołączyłem 
do szyku. Z resztą skrzydła, raz z prawej raz z lewej bacz-
nie uważaliśmy, ażeby „Szproty” niemolestowane mogły 
bezpiecznie wrócić do bazy. W dniu tym skrzydło nasze 
zestrzeliło cztery Me 262 i jednego uszkadzając.” 

 Ostatni rok wojny dla załóg 300 Dywizjonu 
Bombowego był  okresem największego wysiłku bojowe-
go. Do maja 1945 r. załogi Lancasterów były w stałej akcji 
bojowej bombardując cele na terenie Niemiec docierając 
między innymi nad Drezno i Police. Nocą  z 14/15  IV 1945 r. 
18 załóg bombardowało Berlin zaś 25 IV 1945 r. w dziennym 
nalocie 14 maszyn Dywizjonu znalazło się w armadzie bom-
bowców brytyjskich atakujących kwaterę Adolfa Hitlera 
położoną w bawarskim Berchtsegaden. Jeden z korespon-
dentów wojennych tak opisywał nalot na Berchtesgaden:

 „Skręciłem w lewo i rozpocząłem nalot na cel. 
Mogłem wyraźnie widzieć Berchtesgadęn w świetle rakiet: 
wyglądało jak ściana wbudowana w strome skaliste zbo-
cze, mogłem nawet dojrzeć zarysy pięter i okien. Według 
instrukcji zeszliśmy do 10 000 stóp. Flak stał się gęstszy, 
a pociski wybuchały bliżej nas, niektóre zupełnie blisko. 
Bombardier zabrał się do roboty. - Otworzyć drzwi, kapi-
tanie - zaczął. - Kapitanie, wolno, w lewo, jeszcze trochę, 
równo teraz... - i wreszcie: - Bomby poszły! Wiedziałem, że 
poszły, bo Lancaster wzniósł się z chwilą ich wyrzucenia. 
Trzymałem kurs, by umożliwić wykonanie dobrych zdjęć. 
Flak rąbał cały czas i przez cały czas był celny. Zewnętrzny 
prawy silnik Lancastera w pobliżu nas począł dymić i wkrót-
ce pokazały się płomienie. Zatrzymano silnik, a ogień za-
gasł, bombowiec zaś odleciał na pozostałych trzech sil-
nikach. Gdy wykonałem szeroki zakręt omijając zaporę 
artyleryjską i zawracając do bazy, bomby nadal sypały się 
na cel.” 
 Na przełomie kwietnia i  maja 300 Dywizjon 
Bombowy w ramach operacji Manna dokonywał zrzutów 
żywności dla ludności zalanych terenów holenderskich oraz 
załogi jego brały udział w operacji Exodus, czyli ewakuacji 
jeńców alianckich z niemieckich obozów. Bilans roczny za-
mknął się stratą 59 poległych lotników oraz 18 w niewoli. 
301 Dywizjon Specjalnego Przeznaczenia do marca   1945 
r. nadal wykonywał loty specjalne do okupowanych kra-
jów, zaś od wiosny 1945 r. przesunięty został do lotnictwa 

transportowego (Transport Command) gdzie otrzymał 
nowe samoloty typu Vickers Warwick. Do lotnictwa trans-
portowego trafił też ostatecznie z Coastall Command 304 
Dywizjon. Po raz ostatni niemiecki U-boot został zaatako-
wany  przez polska załogę w nocy  22/23 IV 1945 r.  Wiosną 
1945 r.  w 305 Dywizjonie Bombowym więcej załóg było 
brytyjskich niż polskich. Dawały się we znaki coraz moc-
niej braki osobowe. Dnia 22 II 1945 r.   19 załóg wzięło 
udział w operacji Clarion atakując transport na terenie całej 
Rzeszy. To była operacja na niespotykaną skalę gdyż użyto 
w niej około 7 tys. alianckich maszyn. Ostatnią operację 
załogi 305 Dywizjonu Bombowego przeprowadziły nocą 
25/26 IV 1945 r.   

 W maju 1945 r. w Europie ucichły strzały. Narody 
okupowanych krajów z radością powitały koniec wojny. 
W 1945 r. polskie lotnictwo myśliwskie uzyskało ponad 
29 pewnych i dwa prawdopodobne zestrzały. Maj 1945 r. 
– Victory Day – po 2078 dniach najkrwawszej w dziejach 
wojny nastał pokój. Nadeszło długo oczekiwane spełnienie 
marzeń ... Ale czy maj był miesiącem chwały i radości dla 
wszystkich narodów antyhitlerowskiej koalicji? Dywizjony 
PSP zakończyły swój szlak bojowy. Przebazowywano je 
stopniowo na Wyspy Brytyjskie po to, by z biegiem dni 
następnych dwóch lat rozwiązywać je. Lotników czekało 
gorzkie uczucie... uczucie oddania broni. 

 Wiosną 1945 r. duch i morale w jednostkach PAF 
był słaby – lutowe postanowienia konferencji w Jałcie po-
dane zostały do wiadomości publicznej. Wielu chłopców 
z polskich wschodnich kresów już wiedziało, że nie wrócą 
do swoich domów, gdyż tereny na wschód od Linii Curzona 
miały się znaleźć w granicach rosyjskich. Dla blisko 200 
tys. żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie a w tym 
ponad 17 tysięcznego personelu polskiego lotnictwa stało 
się jasne, że zostali przez sojuszników oszukani, zdradzeni. 
Ciągle toczyła się walka, ciągle byli w akcji – loty, straty, 
sukcesy i coraz większa gorycz ze zbliżającego się finału.  
Dla nich czy aby zwycięskiego? Wielu z nich zadawało sobie 
proste pytania – co z nami będzie ? Gdzie mieli wracać?  
 Do kraju wyzwolonego przez radziecką Armię 
Czerwoną, gdzie coraz mocnej widać było wpływ rosyjski 
na polskie życie polityczne? Zadawali sobie szereg pytań 
ale dominowało jedno – dlaczego zachodni sojusznicy zo-
stawili nas bez pomocy? Czy polskich lotniczych śladów 
należy szukać tylko w bojowych Dywizjonach? Otóż nie.

 „7 maja 1945 r. o godz. 2.30 rano otrzymaliśmy 
wiadomość, że Niemcy skapitulowali. Anglicy szaleli 
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słusznie z radości. Jako polski senior pogratulowałem im 
zwycięstwa, ale my Polacy nie wzięliśmy udziału w ich uro-
czystościach i pijaństwie w kasynie oficerskim. Zakończenie 
wojny dla nas wszystkich przebywających na obczyźnie 
niosło ze sobą szereg poważnych problemów i rozterek. 
Ja sam, ożeniony z rodowitą Angielką, stanąłem wobec 
sytuacji niemal nie do rozwiązania. W lipcu przeniesiono 
mnie do Newton, na moje stare lotnisko koło Nottingham 
na stanowisko dowódcy polskiej eskadry oficerskiej tj. tych 
oficerów, którzy po rozwiązaniu eskadr lotniczych czeka-
li na dalsze rozkazy z Min.[isterstwa] Lotnictwa. Wtedy 
właśnie utworzono Polski Korpus Przysposobienia, utwo-
rzony przez Anglików dla przygotowania Polaków do no-
wych zawodów i specjalności. Z humorem zaprawio-nym 
goryczą rozszyfrowywaliśmy skrót tej nazwy – PKP, jako 
„Póki Król Płaci”. Odebrano nam samoloty i wszelkiego 
rodzaju broń. Zdjęto z masztów polskie flagi lotnicze na 
tych stacjach, gdzie przebywali Polacy. Potem zabrano 
nam polskie guziki i orzełki lotnicze z czapek a wreszcie 
i polską komendę. Pozostawiono tylko „POLAND” na na-
szych rękawach. Wszystko to robiono stopniowo i pomału, 
abyśmy nie odczuli bardzo, że już przestaliśmy istnieć jako 
wojsko i lotnictwo polskie” .
 
 W roku 1940, kiedy propaganda angielska wy-
kreowała obraz polskiego lotnika, Anglicy byli przemili. 
W pubach stawiano piwo bohaterom podniebnych starć 
,zaś angielscy piloci chcąc zyskać względy i płci pięknej 
doszywali sobie do mundurów naszywkę z napisem Poland. 
Po wojnie rząd brytyjski zakazał polskim żołnierzom 
uczestnictwa w czerwcu 1946 r. w londyńskiej Defiladzie 
Zwycięstwa. Morze goryczy dotknęło serca tych co wal-
czyli przy brytyjskim boku. Tych, co stworzyli w pełni doj-
rzałe lotnictwo – pod względem ilościowym czwarte siły 
powietrzne w antyhitlerowskiej koalicji liczące ponad 18 
tysięcy mężczyzn i kobiet. Tych, co zestrzelili 745 wrogich 
samolotów i 190 bomb latających V – 1, tych co zrzucili 13 
tys. 206 ton bomb i 1502 miny, zatopili dwa U-booty, tych 
co stracili w walce blisko 2000 towarzyszy broni poległych 
na wszystkich frontach II wojny światowej!

 Odmówiono im prawa do uczestniczenia w tym 
niezwykłym święcie – defiladzie zwycięstwa. Wychodząc na 
ulice Londynu i innych miast odpruwali naszywki z napisem 
Poland – jeszcze nie tak dawno powód do wyjątkowej dumy, 
teraz robili to chcąc uniknąć objawów przytłaczającej ich 
złej woli brytyjskiego otoczenia. Podobna sytuacja mia-
ła miejsce w Waszyngtonie – mjr pil. Witold Urbanowicz 
ten dzień wspominał jako jedną z najsmutniejszych chwil 
w swym życiu:

„Podczas Parady Zwycięstwa w polskim mundurze, mie-
szając się z tłumem, podążyłem w stronę Białego Domu. 
W pewnym momencie podszedł do mnie amerykański 
kapitan razem z żandarmami MP. – Nie możesz uczest-
niczyć w tej paradzie.... – Dlaczego? To decyzja Stalina. 
Wojsko Polskie nie może brać udziału w Paradzie Wolności. 
Prezydent Roosevelt i premier Churchill zgodzili się na to. 
Jedna wojna się skończyła, a dla mnie zaczęła się następna. 
Walka o znalezienie pracy.” 

Zakończenie
 
 Niewielka grupa została w RAF dochodząc jak gen. 
pil. Tadeusz Andersz do najwyższych stopni. Jako piloci 
latali do Berlina podczas jego blokady przez Rosjan w la-
tach 1948 - 1949, wiedząc, że przymusowe lądowanie na 
terenie kontrolowanym przez Armię Czerwoną to więzienie 
i Syberia. Tworzyli od popularnego zera siły powietrzne 
Pakistanu, zrzucali agentów na terenie opanowanej przez 
Armię Czerwoną środkowej Europy, zakładając własne 
towarzystwa transportowe przemycali jak płk pil. Jan 
Zumbach diamenty, broń i ludzi od Londynu, przez Tanger 
po Pragę i Izrael. Znaleźli się, jak mjr pil. Ludwik Martel 
w gronie specjalnie przeszkolonych przez wywiad brytyjski 
do lotów szpiegowskich do Polski z zadaniem dotarcia na 
lotnisko w Gliwicach i porwania doskonałego w początku 
lat 50-tych rosyjskiego myśliwca typu MiG-15.

Krzysztof Mroczkowski
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Zakończenie II Wojny Światowej dla licznego grona Polaków, głównie persone-
lu wojskowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz ich rodzin, oznaczało  
konieczność dokonania trudnego, bolesnego wyboru: czy wrócić do znajdują-
cego się w sowieckiej strefie wpływów państwa, czy też pozostać na emigracji? 

Polscy lotnicy  
w Pakistanie

 Wybór ten był szczególnie trudny dla tych Polaków, 
którzy przed wojną zamieszkiwali w województwach włą-
czonych do Związku Sowieckiego. Często mieli oni za sobą 
tragiczne doświadczenia pierwszej okupacji z lat 1939-1941, 
deportacji, łagrów i tortur w aresztach NKWD. Wielu z nich 
straciło na „nieludzkiej ziemi” swoich najbliższych. Takie 
doświadczenie osobiste, lub rodzinne, pozbawiało złudzeń 
i nadziei co do możliwości bezpiecznego życia w Polsce, 
zdominowanej przez „sojusznika naszych sojuszników”. 
Wiedza o tym, co działo się w Kraju po jego zajęciu przez 
Armię Czerwoną, która docierała za pośrednictwem ucie-
kinierów czy od pozostających w Polsce krewnych, także 
stawała się dosyć powszechna i nie zachęcała do powrotu. 
Tego rodzaju refleksje były szczególnie częste u przedsta-
wicieli elit społecznych, w tym kadry oficerskiej na emi-
gracji. Motywy, decydujące o wyborze roli emigranta były 
często natury osobistej: liczni Polacy zawierali małżeństwa 
z obywatelkami Imperium Brytyjskiego oraz wyzwalanych 

państw Europy Zachodniej i tu perspektywa funkcjonowa-
nia młodej rodziny w warunkach komunistycznej Polski tak-
że nie zachęcała do powrotu. Czynnikiem, który przema-
wiał za pozostaniem na emigracji była też (jak się okazało 
bezpodstawna) wiara w zbliżający się konflikt z Sowietami, 
określany popularnie jako „III wojna światowa”, który miał 
przynieść Polsce pełną niepodległość. W takiej wojnie pol-
scy emigranci chcieli wziąć czynny udział po stronie państw 
zachodnich. 

 Naturalnym miejscem osiedlenia się polskich 
emigrantów stawała się Wielka Brytania, która stała się 
dla wielu z nich schronieniem już w 1939/40 roku. Przez 
lata przymusowej emigracji poznali jej język i kulturę, 
nawiązali przyjaźnie (często także miłości) i dostosowali 
się dobrze do lokalnych warunków. Jednak sytuacja spo-
łeczno-ekonomiczna po zakończeniu wojny, jaka zapano-
wała w Zjednoczonym Królestwie nie była dla wszystkich 

Pułkownik Turowicz w asyscie  
oficerów pakistańskich 
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zachęcająca. Kryzys gospodarczy sprzyjał narastaniu an-
tagonizmów pomiędzy Polakami a Brytyjczykami. Opinia, 
że wobec zakończenia wojny i „odtworzenia państwa pol-
skiego”, Polacy powinni jak najszybciej wrócić do domów 
(cokolwiek w praktyce miałoby to oznaczać) była dość po-
pularna w brytyjskim społeczeństwie. Dawna sympatia, 
współczucie i wdzięczność za wspólną walkę z Niemcami 
była zastępowana przejawami ksenofobii i agresji.

 Propaganda komunistyczna starała się stwo-
rzyć wrażenie, że każdy Polak który pozostaje za grani-
cą, może bezpiecznie wrócić do Ojczyzny, gdzie znajdzie 
pracę i dach nad głową. Jednak w rzeczywistości polityka 
repatriacyjna, realizowana przez misję wojskową, na czele 
której przez pewien czas stał ex-sowiecki generał Karol 
Świerczewski, była zupełnie inna. Poza chęcią pozyskania 
dla idei „odbudowy Polski” kilku znanych oficerów i poli-
tyków, władzy komunistycznej nie zależało na masowym 
powrocie doświadczonych żołnierzy i oficerów, którzy 

mogliby się stać zalążkiem/wzmocnieniem dla zbrojnego 
i politycznego oporu wobec „władzy ludowej”. 

 W takich okolicznościach dla większości Polaków, 
którzy pozostali poza granicami Polski, pilną potrzebą 
stało się zorganizowanie warunków dla dalszego życia 
na emigracji. Władze brytyjskie organizowały różne kursy 
zawodowe, mające ułatwić emigrantom zdobycie „cywil-
nego” zawodu, jednak były to najczęściej prace odległe 
od ambicji i dawnej pozycji społecznej kadry oficerskiej. 
Jednak w większości przypadków oficerowie gotowi byli 
na tak radykalną zmianę życiową. W grupie emigrantów 
w wyjątkowej sytuacji znaleźli się oficerowie i żołnierze 
Polskich Sił Powietrznych. Bez względu na posiadany sto-
pień wojskowy, mieli pożądane wysokie kwalifikacje zawo-
dowe. Oczywiście brytyjski rynek pracy nie mógł „wchło-
nąć” wszystkich, gdyż „miał” już swoich specjalistów. 
 Otwarły się jednak możliwości emigracji do innych 
państw Imperium Brytyjskiego, także tych które właśnie 

Kadra pakistańskich sił powietrzych
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odzyskiwały/uzyskiwały niepodległość. Wśród nich znaj-
dował się powstający w wyniku podziału Indii Brytyjskich 
w 1947 roku Pakistan. Państwo to otrzymało blisko 1/3 za-
sobów militarnych po dawnej Armii Indii. Brakowało jednak 
wykwalifikowanego personelu w broniach technicznych, 
gdyż wcześniej Brytyjczycy bardzo niechętnie szkolili do 
tego rodzaju służby ludność miejscową. W tej sytuacji rząd 
Pakistanu wystosował apel do polskich lotników, zapra-
szając ich do podjęcia służby kontraktowej w rodzących 
się Królewskich Pakistańskich Siłach Powietrznych. Oferta 
była skierowana nie tylko do pilotów z doświadczeniem 
bojowym, ale także do pozostałego personelu latającego 
i technicznego. Gwarantowano pewne i relatywnie wysokie 
(choć niższe od brytyjskich) zarobki oraz możliwość uzy-
skania obywatelstwa po odbyciu pierwszej tury kontraktu. 
Propozycja była atrakcyjna, gdyż dawała możliwość dalszej 
pracy w zawodzie, z zachowaniem posiadanych stopni woj-
skowych (z możliwością awansu). 

 Ci, którzy wciąż liczyli na wybuch wojny 
z Sowietami, widzieli w tej ofercie możliwość zachowania 
zdolności bojowej i doskonalenia umiejętności latania i ob-
sługi nowszych modeli samolotów, które trafiały do służby 
w RPAF. Inni planowali w ten sposób zdobyć oszczędności, 
pozwalające na wygodne urządzenie się na emigracji, choć 
raczej w bliższych nam kulturowo państwach, takich jak 
USA, Australia, czy Kanada. Tylko nieliczni zdecydowali 
się związać swoje dalsze życie z Pakistanem. Dla nowe-
go państwa najważniejszą korzyścią, obok pozyskania 
fachowej obsługi dla tworzącego się lotnictwa, było też 
zaangażowanie Polaków w proces szkolenia nowych, paki-
stańskich kadr. Wywiady z pakistańskimi lotnikami, którzy 
byli uczniami Polaków, wskazują na wysoki profesjonalizm 
i oddanie, z jakimi spotkali się ze strony naszych rodaków. 

 Celem poniższego tekstu jest przypomnienie kilku 
przykładowych postaci – przykładów polskiej inteligencji 
technicznej, którzy przez sytuację geopolityczną zostali 
zmuszeni do pozostania na emigracji i wybrania służby dla 
odległego Pakistanu. Ich losy nie są tak znane, jak biografie 
wybitnych uczonych, czy literatów, jednak ich brak podczas 
odbudowy Polski z wojennych zgliszczy z pewnością był 
odczuwalny. Gdyby historia powojennej Ojczyzny poto-
czyła się inaczej (tak, jak życzyli sobie tego emigranci), 
to ludzie ci mieliby z pewnością wpływ na kształtowanie 
się nie tylko lotnictwa wojskowego wolnej Polski, ale tak-
że na formację ideową i profesjonalną kolejnych pokoleń 
Polaków, którzy mieliby z tymi weteranami styczność czy 
to w czasie szkolenia, czy to w innych kontaktach profe-
sjonalnych i prywatnych. Można zatem i bohaterów tego 
artykułu zaliczyć do znaczącej liczby strat, jakie bezpow-
rotnie poniosła Rzeczpospolita nie tylko na skutek II wojny 
światowej, ale i porozumień Wielkiej Trójki. 

Losy polskich lotników w Pakistanie 
można przedstawić na kilku znaczą-
cych przykładach.

 Najbardziej znanym i  do dziś szanowanym 
Polakiem w historii Pakistanu był gen. (Air Commodore) 
Władysław Turowicz. Był absolwentem Politechniki 
Warszawskiej i pilotem. Z powodu wady wzroku w PSP 
w Wielkiej Brytanii został przydzielony do ATF – formacji, 
zajmującej się dostarczaniem samolotów wyprodukowa-
nych w Kanadzie do Wielkiej Brytanii, a tam – do jednostek 
liniowych. Jako wykwalifikowany pilot i mechanik lotniczy 
przyjął propozycję służby kontraktowej w Pakistanie.  
 Wspinał się po szczeblach lotniczej kariery od sta-
nowiska głównego mechanika w bazie lotniczej w Karaczi 
do Zastępcy Dowódcy Pakistańskich Sił Powietrznych do 
spraw Technicznych. Na tym ostatnim stanowisku zajmował 

Władysław Turowicz - polski orzeł nad Himalajami
w otoczeniu kadetów

Polscy lotnicy stanowili także kadrę szkoleniową w głównej 
szkole lotniczej PAF, Academy Risalpur (tzw. Domu Orłów)

26nr 1 (6)      Kwiecień 2022 



się procesem „przezbrojenia” lotnictwa pakistańskiego 
z samolotów o napędzie tłokowym na samoloty odrzutowe. 
We wspomnieniach oficerów pakistańskich jest pokazy-
wany jako osoba skromna, pełna pasji do latania i techniki 
lotniczej. Również wolny czas często spędzał w powietrzu, 
na wyremontowanym przez siebie samolocie. Po przej-
ściu w stan spoczynku, stanął na czele zajmującej się pro-
dukcją rakiet i systemów badania przestrzeni kosmicznej 
SUPARCO. Jest więc uważany również za jednego z „ojców” 
pakistańskiej broni rakietowej (czyli pośrednio – pakistań-
skiego potencjału nuklearnego). 

 Równie znaną w  Pakistanie, a  niestety za-
pomnianą w Polsce postacią była żona W. Turowicza, 
Zofia Szczecińska. Podobnie jak mąż, była absolwentką 
Politechniki Warszawskiej. Już w przedwojennej Polsce 
pasjonowała się szybownictwem, mając osiągnięcia 
w tym sporcie. W Pakistanie zajmowała się szkoleniem 
szybowcowym młodych adeptów lotnictwa wojskowego.  
Było to bardzo istotne, gdyż Pakistan podobnie jak przed-
wojenna Polska, był państwem biednym i technicznie za-
cofanym. Dlatego szybownictwo uznano za bardzo ważny 

element początkowego szkolenia przyszłych pilotów oraz 
narzędzie popularyzacji lotnictwa. I tu doświadczenia 
z Polski okazały się być bardzo cenne. Po przejściu na eme-
ryturę pracowała jako szkolna nauczycielka matematyki 
i fizyki. Małżeństwo Turowiczów zdecydowało się pozostać 
na stałe w Pakistanie. Tam też zmarli i zostali pochowani 
na chrześcijańskim cmentarzu w Karaczi.

 Kolejnym małżeństwem, które wniosło wielki wkład 
w rozwój pakistańskiego szkolnictwa szybowcowego byli 
mjr (squadron leader) Jan Z. Mikulski i jego małżonka, 
Maria Younga-Mikulska. Pani Mikulska była jedną z najlep-
szych polskich szybowniczek okresu przedwojennego, zdo-
bywczynią licznych rekordów. W Pakistanie zajmowali się 
szkoleniem szybowcowym młodych pilotów. Współtworzyli 
Central Gliding School (rozwijając doświadczenia, jakie 
oboje zdobyli przed wojną: J. Z. Mikulski był instrukto-
rem w wojskowej szkole szybowcowej, a M. Mikulska – 
w mateczniku polskiego szybownictwa w Bezmiechowej). 
Zakładali także lotniczą organizację skautową (Air Scouts, 
zwani również Shaheen Scouts). Po odbyciu tury służby 
w Pakistanie, wybrali emigrację w Wielkiej Brytanii.

 Jednym z najbardziej doświadczonych polskich 
pilotów, którzy wybrali służbę w Pakistanie był kpt. (flight 
lieutenant) Bolesław Kaczmarek, ostatni dowódca 302 

Władysław Turowicz przybył do bazy lotniczej w Karaczi w 1948 
roku. Jego żona Zofia, późniejsza instruktorka szybowcowa, 
dołączyła do męża z córkami po roku.
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Dywizjonu Myśliwskiego PSP w UK. Oprócz szkolenia pi-
lotów, latał także jako pilot bojowy.  Zginął śmiercią lotni-
ka w samolocie Sea Fury w okolicach Peszawaru, ratując 
kursanta przed zderzeniem z innym samolotem. Rodzina 
ocalonego oficera (który sam dosłużył stopnia generalskie-
go Air Commodore) do dziś pamięta o jego bohaterstwie. 
Kapitan B. Kaczmarek również spoczywa na cmentarzu 
chrześcijańskim w Karaczi.

 Kolejnym Polakiem, który na zawsze pozo-
stał w Pakistanie, był por. Władysław Banach, Pilot 317 
Dywizjonu Myśliwskiego PSP w UK. W RPAF służył jako 
instruktor lotniczy szkolenia podstawowego (latał na sa-
molotach Tiger Moth). Jest również często wspominany 
przez weteranów, którzy byli jego kursantami. Wśród 
ośrodków szkolnych w których służył znajduje się również 
miasto Dhaka, obecnie stolica Bangladeszu. Można więc 
powiedzieć, że był jednym z „ojców” nie tylko lotnictwa 
pakistańskiego, ale i banglijskiego. Po zakończeniu służby 
w lotnictwie wojskowym, pracował jako pilot cywilny w pa-
kistańskiej firmie naftowej. Zginął w 1964 roku. Spoczywa 
na cmentarzu chrześcijańskim w Rawalpindi.

 Instruktorem lotniczym w  Pakistanie był też 
Mieczysław „Mike” Gorzula z 315 Dywizjonu Myśliwskiego. 
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Ten urodzony w wówczas podkrakowskim Prokocimiu pi-
lot, przeszedł do historii polskiego lotnictwa jako pierw-
szy Polak, który dokonał pewnego zestrzelenia nie-
mieckiego samolotu odrzutowego Messerschmitt 262.  
 
 Walczył w Bitwie o Anglię w szeregach słynnego 
brytyjskiego 87 Dywizjonu Myśliwskiego, którego honoro-
wym dowódcą był Winston Churchill. W Pakistanie przez 
rok zajmował się szkoleniem na samolotach Texan T2.  
Po zakończeniu służby pod Himalajami wyjechał do 
Australii, gdzie pozostał do końca życia. 

 Polski pilot mjr Czesław Tarkowski, weteran Bitwy 
o Anglię oraz 315 i 307 Dywizjonu Myśliwskiego, pełnił służ-
bę w RPAF w charakterze pilota VIP w składzie Governor 
– General’s Flight & Communication Unit. Wśród znanych 
pasażerów pilotowanych przez niego samolotów znala-
zły się takie postaci, jak Khawaja Nazimuddin (Generalny 
Gubernator Pakistanu), AVM Richard Atcherly (oficer bry-
tyjski, pierwszy naczelny dowódca RPAF), Anthony Eden 
(wówczas zastępca przewodniczącego opozycyjnej bry-
tyjskiej Partii Konserwatywnej, były minister spraw zagra-
nicznych i przyszły premier Zjednoczonego Królestwa). 
Po zakończeniu tej służby, Tarkowski służył jako oblaty-
wacz wyremontowanych samolotów w bazie Drigh Road 
w Karaczi. 

 Później pracował w prywatnych pakistańskich 
liniach lotniczych Orient Airways (obecnie Pakistan 
International Airways), indyjskich Indamer Gov. Ltd., bry-
tyjskich Silver City Airways Ltd. oraz nigeryjskich African 
Airways Corporation. Pozostał na emigracji w Wielkiej 
Brytanii. 
 Jedynym Polakiem, który po zakończeniu paki-
stańskiej „przygody” zdecydował się wrócić do komu-
nistycznej Polski, był pochodzący z Krakowa mjr Wiktor 
Dobrzański. Ten kawaler Orderu Virtuti Militari i Krzyża 
Walecznych (trzykrotnie), był weteranem 300 i  301 
Dywizjonu Bombowego w Wielkiej Brytanii, później słu-
żył jako instruktor w 16 OTU w Bramcote. W 1953 roku 

przeniósł się do Zjednoczonego Królestwa, gdzie pracował 
jako operator maszyny papierniczej. W latach 60tych z po-
wodów osobistych (rozwód) powrócił do Polski. Zamieszkał 
w Poznaniu, gdzie pracował jako magazynier w przedsię-
biorstwie Transped. Po śmierci został pochowany w pod-
krakowskich Raciborowicach. Część pamiątek po nim znaj-
duje się w tamtejszej Szkole Podstawowej. 

 Niektóre z opisanych wcześniej postaci doczekały 
się upamiętnienia:
- stała ekspozycja w Muzeum Lotnictwa w Karaczi, 
- grób gen. Turowicza i jego Małżonki w Karaczi.
- nazwisko M. Gorzuli na pomniku polskich lotników  
w krakowskim Prokocimiu. 
- Film „Polskie Orlęta na pakistańskim niebie” reż. red. 
Anna Pietraszak
 - dwie książki autora artykułu: „Polskie Orły nad 
Himalajami” i „They Polished Royal Pakistan Air Force”
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 Przykład losów 53 polskich lotników, którzy pod-
jęli służbę na różnych stanowiskach w szeregach Royal 
Pakistan Air Force, dowodzi sporej odwagi. Ci młodzi 
jeszcze ludzie podjęli ryzyko służby w nieznanym sobie 
państwie, w trudnych warunkach geograficzno – klima-
tycznych, by nadal łączyć pracę zawodową z pasją la-
tania. To, że młode państwo pakistańskie akurat im za-
proponowało odpowiedzialne zadanie szkolenia kadr sił 
powietrznych, dowodzi doskonałej opinii, jaką cieszyli się 
nasi lotnicy w okresie II wojny światowej. Niewątpliwie 
nie bez znaczenia była też ich znajomość sprzę-
tu i regulaminów brytyjskich, które były nadal 
stosowane w ówczesnym Pakistanie. Jest to 
też przykład tragicznych powojennych losów 
Polaków, w tym przypadku inteligencji tech-
nicznej. Znakomici fachowcy, z doświadczeniem 
bojowym i/lub szkoleniowym, często odznaczeni 
najwyższymi odznaczeniami bojowymi, nie zna-
leźli miejsca w powojennej Polsce. Nie chcąc ry-
zykować konfrontacji z Informacją Wojskową, czy 
Urzędem Bezpieczeństwa, zdecydowali się oddać swoje 
usługi obcemu państwu. 

 Często liczyli, że pozwoli im to „przeczekać” 
niepewny okres i być może na pokładach samolotów 

z biało-czerwonymi szachownicami walczyć kiedyś o wy-
zwolenie Ojczyzny spod sowieckiej okupacji u boku za-
chodnich aliantów. Wielka Brytania, dla której wielokrotnie 
ryzykowali życiem, nie dawała im warunków pracy w wy-
uczonym zawodzie. Pakistan zaś oferował możliwość kon-
tynuowania służby i doskonalenia umiejętności lotniczych.

   
 Niestety, sytuacja geopolityczna na świe-
cie spowodowała, że ci znakomici fachowcy ni-
gdy nie przydali się Polsce. Ich zadania, zwią-

zane ze szkoleniem młodych polskich pilotów 
wykonywali na początku sowieccy „doradcy”, 
a  ci nieliczni Polacy, którzy zdecydowa-
li się na powrót do „takiej Polski, jaka jest”,  

po początkowym okresie „spokoju” często 
stawali się ofiarami czystek i politycznych procesów, 

a przede wszystkim krwawych prześladowań, czego naj-
bardziej znanym przykładem są losy asa polskiego lot-
nictwa myśliwskiego Stanisława Skalskiego, skazanego  
na karę śmierci, której na szczęście nie wykonano… 

 Straty jakie Polska poniosła na skutek politycznie 
wymuszonej emigracji nie dotyczą zatem jedynie trady-
cyjnych elit społeczno – politycznych, ale także inteligen-
cji technicznej – przedstawicieli zawodów, które mogły-
by mieć znaczący wpływ na rozwój naszego potencjału  
naukowo – technicznego. 

Aleksander Głogowski
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Henryk 
Krakowian. 
Przyczynek 
do biografii 
pilota 308 
„Krakowskiego”  
Dywizjonu 
Myśliwskiego

	 I taką	właśnie	historią	–	pompatyczną	i odległą	–	
jesteśmy	karmieni	na	lekcjach	historii.	A myśląc	o szczegó-
łach	i zawiłościach	procesu	historycznego	podświadomie	
wolimy	pozostawiac	́je	zawodowym	historykom	spędzają-
cych	nudne	godziny	na	benedyktyńskich	analizach	zaku-
rzonych	archiwaliów.	Ale	odkrywanie	dnia	wczorajszego	
dziejów	Polskich	Sił	Powietrznych	na	Zachodzie	(PSP)	
nie	musi	się	wiązać	z godzinami	spędzonymi	na	wczyty-
waniu	się	w pożółkłe	i rozsypujące	się	w palcach	doku-
menty.	Wystarczy	tylko	wyjść	historii	na	spotkanie,	i to	

niekoniecznie historii bohaterów z podręczników historii 
czy pierwszych stron gazet. Znacznie ciekawsze są wojen-
ne dzieje zwykłych ludzi. Ich narracja zaś daje obraz emocji 
towarzyszących zwykłemu czł owiekowi wrzuconemu do 
wojennej pożogi. Niniejszy artykuł stanowi zapis rozmów 
z jednym z takich mniej znanych bohaterów, z pilotów  
308. „Krakowskiego” Dywizjonu Myśliwskiego.

Historia – zwłaszcza wojen – jawi się  jako coś niezwykle odległego, wręcz 
nieosiągalnego, mimo że bombardowani nią jesteśmy przez media, filmy 
czy nawet reklamy. Nie zmienia to jednak faktu, iż dzieje konfliktów zbroj-
nych szkicowane w megaskali są przepełnione fundamentalnymi czyna-
mi, postanowieniami rzutującymi na bytowanie milionów ludzi w okopach, 
a przede wszystkim tymi, którzy za nimi stali – bohaterami bez skazy, pomni-
kowo wybitnymi jednostkami – aktorami wojennego teatru dramatycznego  
zamierzchłych czasów.
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Okoliczności 
przeprowadzenia 
wywiadu

 Podczas jednej z wizyt w londyńskim Stowarzy-
szeniu Lotników Polskich [Fundacja Charytatywna 
Stowarzyszenia Lotników Polskich w Londynie (Polish 
Air Force Association Charitable Trust – PAFACT)] przed 
drzwiami spotkałem starszego sympatycznego pana. 
„Dzień dobry, dzień dobry, Krzysztof Mroczkowski 
z Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie”. „Henryk 
Krakowian – porucznik pilot”. Spotkanie w tym miejscu 
polskiego lotnika nie byłoby niczym dziwnym, gdyby nie 
zbieg okoliczności praktycznie niezwiązanych z Londynem.

 W zbiorach krakowskiego Muzeum Lotnictwa znaj-
duje się egzemplarz samolot typu Supermarine Spitfire  
LF Mk XVIe. Ten symbol zmagań powietrznych II wojny 
światowej trafił do krakowskiego Muzeum pod koniec lat 
70. i był eksponowany w barwach kanadyjskich. Na począt-
ku XXI wieku, podczas jednej ze swych wizyt w Krakowie płk 
pilot Stanisław Bochniak, były dowódca Eskadry „B” w 308. 
„Krakowskim” Dywizjonie Myśliwskim, spytał, dlaczego ten 
samolot nie jest w barwach polskich. Zasadą muzeum jest 
nie przemalowywać eksponatów – jednak w tym wypad-
ku zdecydowano się na kompromis. Pierwotny schemat 
i układ barw pozostał, a na warstwach interwencyjnych 
zostały umieszczone znaki 308. „Krakowskiego” Dywizjonu 

Myśliwskiego. Litery ZF-O pojawiły się na kadłubie, lecz 
nie ustalono, kto na tym konkretnym egzemplarzu latał. 
Jedynym pewnikiem było lotnisko – baza Gilze-Rijen i czas 
– wiosna 1945 r. Po wydaniu Katalogu zbiorów i umiesz-
czeniu w nim sylwetki i opisu tego muzealium, pojechałem 
do Londynu.

 W hallu Stowarzyszenia Lotników Polskich dowie-
działem się, w którym z Dywizjonów latał mój rozmówca 
– w 308. Wyciągnąłem wspomniany Katalog i spytałem, czy 
wie, kto latał na samolocie ZF-O. Odpowiedź była fascy-
nująca: „Ja”. W pierwszej chwili nie uwierzyłem. Dopiero, 
gdy następnego dnia przy pincie irlandzkiego piwa w pubie 
mój rozmówca pokazał mi swoją książkę lotów („Log Book”) 
z wpisem – moje wątpliwości się rozwiały. 

Postać
 „Urodziłem się 15 lipca 1919 r. w Częstochowie. 
Do szkół uczęszczałem w  rodzinnym mieście –                           
w 1939 r. zdałem maturę w Liceum Przyrodniczym im. 
Henryka Sienkiewicza. Ojciec i brat byli pracownikami 
Polskich Kolei Państwowych. Praca była ciężka i w niere-
gularnych godzinach, nie wspominając już o zimach, które 
były długie i mroźne i potrafiły złamać najtwardszych. Była 
w tym jednak pewna korzyść dla mnie – bilet zniżkowy 
dla dzieci do 18 lat. W czasie ferii szkolnych miałem dużo 
czasu, więc jeździłem. Lubiłem podróżować, zawsze cie-
kaw, co będzie za następnym horyzontem. Robiłem też 

Personel latający 308 Dywizjonu Myśliwskiego.  
Henryk Krakowian stoi pierwszy z prawej  
w środkowym rzędzie.
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wtedy sporo zdjęć. W Częstochowie w biurze, pracowała 
moja siostra Lodzia i tam poznała Marię Dockier, czarującą 
panią z Belgii. Była członkiem rodziny przemysłowców, 
mieszkających w wielkiej willi, stojącej na terenach fabryki 
„Union Textile”. Jej ojciec był jednym z dyrektorów firmy. 
I tak, dzięki siostrze poznałem ostatecznie wszystkich 
członków rodziny Marii, jej matkę i jej najmłodszego brata 
o imieniu Jean. Bardzo się z nimi zaprzyjaźniłem i jak się 
potem okazało na wiele lat. Jean był dumnym właścicielem 
małego samochodu typu Ford. Produkowany był przed woj-
ną w Polsce na licencji. Kiedyś zauważał mnie idącego do 
centrum miasta, zatrzymywał się i podwoził. W ten sposób 
wielu widziało mnie przyjeżdżającego autem. Jazda samo-
chodem w towarzystwie cudzoziemca, nawet urodzonego 
w Częstochowie, budowała mój prestiż i wzmacniała moją 
osobowość. Nie jest istotne, co było ważniejsze, czy dobrze 
lub źle rozumiałem to wtedy. Jean Dockier w wieku 21 lat 
pojechał do Belgii odbyć służbę wojskową. Pomyślałem, że 
nigdy już go nie zobaczę. Mnie zresztą także zajmowały 
obowiązki szkolne”.

 W 1939 r. Henryk Krakowian przystąpił do egza-
minu maturalnego w Liceum Przyrodniczym im. Henryka 
Sienkiewicza w Częstochowie. Latem tego roku wyjechał 
na obowiązkowy dla maturzystów obóz pracy. Po wybuchu 
wojny Krakowian zgłosił się do wojska jako ochotnik i zo-
stał przyjęty do Dywizyjnego Kursu Podchorążych przy 77. 
Pułku Piechoty (77. pp) w Lidzie. Wraz z pułkiem w dniu 

20 września dotarł do Grodna, a 23 września przeszedł na 
terytorium Republiki Litewskiej. „Po maturze latem   1939 
r. wyjechałem do Osowca na obóz pracy. Po pożegnaniu 
rodziców pomaszerowałem na dworzec, skąd miałem od-
jechać razem ze szkolnymi przyjaciółmi na północ Polski, 
koło granicy Polski i Prus Wschodnich. Obóz istniał do            
9 września, jego rozformowanie spowodowane było dzia-
łaniami wojennymi. Niemcy zaatakowały Polskę 1 września. 
My, 8 września opuściliśmy obóz w Osowcu i pociągiem 
dotarliśmy do garnizonowego miasta Lida, jeszcze bardziej 
na wschód w kierunku granicy ze Związkiem Radzieckim 
[Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR)]. 
Tu, zostaliśmy zmobilizowani i wcieleni do 77. dywizji pie-
choty. I od razu jako regularna jednostka wojskowa sta-
liśmy się gwałtownego ataku bombowego niemieckich 
Junkersów [Ju 87] i Heinkli [He 111]. Nasze uzbrojenie 
składało się z karabinów i nie stanowiło dla nich żadne-
go zagrożenia. Wraz z tym pułkiem dotarłem do Grodna,          
a 23 września przeszedłem na Litwę”.

 Tam Krakowian został internowany w obozie 
w miejscowości Olita. Po zajęciu Litwy przez ZSRR i utwo-
rzeniu z niej republiki radzieckiej w lipcu 1940 r. przewie-
ziony został do obozu jenieckiego w Juchnowie niedaleko 
Smoleńska. W maju 1941 r. wywieziony został do obozu 
pracy niewolniczej w Ponoj koło Murmańska nad Zatoką 
Kolską. „Trzeba było oddać nasz cały ekwipunek, karabiny, 

Personel 308 Dywizjonu Myśliwskiego.  
Henryk Krakowian zaznaczony kółkiem,  
na kołpaku śmigła Spitfire’a siedzi  
dowódca dywizjonu, S/Ldr Karol Pniak.
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mapy i lornetki. Potem sformowaliśmy jako tako zborną 
kolumnę i pomaszerowaliśmy w nieznanym nam kierunku.  
Tym razem byliśmy już eskortowani przez żołnierzy li-
tewskich. Jak na ironię tej niewesołej sytuacji, wieczór był 
wyjątkowo piękny, lecz pełnia księżyca i okrągłe chmur-
ki wokół niego stopniowo zaczęły stwarzać atmosferę 
zguby stopniowo spływającą na nas. Okolicę, przez którą 
maszerowaliśmy, znaleźliśmy niewypowiedzianie piękną. 
Łagodne wzgórza pokryte gęstym lasem, bardzo podob-
ne do stron rodzinnych, które tak niedawno opuściliśmy. 
Wciąż maszerując, mogliśmy dostrzec malownicze doliny, 
otwarte przestrzenie i małe wioski pełne swoistego uroku. 
Nasze życie w litewskim obozie dla internowanych było 
wyniszczającą ducha egzystencją. Usiłowaliśmy ją polep-
szyć różnymi sposobami, lecz była to walka skazana na 
przegranie. 20 lipca 1940 r. zauważyliśmy, patrząc z okien 
naszego budynku, że cały obóz otoczony jest przez od-
działy Armii Czerwonej i jak się później okazało – NKWD. 
Bez wątpienia była to ta sama armia, która najechała 
na Polskę we wrześniu 1939 r. W lipcu 1940 r. Związek 
Radziecki zaatakował Kraje Bałtyckie i w tej nieoczekiwa-
nej sytuacji wszyscy polscy jeńcy zostali przekazani przez 
władze litewskie w rosyjskie ręce. Po zajęciu Litwy przez 
Związek Radziecki i utworzeniu z niej republiki radziec-
kiej w lipcu 1940 r. przewieziono nas do obozu jenieckiego 
w Juchnowie niedaleko Smoleńska. Obóz ten otoczony był 
wspaniałym lasem. W przeszłości Juchnowo należało do 
rodziny Orłowów i zwane było Pawliszczew Bor. Pośrodku 
lasu stał dwór, w którym mieściła się administracja obozu 
jenieckiego – nazywana przez nas Belwederem. I tam pró-
bowano zrobić z nas dobrych komunistów”. 

 Jak można było wnieść z rozmowy, efekt działań 
propagandowych administracji obozu musiał być zapew-
ne niewielki, gdyż, jak wspominał Henryk Krakowian: „pa-
pierkiem lakmusowym była prezentacja filmu opartego na 
kanwie powieści Wandy Wasilewskiej: Wiatr ze wschodu”.  
Była ona znaną komunistką i zaciekłą antypolską pisarką. 
Film ten ukazywał zafałszowany obraz Polski. Spowodowało 
to spontaniczną reakcje widowni obozowej – film wygwiz-
dano. Rezultat? 10 lat ciężkich robót dla każdego z nas 
– arbitralnie, bez sądu. Specjalnie wyszkoleni oficerowie 
NKWD, tzw. Politruki, nie wykazywali cienia zakłopotania. 
Wyjaśniali nam zasady cudownego radzieckiego systemu 
i pełnej sprzeczności, stalinowskiej konstytucji. Byli dum-
ni z przyjaźni Stalina z Hitlerem. Wszyscy byliśmy w tej 
samej beznadziejnej sytuacji, lecz wszyscy trawieni tylko 
jedną myślą – jak stąd zwiać? W maju 1941 r. wywieziono  
nas do obozu koło Murmańska”. 

 Na dalekiej północy Henryk Krakowian przeby-
wał aż do momentu podpisaniu przez gen. Władysława 
Sikorskiego umowy o formowaniu w ZSRR wojska pol-
skiego. Podobnie jak miało to miejsce i w innych przypad-
kach Krakowian został zwolniony. Przez krótki okres czasu 
przebywał w obozie tranzytowym we Wiaznikach, po czym 
27 sierpnia 1941 r. wstąpił do Armii Polskiej i został przy-
dzielony do składu 5. Kresowej Dywizji Piechoty. Z dniem  
29 listopada 1941 r. został przyjęty do Szkoły Podchorążych 
Piechoty, mieszczącej się w Dżalalabadzie. Ukończywszy 
ją 31 maja 1942 r. jako kapral podchorąży przydzielony 
został do 13. Wileńskiego Batalionu Strzelców „Rysiów” 
w ramach 4. Wołyńskiej Brygadzie Piechoty. Z dniem  
12 sierpnia 1942 r. przeszedł wraz z innymi oddziałami do  
Iranu, a 26 sierpnia 1942 r. znalazł się w podporządkowa-
nym Wielkiej Brytanii Królestwie Iraku. Podczas prowadzo-
nego we wrześniu 1942 r. w 2. Korpusie Polskim naboru 
Henryk Krakowian zgłosił się do lotnictwa i po przejściu 
wstępnych badań lekarskich, odpłynął pod koniec paź-
dziernika 1942 r. z irackiej Basry do Indii. Następnie, pły-
nąc przez Południową Afrykę, pod koniec marca 1943 r. 
dotarł do portu Greenock w Szkocji. Rozpoczęła się jego 
przygoda z lotnictwem.

 Zbiegło się to z okresem natężonych działań bo-
jowych PSP i rosnącą wówczas w wyraźny sposób liczbą 
strat wśród personelu latającego. Ta z kolei powodowała 
konieczność szukania rezerw ludzkich dla PSP. Z punktu 
widzenia szefostwa PSP należało jak najszybciej szukać 
uzupełnień – akcja werbunkowa wśród Polonii nie dała 
spodziewanych rezultatów, natomiast w ramach ewaku-
acji na Bliski Wschód z ZSRR żołnierzy Armii Polskiej na 
Wschodzie dowodzonej przez gen. Władysława Andersa, 
sporą grupę tworzyli lotnicy oraz ochotnicy marzący po-
dobnie jak Henryk Krakowian o lataniu. Po podpisaniu 
umowy polsko-radzieckiej latem 1941 r. z obozów i zesłania 
napływali żołnierze oraz cywile chcący wstąpić do wojska. 

Supermarine Spitfire LF Mk XVIE
ZF-O z 308 Krakowskiego Dywizjonu Myśliwskiego
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Umowy nie przewidywały tworzenia w ZSRS jednostek 
lotnictwa. W związku z tym lotników i tych, którzy chcieli 
nimi zostać (bądź zdaniem komisji lekarskich do tego się 
kwalifikowali) w pierwszej kolejności kierowano transpor-
tami do Wielkiej Brytanii. Zaczęły one odchodzić z por-
tów północnych trasą konwojową z Murmańska pod koniec 
1941 r., a później przez Bliski Wschód i statkami dookoła  
Afryki. W wielu przypadkach lotnicy zwalniani z łagrów 
musieli przejść jednak długą kurację, nim odzyskali stan 
zdrowia pozwalający na służbę lotniczą, a niektórzy z nich 
już nie byli w stanie wrócić do latania. Zgłaszało się też 
wielu ochotników niemających za sobą służby w lotnic-
twie. Byli oni kierowani na pełne przeszkolenie, od pod-
staw, a następnie trafiali jako uzupełnienia do brytyjskich 
bądź polskich dywizjonów. Niestety tempo strat było spore 
i nawet zaciąg do lotnictwa przeprowadzony wśród od-
działów lądowych w Wielkiej Brytanii nie uzupełnił braków 
w jednostkach bojowych. Stąd też musiano je z czasem 
uzupełniać personelem brytyjskim. 

 „Potem była długa podróż do Anglii, a tam nie-
spodzianka. Pamiętam, było późne popołudnie, ciemne 
i wilgotne – padało podobno cały tydzień. Maszerowaliśmy 
szybko w kierunku pociągu pasażerskiego, oczekującego 
nas niedaleko portu. Po przełknięciu kanapek i filiżanki 
herbaty, pociąg ruszył i momentalnie pochłonęła go cał-
kowicie nieprzenikniona ciemność. Zaciemnienie w Anglii 
było przestrzegane z całą skrupulatnością, bombardowania 
niemieckie nie były już niczym nowym. My, ostatnie za-
ciemnienie pamiętaliśmy z Polski, z września 1939. Teraz, 
podróżowaliśmy w wygodnych przedziałach, na miękkich 
wyściełanych fotelach. Życie nie mogło być już chyba lep-
sze. Po kilku godzinach, ciągle w nieprzeniknionych ciem-
nościach zjawiliśmy się w Blackpool, które w czasie wojny 
stanowiło centrum administracji i zaopatrzenia sprzęto-
wego Royal Air Force. Jeszcze na stacji przydzielono nam 
zakwaterowania w różnych małych hotelikach typu: „spanie 
i śniadanie”. Moje miejsce znalazło się w hotelu należącym 
do Pani Schoefield, bardzo miłej i uśmiechniętej damy”.

 Mimo ciężkiego wycieńczenia – i jak się później 
okazało początków gruźlicy – Henryk Krakowian skiero-
wany został do głównego ośrodka zbornego polskiego 
personelu lotniczego (Centrum Lotnictwa Polskiego) 
w Wielkiej Brytanii, który mieścił się wówczas w Blackpool 
(niedaleko Liverpoolu). „Pobyt w Blackpool okazał się być 
mieszanką spraw związanych z wchłonięciem nas do róż-
nych jednostek wojskowych, gdzie mielibyśmy być prze-
szkoleni jako personel latający Polskich Sił Powietrznych 
działających przy Royal Air Force. Otrzymaliśmy nowiutkie 

mundury, czapki, buty i oczywiście maski przeciwgazo-
we. Zaopatrzono nas też w niezbędne dokumenty oso-
biste i pieniądze. Była też i druga strona naszego pobytu 
w Blackpool – różna od pierwszej. Mieliśmy dużo wolnego 
czasu, szczególnie wieczorami. Podczas wojny, Blackpool 
był stolicą rozrywki na skalę, która nas zupełnie zaskoczyła. 
Była ona przeznaczona głównie dla miejscowych obywa-
teli, ale ściągała młodzież z całego hrabstwa Lancashire – 
głównie dziewczęta pracujące w przemyśle włókienniczym. 
Odwiedzaliśmy więc takie miejsca jak Tower, Empire i znaną 
bardzo angielską instytucję o nazwie The Winter Garden. 
Był to olbrzymi dancing, zapełniony tysiącem par tańczą-
cych do muzyki dwóch orkiestr grających na przemian. 
Byliśmy tym miejscem tak zafascynowani, że odwiedzali-
śmy je prawie co wieczór. Dzisiaj po latach, w tym samym 
miejscu, różne partie polityczne mają swoje zjazdy i kon-
ferencje. Po latach poniżających warunków życia w obozie 
jenieckim w Juchnowie, a potem w Gułagu na półwyspie 
Kola, gdzie konfrontowaliśmy się z ekstremalną nędzą 
i ludzkim upodleniem, przeniesiono nas nagle w całkowicie 
inne środowisko i zupełnie inny rodzaj egzystencji”.

 Stamtąd, w dniu 23 kwietnia 1943 r. odszedł na 
wstępne szkolenie naziemne do ACTC w Hucknall. Jak 
można sądzić, był to dość trudny dla Krakowiana okres. 
„Pojmowanie tego i przyswajanie było dla na cokolwiek 
trudne. Jednocześnie swojego rodzaju cynizm oraz po-
czucie winy zaczynały się wkradać do naszej psychiki. 
Dlaczego my byliśmy tu, w Anglii, z dala od obozów, gu-
łagów, a nasze rodziny i przyjaciele pozostawali w Polsce 
doświadczając życia pod niemiecką i rosyjską okupacją? 
Potem, nowych mundurach Polskich Sił Powietrznych wy-
słano nas na szkolenie do Hucknall koło Nottingham. […] 
Baza Royal Air Force w Hucknall była bardzo ruchliwym 
miejscem. Masa samolotów i ludzi. I tutaj wieczorami też 
można było pójść na potańcówkę do kościelnej świetlicy. 
Można było powiedzieć, że to takie Blackpool w miniaturze, 
Nottingham z resztą też było niedaleko. I chociaż domino-
wali tam Amerykanie, to też można było wpaść tam do kina 
lub na drinka do baru. Nasze kursy teoretyczne zaczęły 
się 23 kwietnia i trwały do 12 czerwca. Składała się na nie 
również nauka angielskiego, rzecz podstawowa w zro-
zumieniu innych przedmiotów takich jak meteorologia,  
mechanika płatowca czy teoria lotu. Wymagania kursu 
 były bardzo wysokie, lecz wszyscy kandydaci na przy-
szłych pilotów przykładali się do niego skwapliwie”.

 Następnie przeszedł kurs teoretyczny w 12 ITW 
w Brighton (od 12 czerwca do 21 września 1943 r.) oraz 
szkolenie w  podstawach pilotażu w  25 EFTS znowu 
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w Hucknall (od 22 września do 22 grudnia 1943 r.) oraz 
16 SFTS- od 23 grudnia 1943 r. do 21 czerwca 1944 r. Jak 
wspominał, pilotem nie został z przypadku: „Całkiem nie-
oczekiwanie, we wrześniu 1942 r., Polskie Dowództwo ogło-
siło pilny nabór ochotników, którzy zostaliby wyszkole-
ni jako personel latający, mający wzmocnić Polskie Siły 
Powietrzne w Wielkiej Brytanii. Każdy z kandydatów po-
winien posiadać badania lekarskie, szczególnie w zakresie 
wzroku i słuchu. Osobiście ucieszyłem się bardzo, ponieważ 
zawsze chciałem latać. Niestety, przed wojną nie zostałem 
przyjęty do lotnictwa z przyczyn zdrowotnych, mogących 
być efektem mojego wypadku z ciężarówka w 1936 r., co 
zakończyło się uszkodzeniem klatki piersiowej i połama-
niem żeber. Syberię zniosłem relatywnie dobrze, bo jak 
nosiliśmy worki to trzeba było przejść przez taki ośnieżony 
wąwóz, więc w dół się zjeżdżało po śniegu, a potem pod 
górę to szło się na czworakach jak najwolniej i można było 
pozbierać zamrożone jagody. One miały dużo witamin”.

 Spełnienie dziecięcych marzeń o lataniu – było, jak 
odniosłem wrażenie w trakcie rozmowy – dla Krakowiana 
czymś niezwykłym - „po odbyciu kilku lotów człowiek prze-
stawał się bać. Następną część kursu stanowił już poziom 
zaawansowany. Zaczął się on zaraz po zakończeniu kursu 
podstawowego. Zostaliśmy wysłani do Brighton, na połu-
dniowym wybrzeżu kanału La Manche. Mój pierwszy lot 
Hurricanem [Hawker Hurricane] miał miejsce 11 września 
1944 r. Tego pamiętnego dnia latałem dwukrotnie. Pierwszy 
lot, trwał 40 minut i był łagodnym i ostrożnym zaznajomie-
niem się ze słynną maszyną, która wniosła tyle w zwycię-
stwo w Bitwie o Wielką Brytanię. Drugi lot trwał już prawie 
półtorej godziny i był dalszą szansą bliższego poznania 
tego samolotu. Latałem nad Humber i zaznajamiałem się 
z linią brzegową. Tym razem i prędkość i pułap były więk-
sze. Wszystko pode mną znikało bardzo szybko, bardzo 
trudno było też rozpoznawać i zapamiętywać obiekty, 
szczególnie lecąc na niskim pułapie. W sumie, latałem na 
Hurricanie 12 razy, tj około 15 godzin”.

 Dla urodzonego w prowincjonalnej, bądź co bądź 
Częstochowie Krakowiana, Anglia była miejscem nad wy-
raz różnym od tego co znał w Polsce, problemem dla nie-
go- i wielu mu podobnych członków PSP pozostawał język 
i brytyjskie zwyczaje. „Lubiłem to miasto i jego atmosferę. 
Tutaj też rozrywki dostępne były jak gdzie indziej, lecz co 
najważniejsze można było wyskoczyć do Londynu. Po przy-
swojeniu sobie znajomości języka angielskiego dawaliśmy 
sobie sami radę. Zdarzały się też jednak zabawne sytuacje 
językowe. Jeden z kolegów został zaproszony na słodki 

podwieczorek. Kiedy poproszono go aby poczęstował się 
kolejną kremówką, zamiast odpowiedzieć „dziękuję ale już 
nie mogę”, wymamrotał coś, co tłumaczyło się: „dziękuję, 
ale już mnie mdli”. Kurs zaawansowany był kontynuacją 
podstawowego lecz obejmował dodatkowe przedmioty 
jak rozpoznawanie samolotów oraz naukę dźwiękowego 
i świetlnego alfabetu Morse’a”.

 Jak można sądzić, nauka języka szła mu dobrze 
i Henryk Krakowian został z dniem 29 czerwca 1944 r. skie-
rowany do Ipswich i stacjonującej tam jednostki współpracy 
z obroną przeciwlotniczą – brytyjskiego 679 Dywizjonu 
RAF, gdzie praktykował latanie, ciągnąc rękawy-cele dla 
artylerzystów. Z dniem 28 sierpnia 1944 r. przeniesiony 
został do kolejnego brytyjskiego 291 Dywizjonu RAF sta-
cjonującego w Hutton Cranswick, gdzie pełnił podobną 
służbę. Z dniem 17 października 1944 r. skierowany został 
na szkolenie dla myśliwców do 61 OTU w Rednal. Po jego 
ukończeniu trafił do jednostki zapasowej 84 GSU.

 Wiosną 1944 r. polskie Dywizjony ze 131 i 133 
Skrzydła Myśliwskiego zaczęły się szkolić w wykonywaniu 
lotów na bombardowanie celów. W tym celu pod kadłuby 
myśliwskich samolotów typu Supermarine Spitfire Mk LF 
IX E i P-51 Mustangów (Mk III) zaczęto podwieszać bomby 
o wadze do 500 funtów oraz pod skrzydła bomby 250 fun-
towe. Piloci myśliwców atakowali cele naziemne – mosty, 
tunele, wiadukty ale także stanowiska wyrzutni bomb la-
tających V-1 nazywanych popularnie „czarownicami,” któ-
re Niemcy rozmieszczali na wybrzeżu Morza Północnego 
z zamiarem atakowania za ich pomocą stolicy Anglii oraz 
innych celów. Wyczuwano rosnące napięcie – zanosiło się 
na długo oczekiwaną inwazję kontynentu. W tym też celu 
większość jednostek – min z w/w Skrzydeł - przebazo-
wano na lotniska polowe.. Dnia 6 czerwca 1944 r. rankiem 
rozpoczął się D – Day –  inwazja kontynentu. Polskie dy-
wizjony myśliwskie nr 302, 308 i 317 w pierwszym dniu 
inwazji stworzyły w wyznaczonym im sektorze operacyj-
nym parasol powietrzny zapewniając osłonę lądujących 
sojuszniczych oddziałów. Tego rodzaju zadania wypełniali 
również piloci 133 Skrzydła Myśliwskiego – pierwsze starcia 
z maszynami Luftwaffe zanotowano dopiero następnego 
dnia – 7 czerwca 1944 r. piloci w/w Skrzydła zestrzelili 16 
samolotów niemieckich, tracąc trzy własne maszyny. 

 Krakowian nie brał udziału w tych działaniach, nie 
miał także okazji wziąć udziału w walkach 308 Dywizjonu 
w dniu 1 stycznia 1945 r., kiedy to w ramach operacji 
„Bodenplatte” niemieckie samoloty zaatakowały szereg 
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alianckich lotnisk w Europie Zachodniej. Wybierając ter-
min ataku Niemcy oczekiwali, że alianci nie będą się nada-
wali do walki po hucznych obchodach sylwestra. Polskie 
Skrzydło – w tym i 308 Dywizjon Myśliwski w Gandawie 
było jedynym, które atak zastał w powietrzu, i to właśnie 
pozwoliło mu odnieść sukces przeciwko liczniejszemu nie-
przyjacielowi.

 „Z dniem 3 lutego 1945 r.  przydzielony zosta-
łem do 308 Dywizjonu Myśliwskiego, nomen-omen, 
„Krakowskiego”, który stacjonował wówczas w Grimbergen. 
Tam, zaznajamiano nas z rodzajami formacji, w których 
latał dywizjon. Najmniejszą z nich, składająca się z czterech 
samolotów była eskadra. Każda eskadra dzieliła się na sek-
cje, po dwa samoloty. Dwójka była nierozłączna. Formacja 
dywizjonu była dość zmienna. Dowódca dywizjonu dowo-
dził wszystkimi trzema eskadrami, lecą na czele jednej, za 
którą podążały pozostałe. Te dwie leciały trochę z tyłu, za 
eskadrą prowadzącą. Podczas lotów bojowych, każdy pilot 
miał swój radiowy numer wywoławczy. Komunikował się, 
podając ten numer i swoją eskadrę, która oznaczana była 
kodowym kolorem – jako „czerwona”, „niebieska” lub „zie-
lona”. Na ziemi, eskadry te nosiły oznaczenia „A”, „B” i „C”. 
Ja byłem zawsze w eskadrze „B”. Mój pierwszy lot bojowy 
miał miejsce 6 lutego 1945 r. Poderwano nas alarmowym 
startem do lotu nad Nijmeigen w okupowanej Holandii. 
Leciałem w formacji czterech Spitfire Mk IX. Celem misji 
było sprawdzenie, czy przestrzeń powietrzna wolna jest 
od nieprzyjacielskich samolotów. Lot trwał 1 godzinę i 35 
minut. Nasza następna misja była już bardziej poważna, 
mieliśmy zaatakować niemieckie cele naziemne z lotu nur-
kowego. Było nas 12 Spitfire’ów  Mk IX, w grupach po cztery 
maszyny. Każdy samolot zabierał dwie bomby po 250 kg 
każda, zawieszone pod skrzydłami”.

 W drugim tygodniu marca 1945 r. 131 Skrzydło 
przeniosło się do Gilze-Rijen w Holandii. Tutaj dywizjon 
– dowodzony przez S/Ldr Karola Pniaka – przezbroił się 
w samoloty wersji Mk XVI. Pod koniec drugiego tygodnia 
kwietnia 308 (z całym 131 Skrzydłem) znalazł się na lotni-
sku Nordhorn w Niemczech. 

 Krakowian razem z całym 308 Dywizjonem uczest-
niczył w lotach bojowych na bombardowania celów na-
ziemnych - „Spitfire przeznaczony do bombardowania 
z lotu nurkowego był zmodyfikowany. Eliptyczne końców-
ki skrzydeł były odcięte, aby zapewnić lepszą stabilność 
w locie nurkowym. Miało to jednak swój minus, w postaci 
zmniejszonej siły nośnej skrzydeł. Kolejnym problemem, 

było dodatkowe obciążenie skrzydeł bombami, co zakłó-
cało właściwości lotne samolotu, szczególnie przy starcie. 
Dlatego też każdy taki start poprzedzała krótka odprawa 
omawiające specjalne procedury startowe. Aby skompen-
sować zmniejszenie siły nośnej, trzeba było startować na 
wysuniętych klapach. Przed użyciem manetki gazu trzeba 
było użyć hamulca ręcznego. Stopniowe dodawanie gazu 
i jednoczesne delikatne zwalnianie hamulca dawało efekt 
katapulty, lekkie odepchnięcie drążka sterowego, utrzy-
mywało samolot na kołach. Dalsze dodanie gazu, prawie 
do maksimum, powodowało, że samolot rwał do przodu 
możliwą maksymalna prędkością. Teraz wszystkie siły 
zaczęły działać na samolot, a co najważniejsze, prędkość 
pokonywała opór i skrzydła z opuszczonymi klapami zaczy-
nały unosić ciężki samolot. Kiedy był już metr nad ziemią 
trzeba go było go tak trzymać aż do uzyskania prędkości 
200 – 250 km/godz. W tym momencie , trzeba było deli-
katnie pociągnąć drążek sterowy do siebie i samolot za-
czął się wspinać w gorę z ogłuszającym rykiem. Nie można 
było nie czuć potężnej mocy myśliwca, który wkrótce był 
już na wysokości100 –150 metrów. Teraz następował mo-
ment wciągania klap i samolot wznosił się jeszcze szybciej. 
Cofając manetkę gazu redukowało się hałas w kabinie, co 
miało dziwny, uspakajający efekt. W tej wielkiej przestrzeni 
zaczęło nas dopadać uczucie pewnego osamotnienia, lecz 
tu nie było czasu na sentymenty – oczekiwała nas wielka 
robota”.

 Ostatni lot bojowy Henryk Krakowian wyko-
nał w dniu 26 kwietnia 1945 r., było to bombardowanie 
celów w rejonie Oldenburga. W ostatnich dniach kwiet-
nia 308 „Krakowski” Dywizjon Myśliwski czasowo opu-
ścili 131 Skrzydło i przez cały maj jego personel latajacy 
przechodził rutynowe szkolenie strzeleckie w Fairwood 
Common, przez co ominęła go okazja zakończenia wojny 
na ziemi niemieckiej. Następnie wrócił do Skrzydła, które 
w międzyczasie przeniesiono do Varrelbusch. Na początku 
lipca dowódcą 308 został S/Ldr Ignacy Olszewski. W po-
łowie września 1945 r. 308 wraz z całym skrzydłem prze-
niósł się do Ahlhorn. W sierpniu 1946 r. S/Ldr Olszewski 
odszedł z Dywizjonu w związku z decyzją o powrocie do 
Polski. Obowiązki dowódcy Dywizjonu 308 przejął po 
nim ponownie S/Ldr Karol Pniak. To pod jego dowódz-
twem w październiku 1946 r. lotnicy – w tym również 
i Henryk Krakiwian przenieśli się po raz ostatni – do Hethel 
koło Norwich w Wielkiej Brytanii. Tam w końcu 1946 r.  
308 Dywizjon został rozwiązany. Krakowian wstąpił do 
Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. 
Zdemobilizowany został z  dniem 23 grudnia 1947 r. 
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w polskim stopniu porucznika i angielskim Flying Officera 
(F/O). Wykonał łącznie 47 lotów bojowych, za co odzna-
czony był dwukrotnie Krzyżem Walecznych.

 Maj 1945 r.– Victory Day – po 2078 dniach naj-
krwawszej w dziejach wojny nastał pokój. Nadeszło długo 
oczekiwane spełnienie marzeń... Wielu jednak z lotników 
– w tym i Krakowian-zadawało sobie proste pytania – co 
z nami będzie? W roku 1940, kiedy propaganda angielska 
wykreowała obraz polskiego lotnika, Anglicy byli przemili. 
W pubach stawiano piwo bohaterom podniebnych starć 
zaś angielscy piloci chcąc zyskać względy i płci pięknej 
doszywali sobie do mundurów naszywkę z napisem Poland. 
Jednak latem i jesienią 1945 r. wychodząc na ulice Londynu 
i innych miast polscy lotnicy odpruwali naszywki z napisem 
Poland – jeszcze nie tak dawno powód do wyjątkowej dumy, 
teraz robili to chcąc uniknąć objawów przytłaczającej ich 
złej woli brytyjskiego otoczenia. 

 Przez cały okres trwania wojny Polskie Siły 
Powietrzne na Zachodzie stanowiło kompletny i sprawnie 
działający system, w którym oprócz jednostek bojowych 
były też szkoły lotnicze wszystkich szczebli oraz i rozma-
ite służby pomocnicze. Bez wątpienia wszelkie decyzje 
o organizacji i wyposażeniu polskich jednostek w okre-
sie wojny podejmowano z myślą o odbudowie lotnictwa 
w wyzwolonej Polsce. Po cofnięciu uznania rządowi RP 
na uchodźstwie w lipcu 1945 r. i rozwiązaniu Polskich Sił 
Zbrojnych wszystkie te plany okazały się bezprzedmioto-
we. Kiedy rozwiały się marzenia o triumfalnym powrocie 
do kraju, personel Polskich Sił Powietrznych stanął przed 
dylematem „co dalej?”. Do Polski wróciło zaledwie ok 
3000 lotników. Krakowian postanowił pozostać na emi-
gracji. Latanie is skończyło i jak sam wspominał „jedynym 
uznaniem za nasze latanie, które mogliśmy otrzymać były 
medale i słowa uznania od naszych zwierzchników. Miedzy 
sobą, byliśmy po prostu szczęśliwi, że udało nam się prze-
żyć i oczekiwaliśmy zakończenia wojny. Medale i miano-
wania na stopnie wyższe, były jak premia, bez znaczenia 
w czasie wojny, lecz mogąca mieć wartość w przyszłości. 
Odznaczenia w czasie wojny głownie stanowiły okazję do 
picia znakomitego napoju z czekoladą przygotowaną  przez 
naszych mechaników”.

 Latem 1950 r., będąc już po studiach zaczął czynić 
starania o pracę. Teoretycznie, nie powinno to stanowić 
problemu, jako że powojenne warunki ekonomiczne były 
dla niego bardzo korzystne - „mimo to, moje niezliczone 
podania o pracę do miejsc wytypowanych przez Yvonne 
[narzeczona i późniejsza żona Henryka Krakowiana], 

pozostawały, w większości bez odpowiedzi. W jednym czy 
w dwu przypadkach jako przyczynę odmowy podano mi 
„przeedukowanie”. To mnie zadziwiło. Szukałem pracy rów-
nież przez australijski i kanadyjski konsulat, byli nasta-
wieni już bardziej pozytywnie, lecz wyniki rentgenowskie 
działały na moja niekorzyść. Czułem się tu jak rozbitek. 
Słabowitego zdrowia [gruźlica wzmożona długotrwałym 
okresem niedożywienia w czasie pobytu w ZSRR] i bez 
pracy, zacząłem wpadać w długi a finansowo była to moja 
najgorsza sytuacja od czasu demobilizacji w 1946 r. […] 
Praca była na czele listy moich priorytetów. Jaka i gdzie nie 
było ważnym. Nie moglibyśmy dalej utrzymywać naszych 
relacji, kiedy pozostawałem bez pracy. Co więcej, miałem 
już 32 lata”.
 
 Stacjonując jeszcze w Belgii, Krakowian odno-
wił przedwojenne kontakty z mieszkającymi wówczas 
w Częstochowie belgijskimi przyjaciółmi - „zacząłem 
się troszczyć jak i kiedy skontaktować się z Jeanem 
Deckierem. W połowie lutego, po odbyciu sześciu lotów 
bojowych, które zajęły tydzień, napisałem po polsku list do 
rodziców Jeana, mieszkających w Verviers. Przedstawiłem 
się im, przypominając, że pięć lat temu przysłali mi ilustro-
wane magazyny, kiedy byłem w obozie na Litwie. Całkiem 
szybko otrzymałem odpowiedź, list po francusku, infor-
mujący mnie, że powinienem się skontaktować z Jeanem, 
który mieszkał w Brukseli. Oczekiwał mnie u siebie zawsze 
po szóstej. Przeniknęło mnie dziwne uczucie podniecenia. 
Minęło ponad 10 lat od czasów wspólnej gry w piłkę nożną  
i przejażdżek samochodem przez centrum Częstochowy. 
Co się wydarzy teraz, na jego ziemi? […] Był już rok 1945 
i minęło pięć lat od mojego wyjazdu z Polski. Straciłem 
całkowicie kontakt z rodziną. Ojciec umarł w lutym 1940 
r. i doświadczałem często momentów całkowitej izolacji 
i osamotnienia. Jasne, że ciągle żyłem, wykonywałem uży-
teczną pracę, lecz byłem zawsze samotny, na ziemi i w po-
wietrzu. Nie miałem nikogo, z kim mógłbym podzielić się 
moimi uczuciami i myślami. Tak więc późnym popołudniem 
pojechałem do Brukseli, znalazłem adres typowego belgij-
skiego domu w leżącego dzielnicy Scharbeeck i drżącym 
palcem nacisnąłem przycisk dzwonka. Drzwi otworzyły się 
wkrótce i pojawiła się w nich starsza pani. Moim pierwszym 
wrażeniem było to, że zaszedłem pod zły adres. Zacząłem 
się wahać, sekundy mijały i nagle ta Pani wypowiedzia-
ła tylko jedno słowo, moje imię - Heniek? Po mundurze 
lotniczym, poznała, że to byłem ja. Nie wiedziałem kogo 
mam się spodziewać. W swoich myślach widziałem Jeana 
otwierającego drzwi, ale nie było go. Wyszedł ze swoją żoną 
Marią-Teresą. Panią w drzwiach była jej matką”.
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 Jean Dockier  - przyjaciel z dzieciństwa, przeżył 
wojnę w Belgii. Zaoferował Krakowianowi posadę w fabryce 
włókienniczej „La Paine” - miał on pracować na wydziale 
kontroli jakości, co było wtedy jeszcze nowym trendem. 
„Pomagałem organizować wydział dyrektorowi technicz-
nemu, który byłby moim szefem. Wszystko jednak zależało 
od zezwolenia władz belgijskich na pracę; było to trudne 
ale nie beznadziejne. Jean rozpoczął niezbędną procedurę 
kiedy, tylko otrzymałem dokumenty, szczególnie świadec-
two ukończenia studiów”.

 Z dużą dozą dystansu Henryk Krakowian wspo-
minał prozę codziennego powojennego życia - kłopoty ze 
zdrowiem, pracę, rodzinę i dzieci. Do munduru i latania już 
nigdy nie wrócił. W 1966 r. został głównym konsultantem 
i doradcą w International Wool Secretary. Równocześnie 
był doradcą technicznym w różnych organizacjach we 
Wiedniu, w Genewie oraz w Rzymie. W 1980 r. Henryk 
Krakowian obronił na Uniwersytecie Leeds rozprawę dok-
torską, którą rok później uhonorowano medalem „The 
Workshop Company of Woolman”. „Od 1980 r. zacząłem 
spędzać więcej czasu z moimi córkami, które okazywały mi 
wiele pomocy. Śmierć Yvonne zbliżyła nas do siebie. Kiedy 
ostatecznie w 1981 r. otrzymałem stopień doktora, Zofia 
i Julia były obecne na ceremonii wręczenia mi dyplomu. 
Chciałem, żeby Yvonne była wtedy z nami”.
 Związał się na długie lata z przemysłem włókien-
niczym, skonstruował i opatentował urządzenie przędzal-
nicze o nazwie „strand gripping device”, publikował także 

w fachowych czasopismach w Polsce, Anglii i Meksyku. 
Przeszedł na emeryturę w 1983 r. i do końca życia miesz-
kał w Londynie. Był członkiem Stowarzyszenia Lotników 
Polskich, Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie 
oraz Polskiego Stowarzyszenia Techników i Inżynierów 
(wszystkie mające siedzibę w stolicy Anglii) oraz Textile 
Institute (w Manchesterze). Major w stanie spoczynku, pilot 
Henryk Krakowian zmarł 29 czerwca 2013 r. w Londynie, 
na krótko przed 94 urodzinami.

Zakończenie

 Biografistyka to wyjątkowy gatunek badań nad 
przeszłością, który może być z jednej strony sprowadzo-
ny do nieistotnych drobiazgów szeroko nakreślonego 
kontekstu historycznego, a z drugiej – wypełniony hagio-
graficznymi szczegółami życia człowieka. Selekcjonując 
fakty i wydarzenia, które wydawały się nam najbardziej 
przejrzyście i żywo charakteryzować tę postać, jego czasy 
oraz charakter służby, musieliśmy wybierać te zjawiska 
i tendencje, które najbardziej zasługują na to, by o nich 
wspomnieć. Selektywność ta była z jednej strony koniecz-
na, z drugiej zaś wymuszona skromnością zasobu archi-
walnego. Mimo jego długiego i burzliwego życia zachowało 
się po nim bardzo mało pamiątek i dokumentów, co z ko-
lei przekłada się na ograniczony wgląd w modus vivendi 
i modus operandi Henryka Krakowiana. Podstawowym 
problemem badawczym była nieobecność dużej części 
dokumentów. Krakowian pozostawił po sobie pamiętnik 
w formie dwujęzycznej (polskiej  i angielskiej) publikacji 
pt. „Destination Belgium - Wspomnienia pilota dywizjonu 
308” wydanej przez Muzeum Lotnictwa Polskiego w 2004r.  
Zawarte w niej informacje są dla historyków najbardziej 
kuszącymi źródłami. Mają one i zalety – pozwalają nakre-
ślić postać w niejako trójwymiarowy sposób, ale i miały 
by wady - nie zawsze można znaleźć pewne informacje 
w oficjalnych dokumentach. Same zaś w sobie stanowią 
znakomite uzupełnienie innych źródeł do dziejów PSP. 

Krzysztof Mroczkowski 
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Józef Kazimierz  
Zubrzycki
Podporucznik mechanik pokładowy, s. Franciszka 
i Julii ur. 16 marca 1914 r. Borysław pow. Drohobycz, 
odznaczenia: Krzyż Virtuti Militari, Distinguished 
Flying Cross (DFC), Krzyż Walecznych” (x2), 
Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami, „Krzyż Armii 
Krajowej, Kordzik Dowódcy Wojsk Lotniczych, zmarł 
23 stycznia 2009 r. cmentarz Kraków Grębałów 
kwatera LV rząd 3 grób 1.

 Z terenu Anglii, Afryki, a później Włoch (Brindisi) 
wykonywał loty ze zrzutami nad okupowane kraje Europy, 
w tym osiem do Polski. Odbył pełną turę operacyjną             
i 9 maja 1944 r. został wysłany na odpoczynek do Blyton, 
gdzie był instruktorem. W okresie 10-22 września 1944 r. 
przeszedł szkolenie na „Lancasterach”. 23 września powró-
cił do lotów bojowych w 300 Dywizjonie Bombowym. Brał 
udział w 16 wyprawach nad Niemcy. Od 2 kwietnia do 26 
września 1946 r. na kursie z transportu lotniczego, gdzie 
otrzymał licencję mechanika. 

 Od 27 września 1946  r. w  301 Dywizjonie 
Transportowym. 2 czerwca 1947 r. powrócił do kraju. 
W okresie 6 września 1947-5 września 1950 pracował jako 
magazynier a potem kierownik sekcji techniczno-papier-
niczej i kierownik handlowy w Centralnym Zaopatrzeniu 
Materiałów Przemysłu Włókienniczego Ekspozytura 
w  Dzierżoniowie.  Od 6 września 1950 r. pracownik 
Zaopatrzenia i Produkcji Pomocniczej w Przedsiębiorstwie 
Przemysłowym Budowy Huty im. Lenina (obecnie 
Sędzimira) w Krakowie. 

Andrzej Chytkowski

 1 listopada 1930 r. został przyjęty do Szkoły 
Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy.  
Po jej ukończeniu, 1 września 1933 r. przydzielony do 
3 Pułku Lotniczego w Poznaniu, jako mechanik w 133 
Eskadrze Myśliwskiej. 1 listopada 1937 r. przeniesiony do 
162 Eskadry Myśliwskiej w 6 Pułku Lotniczym we Lwowie. 
Z eskadrą brał udział w kampanii wrześniowej, obsługu-
jąc samoloty P.11c na lotniskach polowych: Widzew, Wola 
Wężykowa, Czarnocin, Grójec, Brody, Litiatyn, Brzeżany, 
Stanisławów, Petlikowice. 14 września 1939 r. wspomagał 
w obsłudze eskadrę myśliwską z 4 Pułku Toruńskiego. 

 Na rozkaz dowództwa przekroczył granicę rumuń-
ską i 20 września zdał sprzęt i samochód w Starożyńcu. 
Internowany w obozach w Caracal i Tîrgu-Jiu. W styczniu 
1940 r. zbiegł do Francji. Tam przebywał w bazach lotni-
czych w Le Bourget, Lyon, Andrézieux. 24 czerwca 1940 
r. odpłynął brytyjskim statkiem SS Arandora do Anglii. 
Włączony w skład 17 OTU w Upwood i przeszkolony na 
sprzęcie brytyjskim. Od 31 marca 1941 r. mechanik w 317 
Dywizjonie Myśliwskim. Podczas nocnego bombardowania 
lotniska, uratował dwa „Hurricany” z płonącego hangaru. 
Od  1 stycznia 1943 r. na kursie mechaników pokładowych. 
Dnia 25 kwietnia 1943 r. przydzielony do eskadry 1586 do 
zadań specjalnych. 
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Ryszard Witkowski-legenda 
lotnictwa wiropłatowego

	 Ryszard	Witkowski	urodził	się	9	maja	1926	r.	
w Milanówku.	Jego	ojciec	zmarł,	gdy	miał	dwa	lata	i wy-
chowywała	go	matka,	Felicja	z Brodowskich,	fotografka,	
która	nauczyła	go	tego	rzemiosła.	Jeszcze	przed	II	woj-
ną	światową,	będąc	harcerzem	zainteresował	się	mode-
larstwem	lotniczym.	Podczas	wojny	kontynuował	naukę	
w szkole	zawodowej	i na	tajnych	kompletach	i pracował	
jako	mechanik	i tokarz	w zakładach	Škoda	i Pionier.	

W konspiracji

	 Bardzo	szybko,	bo	już	w 1941	r.	rozpoczął	dzia-
łalność	konspiracyjną,	najpierw	w Narodowej	Organizacji	
Wojskowej	 pod	 pseudonimem	 „Romuald”,	 później	
w Armii	Krajowej	pod	pseudonimem	„Orliński”.	Działał	
w VII	Obwodzie	„Obroża”	Okręgu	Warszawskiego	AK,	
kolportując	prasę	konspiracyjną	i osłaniając	zrzuty	na	
placówkę	 „Solnica”	 koło	 Grodziska	Mazowieckiego.	 

14 marca 2022 r. lotnictwo polskie poniosło dużą stratę. W wieku 96 lat odszedł 
człowiek niezwykły – żołnierz Armii Krajowej, odznaczony medalem „Sprawiedliwy 
wśród narodów świata”, pilot szybowcowy i samolotowy, ale przede wszystkim 
jeden z pierwszych pilotów śmigłowcowych w Polsce, będący w naszym kraju 
symbolem tego najmłodszego rodzaju lotnictwa.

Ryszard Witkowski za sterami śmigłowca Mi-2

53nr 1 (6)      Kwiecień 2022 



	 Po	powstaniu	warszawskim	był	współpracownikiem	
komórki	Foto	Delegatury	Rządu	na	Kraj,	wykorzystując	
umiejętności,	które	przekazała	mu	matka.	Wraz	z matką,	
zmarłą	w 1986	r.	i siostrą	Anielą	udzielił	też	schronienia	
działaczowi	Bundu,	Józefowi	Romanowi,	któremu	wyrobił	
fałszywą	kennkartę	na	nazwisko	Józef	Grotte	i braciom	
Bronisławowi	i Józefowi	Miodowskim,	wyzwolonym	przez	
powstańcom	z obozu	koncentracyjnego	na	Gęsiówce.	
W 1993	r.	zostali	za	to	odznaczeni	medalem	„Sprawiedliwy	
wśród	narodów	świata”.

40 lat w powietrzu

	 W 1945	r.	Ryszard	Witkowski	zdał	maturę	i roz-
począł	studia	w Sekcji	Lotniczej	Wydziału	Mechanicznego	
Szkoły	 Inżynierskiej	 im.	 Wawelberga	 i  Rotwanda	
w Warszawie,	które	ukończył	w 1949	r.	Wtedy	też	rozpoczął	
na	dobre	przygodę	z lotnictwem,	odbywając	przeszkole-
nie	na	szybowcach	w 1945	r.	i na	samolotach	w 1946	r. 
i 	w Cywilnej	Szkole	Pilotów	i Mechaników	w Ligocie	Dolnej.	
Po	ukończeniu	 studiów	 rozpoczął	pracę	w Głównym	
Instytucie	Lotnictwa	w Warszawie,	ale	nie	trwało	to	długo.	
W Polsce	narastały	represje	okresu	stalinizmu	i Witkowski,	
jako	były	żołnierz	Armii	Krajowej	znalazł	się	na	celowni-
ku.	Został	aresztowany,	ale	po	dwóch	miesiącach	zwol-
niono	go.	Został	jednak	usunięty	z pracy	w Instytucie	
i pozbawiony	prawa	latania.	Przez	cztery	lata	pracował	
w zakładach	Zelmot,	produkujących	reflektory.	Pisał	też	
artykuły	do	„Skrzydlatej	Polski”	i „Skrzydeł	i Motoru”.	 
Na	początku	1955	r.	przywrócono	mu	licencję	pilota.	Wrócił	
do	pracy	w Instytucie	Lotnictwa.	W czerwcu	1956	r.	znalazł	
się	w grupie	pierwszych	polskich	pilotów,	którzy	zostali	

przeszkoleni na śmigłowcach przez radzieckiego instruk-
tora Wsiewołoda Winnickiego. 

 Z tym rodzajem statku powietrznego Ryszard 
Witkowski związał całą dalszą karierę zawodową. 
Zainicjował wznowienie prób w locie pierwszego pol-
skiego śmigłowca BŻ-1 Gil. Prowadził próby w  locie 
pierwszego śmigłowca produkowanego w  Polsce –  
SM-1, często zasiadając za sterami należącego do Instytutu 
Lotnictwa egzemplarza o  znakach SP-SAD, którym  
w  1973 r. wykonał ostatni lot – z  Okęcia do naszego 
Muzeum. Jesienią 1956 r. podczas stażu w ZSRR jako 
pierwszy Polak pilotował śmigłowiec transportowy Mi-4, 
wprowadzony później do służby w polskim lotnictwie woj-
skowym i dwuwirnikowy Jak-24. W 1957 r. wykonał pierw-
sze w Polsce górskie lądowanie śmigłowcem SM-1 na górze 
Żar. Wykonał też pierwsze w Polsce loty w górach sanitar-
ną wersją tego śmigłowca. Wraz z pilotem szybowcowym 
Stanisławem Wielgusem  wykonał pierwsze na świecie hole 
szybowca SZD-8 Jaskółka. W 1959 r. oblatał śmigłowiec 
skonstruowany przez Bronisława Żurakowskiego śmigło-
wiec BŻ-4 Żuk, który nie wszedł do produkcji seryjnej. 

Ryszard Witkowski w kabinie szybowca Komar

Legitymacja pilota doświadczalnego 
Ryszarda Witkowskiego

54nr 1 (6)      Kwiecień 2022 



Prowadził próby homologacyjne dla lotnictwa cywilnego 
SM-1 i SM-2, pierwszego śmigłowca polskiej konstrukcji 
produkowanego seryjnie. 

 Podobne zadania wykonywał podczas wprowadza-
nia do służby w lotnictwie polskim śmigłowców Mi-6 i Mi-
8. W 1969 r. jako pierwszy obcokrajowiec latał radzieckim 
śmigłowcem Kamow Ka-26 podczas jego prób certyfikacyj-
nych. Wdrażał śmigłowiec Mi-2 do zastosowań rolniczych. 
Często wyjeżdżał za granicę, gdzie miał możliwość latania 
wieloma typami śmigłowców zachodnich.  Latał na rzecz 
agend ONZ – WHO i FAO w w Szwecji, Libii, Jugosławii, 
Nigerii, Kanadzie i Indonezji.

 Ryszard Witkowski nigdy nie porzucił swojej pasji 
szybowcowej. W 1965 r. zdobył złotą odznakę szybowco-
wą z trzema diamentami. Był członkiem Lotniczej Komisji 
Egzaminacyjnej, Głównej Komisji Badania Wypadków 
Lotniczych i delegatem polskim w Komisji Wiropłatowej FAI 
i sędzią międzynarodowym. W uznaniu zasług dla popula-
ryzacji sportu śmigłowcowego w marcu 2017 r. w Lozannie, 
Komisja Wiropłatowa Międzynarodowej Federacji Lotniczej 
FAI przyznała mu Złoty Medal Wiropłatowy. 

 Czynne latanie zakończył w 1986 r. z powodu cho-
roby błędnika, ale nadal pracował w Instytucie Lotnictwa, 
programując próby w  locie śmigłowca PZL Sokół.  
Pozostał czynny zawodowo do końca lat 90. Od 1990 r. 
do 2009 r. był prezesem Klubu Pilotów Doświadczalnych.  
Działał też w  Aeroklubie Polskim i  Stowarzyszeniu 
Inżynierów Mechaników Polskich. 

Ryszard Witkowski i konstruktor 
Janusz Żurakowski przy 
śmigłowcu BŻ-4 Żuk

Ryszard Witkowski podczas  
prób śmigłowca BŻ-4 Żuk
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BŻ-4 Żuk w trakcie oblotu

Ryszard Witkowski i konstruktor Janusz Żurakowski  
w kabinie śmigłowca BŻ-4 Żuk na ekspozycji muzealnej
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Kariera literacka

	 Ryszard	Witkowski	był	autorem	licznych	publikacji,	
poświęconych	śmigłowcom	i historii	lotnictwa.	Jego	naj-
bardziej	znanymi	książkami	są	„Budowa	i pilotaż	śmigłow-
ców”,	„Sześć	stopni	swobody”,	„Wiropłaty	w Polsce”,	„Dzieje	
śmigłowca”,	„Rotorcraft	of	the	Third	Reich”	oraz	„Bracia	
Wright”.	Przetłumaczył	też	na	polski	wspomnienia	Francisa	
Gabreskiego,	czołowego	amerykańskiego	asa	myśliwskiego	
europejskiego	teatru	działań	podczas	II	wojny	światowej	
i asa	wojny	w Korei,	z pochodzenia	Polaka	pt.	„Gabby	–	pilot	
myśliwski”	i 	Jana	Zumbacha,	jednego	z najsłynniejszych	
pilotów	myśliwskich	Polskich	Sił	Powietrznych	w Wielkiej	
Brytanii,	dowódcy	dywizjonu	303,	wiodącego	po	wojnie	
awanturnicze	i pełne	przygód	życie	przemytnika	i najem-
nika	pt.	„Ostatnia	walka”.	Wielokrotnie	gościł	w naszym	
muzeum	jako	jeden	z jego	największych	przyjaciół.

Jarosław Dobrzyński

Należący do Muzeum SM-1 SP-SAD  
podczas prób ze skrzydłami

Ryszard Witkowski (w środku) przy śmigłowcu 
SM-1 w Indonezji wśród pilotów Indonezyjskich  
i polskich mechaników
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Merliny.
Trudne początki legendy

	 Nowa	konstrukcja	zakładów	Rolls-Royce	miała	
przy	pojemności	27	litrów	generować	ok	1100	KM,	a jej	
docelowym	przeznaczeniem	miały	być	przyszłe	samoloty	
myśliwskie	Royal	Air	Force.	Prace	rozpoczęły	się	w 1932	
roku.	Początkowo	ze	względu	na	brak	zainteresowania	rzą-
du	brytyjskiego,	były	finansowane	ze	środków	własnych	
przedsiębiorstwa.	Stąd	też	silnik	pierwotnie	otrzymał	ozna-
czenie	PV-12	od	słów	Private	Venture	(ang.	przedsięwzięcie	
prywatne).

	 Autorem	założeń	nowej	konstrukcji	był	Frederick	
Henry	Royce.	Zostały	one	nakreślone	w oparciu	o doświad-
czenia	zebrane	przy	produkcji	dotychczasowych	jednostek	
napędowych.	Przede	wszystkim	skoncentrowano	się	na	
usunięciu	zasadniczej	wady	Kestreli,	jaką	była	tendencja	
do	opadania	tulei	cylindrowych	i powodowane	przez	to	
wewnętrzne	wycieki	płynu	chłodniczego,	prowadzące	do	
poważnych	awarii.	Aby	ją	wyeliminować	zrezygnowano	
z wykonania	bloków	cylindrowych	i głowic	jako	jednego	
elementu,	przy	zachowaniu	mokrych	tulei	cylindrowych.	
Jako	jeden	element	zaprojektowano	natomiast	górną	po-
krywę	skrzyni	korbowej	i bloki	cylindrowe.	Nowością	było	
zastosowanie	chłodzenia	wyparnego.	Z rozwiązaniem	tym	
ówcześnie	wiązano	duże	nadzieje	ze	względu	na	możli-
wość	rezygnacji	z generujących	opory	powietrza	chłodnic	
wody.	Na	etapie	projektowym	zarzucono	natomiast	po-
tencjalnie	korzystną	z punktu	widzenia	obsługi	i montażu	
w samolocie	zmianę	układu	silnika	na	odwrócony,	z głowi-
cami	na	dole.	Powodem	tej	decyzji,	była	prawdopodobnie	

powszechna w Wielkiej Brytanii praktyka adaptacji silni-
ków lotniczych do montażu np. w pojazdach pancernych.  
W celu redukcji kosztów, zrezygnowano również ze sto-
sowania skośnych zębów w przekładni napędzającej wał 
śmigła.

Zmiany koncepcji

 Nieoczekiwanie 22 kwietnia 1933 roku podczas bu-
dowy pierwszych dwóch prototypów PV-12 zmarł Frederick 
Henry Royce, a jego miejsce w roli głównego konstruktora 
zajął Albert George Elliott. Dotychczas jego rola w projek-
cie polegała przede wszystkim na przekazywaniu wytycz-
nych od mieszkającego, ze względu na zły stan zdrowia 
na wybrzeżu Anglii Royce’a, do oddalonych o 200 mil za-
kładów w Derby. Pierwszy prototyp PV-12 uruchomiono 
15 października 1933 roku. Jego certyfikację zakończono 
w lipcu 1934 roku. Drugi egzemplarz zabudowano w sa-
molocie Hawker Hart, a testy w locie rozpoczęto 21 lutego 
1935 roku. Próby PV-12 wykazały zawodność chłodzenia 
wyparnego. Pojawiły się również nieoczekiwane proble-
my z pękaniem bloków cylindrowych. W międzyczasie 
w styczniu 1935 roku Ministerstwo Lotnictwa ogłosiło 
specyfikację F10/35 dla nowego myśliwca osiągającego 
prędkość co najmniej 500 km/h, w której ramy wpisywał 
się PV-12. W rezultacie firma Rolls-Royce uzyskała dostęp  
do rządowych dotacji na kontynuowanie prac, a silnik 
otrzymał oficjalną nazwę Merlin (z ang. drzemlik/sokół 
karłowaty).

Tradycją brytyjskiej firmy Rolls-Royce Ltd. w okresie międzywojennym 
stało się nadawanie nazw kolejnym rodzinom silników lotniczych od wy-
stępujących na terenie Wielkiej Brytanii ptaków z rodziny sokołowatych. 
Na początku lat 30. XX w., kierownictwo zakładów uznało, że konieczne jest 
uzupełnienie wytwarzanej gamy jednostek napędowych o 12 cylindrowy wi-
dlasty silnik, plasujący się pod względem pojemności i mocy pomiędzy 21 l  
(od 450 do 720 KM) Kestrelem (z ang. Pustułką) –  oraz 36,7 l (od 937 do 950 KM)  
Buzzardem (z ang. Myszołów).
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	 Jeszcze	zanim	wojskowi	zainteresowali	się	PV-12,	
pierwotny	projekt	zmodyfikowano.	Wprowadzono	zamknię-
ty	układ	chłodzenia	wypełniony	cieczą	na	bazie	glikolu.	
Albert	George	Elliott	podjął	również	decyzję	o zastoso-
waniu	nowego	typu	głowic,	w których	zawór	wydechowy	
umieszczony	był	prostopadle,	a dolotowy	pod	kątem	450 
względem	denka	tłoka.	Świece	zapłonowe	umieszczo-
no	poziomo,	w taki	sposób,	że	ich	elektrody	znalazły	się	
bezpośrednio	przy	grzybkach	zaworów	wydechowych.	
Rozwiązanie	to	miało	zapewniać	poprawę	efektywności	
spalania	mieszanki	w cylindrach	i było	wynikiem	prowa-
dzonych	przez	konstruktora	od	lat	20.	XX	w.	eksperymen-
tów.	Tak	zmodyfikowany	silnik,	oznaczony	jako	Merlin	B	
powstał	w dwóch	egzemplarzach.	Po	raz	pierwszy	został	
uruchomiony	27	lutego	1935	roku.	Próby	wykazały	zna-
czący	wzrost	mocy,	do	950	KM	w porównaniu	z 740	KM	
w PV-12.	Nie	udało	się	jednak	usunąć	problemu	pękają-
cych	bloków	cylindrowych,	a ponadto	ujawniły	się	kolejne	
wady	konstrukcyjne.	Wbrew	oczekiwaniom,	zapropono-
wany	przez	Elliotta	układ	zaworów	i świec	zapłonowych	
sprzyjał	spalaniu	detonacyjnemu,	zamiast	je	redukować,	
co	powodowało	m.in.	uszkodzenia	układu	rozrządu	i wy-
palanie	gniazd	zaworów	wydechowych.	Konieczne	stało	
się	wprowadzenie	dalszych	modyfikacji.	Ich	rezultatem	

był Merlin C, którego pierwszą próbę w locie przeprowa-
dzono 21 grudnia 1935 roku na samolocie Hawker Horsley, 
a kolejne z sześciu zbudowanych egzemplarzy zainstalo-
wano m.in. w pierwszych prototypach Hawker Hurricane 
i Supermarine Spitfire. W silniku tym górną obudowę 
skrzyni korbowej i bloki cylindrowe wykonano jako osobne 
elementy połączone za pomocą śrub, po sześć na każdy 
cylinder, podobnie jak w silnikach Buzzard. Rozwiązało to 
problem pękania, jednak stanowiło znaczny krok wstecz 
względem pierwotnej koncepcji zaprojektowanej przez 
Fredericka Henry’ego Royce’a.

Błądzenie

 Równolegle do testów Merlina C, konstruktorzy 
skoncentrowali się na rozwiązaniu problemu spalania de-
tonacyjnego. W rezultacie powstały dwa kolejne prototy-
powe egzemplarze silnika, oznaczone literą E. Jeden z nich 
zamontowano w samolocie Hawker Horsley, a drugi prze-
znaczono do prób stacjonarnych. Posiadały one głowice 
o zmodyfikowanym układzie, w których świece zapłonowe 
znalazły się po przeciwnych stronach komory spalania, 
a ich elektrody przy denkach zaworów. Zmiana ta wymusiła 

Silnik  Rolls-Royce Merlin XII w myśliwcu Spitfire 
Mk II. Pod środkową rurą wydechową widoczny 
jest rozrusznik pirotechniczny Coffmana,  
a z lewej nad skrzydłem magazynek pironabojów.
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ograniczenie liczby śrub mocujących blok cylindrowy do 
skrzyni korbowej (do 4 na cylinder). W grudniu 1935 roku, 
podczas zakończonego sukcesem 50-godzinnego testu do 
zastosowań cywilnych udało się uzyskać stałą moc 955 KM. 
Do zakładanych na początku prac konstrukcyjnych 1100 KM 
zbliżono się dopiero w marcu 1936 roku, podczas trwają-
cego 100 godzin testu wojskowego. Silnik wygenerował 
1045 KM mocy maksymalnej, jednak z powodu awarii, nie 
został certyfikowany. Ponadto ze względu na osłabienie 
połączenia skrzyni korbowej i bloków cylindrowych po-
nownie dał o sobie znać problem wewnętrznych wycieków. 
Dalsze eksperymenty z układem zaworów, świec zapłono-
wych i kształtu komory spalania doprowadziły do powsta-
nia 20 egzemplarzy testowych silnika Merlin F, z których 
jeden zastąpił dotychczasową odmianę C w prototypowym 
Spitfire. Testy wykazały, że nowa jednostka w dalszym cią-
gu wykazywała wiele problemów technicznych, przez co nie 

nadawała się do zastosowania w samolotach myśliwskich. 
Brytyjskie siły powietrzne w obliczu poniesionych już na-
kładów, zdecydowały się jednak na zakup 170 egzemplarzy 
seryjnych oznaczonych jako Merlin I, które zastosowano 
do napędu niezbyt udanych bombowców Fairey Battle. 
Pierwszy z nich wzbił się w powietrze 10 marca 1936 roku.

 Na tym etapie prac, forsowane przez  Alberta 
George’a Elliotta i ostatecznie porzucone rozwiązanie gło-
wic nowego silnika, okazało się pomyłką, która kosztowała 
brytyjskich podatników 582 000 funtów, co odpowiada dzi-
siejszym ponad 50 mln dolarów! Przyszłe myśliwce Royal 
Air Force pozostawały w dalszym ciągu bez odpowiedniego 
napędu, podczas gdy kilka miesięcy później w trakcie woj-
ny domowej w Hiszpanii Niemcy rozpoczęli testy bojowe 
Messerschmittów Bf 109. Jedynym ratunkiem dla silników 
Merlin był powrót do klasycznego układu głowicy, w której 

Montaż wału z korbowodami w silniku  
Rolls-Royce Merlin
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osie obu zaworów były ustawione prostopadle względem 
tłoka. Konieczne prace konstrukcyjne, wymagały dal-
szych nakładów finansowych i czasu, którego w obliczu 
nieuchronnie zbliżającej się wojny zaczynało brakować. 
Ministerstwo Lotnictwa nie wyciągnęło jednak żadnych 
konsekwencji z zaistniałej sytuacji.

Właściwa droga

 W  1936 roku dyrektorem generalnym zakła-
dów w Derby, a od 1937 roku również członkiem zarzą-
du przedsiębiorstwa Rolls-Royce został Ernest Hives. 
Kontynuowano prace nad dalszym rozwojem Merlina, 
równocześnie poszukując alternatywnego rozwiązania. 
Podstawą do jego opracowania stał się produkowany od 
1927 roku i cieszący dobrą opinią silnik Kestrel. Został on 

powiększony do pojemności 27 l i niezwłocznie po ukoń-
czeniu budowy prototypu skierowany do prób. Trwające 
400 godzin próby wytrzymałościowe zakończono z suk-
cesem w lipcu 1937 roku, a uzyskana w ich trakcie moc 
maksymalna 1030 KM okazała się wystarczająca dla no-
wych myśliwców RAF. Produkcja seryjna rozpoczęła się 
już 10 sierpnia 1937 roku, aczkolwiek proces certyfikacji 
zakończono dopiero 22 października. Silnik otrzymał na-
zwę Merlin II, chociaż zgodnie z nomenklaturą firmy Rolls-
Royce powinna ona brzmieć Super Kestrel, lub Kestrel 
Major.
 Hives w obliczu nadchodzącej wojny zdawał sobie 
sprawę z konieczności zapewnienia zwiększonych dostaw 
jednostek napędowych. Jedną z jego pierwszych decyzji 
było oddzielenie działu projektowego od produkcyjnego. 
Wcielił w życie również koncepcje fabryk-cieni, rozmiesz-
czonych w różnych częściach Wielkiej Brytanii (Derby, 

Montaż sprężarki w silniku Rolls-Royce Merlin
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Crewe, Glasgow, Manchester). System ten, nie tylko za-
pewniał masową skalę produkcji, ale również w wypadku 
zniszczenia któregoś z zakładów w wyniku działań wo-
jennych, gwarantował stabilność dostaw. Plan zadziałał, 
a w momencie wybuchu Bitwy o Anglię 10 lipca 1940 roku, 
zdecydowana większość maszyn RAF była wyposażona już 
w silniki Rolls-Royce Merlin.

Kolejne wersje

 Sama jednostka napędowa bazująca na Kestrelu 
okazała się niezwykle podatna na modyfikacje i doczekała 
kilkunastu wersji rozwojowych. 1 lipca 1938 roku, wprowa-
dzono do produkcji Merlina III wyposażonego w znormali-
zowaną piastę dostosowaną do montażu śmigieł Rotol i de 
Havilland o stałym skoku. Dzięki podniesieniu ciśnienia 

doładowania i możliwości spalania paliwa 100-oktanowe-
go dysponował on mocą maksymalną 1319 KM. Odmiana 
Merlin X, dedykowana do samolotów bombowych została 
wdrożona do produkcji 5 grudnia 1938 roku. Dysponowała 
mocą 1130 KM i jako pierwsza posiadała dwustopniową 
sprężarkę poprawiającą osiągi na większych wysokościach. 
2 września 1939 roku do produkcji skierowany został Merlin 
XII, o wzmocnionej konstrukcji i wyposażony w rozrusznik 
pirotechniczny Coffmana. Był stosowany głównie w myśliw-
cach Spitfire Mk II. Dysponował mocą maksymalną 1280 
KM i jako pierwszy z rodziny był chłodzony roztworem gli-
kolu i wody w proporcji 1:3. Jego dalszy rozwój doprowadził 
do powstania silników Merlin 30. oraz Merlin 45, o mocach 
1360 i 1515 KM. W silniku Merlin XX, którego produkcja 
rozpoczęła się 4 lipca 1940 roku powrócono do dwustop-
niowej sprężarki z modelu X. Pozwoliło to na osiągnięcie 
mocy maksymalnej 1480 KM. Został on wykorzystany do 

Gotowy silnik Rolls-Royce Merlin  
podczas prób na hamowni
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napędu myśliwców Hurricane Mk II, myśliwsko-bombowych 
Bristol Beaufighter Mk II, a przede wszystkim bombowców 
Handley Page Halifax Mk II oraz Avro Lancaster Mk I. Była 
to najliczniej wytwarzana odmiana Merlina. W sierpniu 1941 
roku, jej produkcja pod oznaczeniem V-1650 rozpoczęła 
się również w USA w zakładach Packard w Detroit na mocy 
umowy licencyjnej. Ostatnim z tej rodziny, Rolls-Royce 
Merlin 60, dzięki zastosowaniu dwustopniowej i dwubie-
gowej sprężarki, na wysokości 8840 m generował 1110 KM 
i był wykorzystywany w bombowcach Wellington B Mk VI.

 W tym miejscu warto wspomnieć o problemie tra-
piącym pierwsze generacje silników Merlin, wynikającym 
z zastosowania zasilania gaźnikiem SU. Ze względu na jego 

konstrukcję w przypadku skierowania samolotu do lotu 
nurkowego na pełnej mocy silnika, ujemne przeciążenie po-
wodowało wtłaczanie paliwa do górnej części komory pły-
wakowej. Następował najpierw spadek mocy, a następnie 
po zepchnięciu pływaka na dół komory przez napływające 
paliwo, przelanie i zgaśnięcie silnika. Doświadczeni piloci, 
umieli radzić sobie z tym problemem. Znacznie ograniczał 
on jednak możliwości maszyny w czasie walki manewrowej, 
uniemożliwiając szybką ucieczkę w dół. Występowanie tego 
niekorzystnego zjawiska udało się częściowo złagodzić 
dopiero w 1941 roku, dzięki wynalazkowi Beatrice Shilling, 
inżynier pracującej w Royal Aircraft Establishment. Była 
nim mosiężna zastawka, ograniczająca przepływ paliwa. 
Ostatecznie problem rozwiązano dopiero w 1943 roku, 

Montaż bloków cylindrowych silników  
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wraz z wprowadzeniem gaźników wtryskowych Bendix, 
a następnie Rolls-Royce.

„Prawdziwe”  Merliny

 Prace nad usunięciem wad silnika wywodzącego 
się z konstrukcji PV-12 i Merlin I, ukończono w 1942 roku, 
chociaż pierwsze prototypy testowano już 4 lata wcześniej. 
Konstrukcja oznaczona jako Merlin 22 wyposażona została 
w dwustopniową i dwubiegową sprężarkę, która na wyso-
kości 3500 m pozwalała uzyskać moc 1435 KM. Przewagą 
silnika względem Merlina XX była wyższa moc startowa, 
wynosząca 1390 KM w porównaniu z 1280 KM. Z uwa-
gi na swoje parametry silniki te montowano w ciężkich 

maszynach, takich jak bombowce Avro Lancaster Mk I oraz 
transportowych Avro York Mk I. Wariant ze zmodyfikowa-
nym układem chłodzenia o oznaczeniu 23 stosowano w sa-
molotach DeHaviland Mosquito Mk I.
Merlin 22 zapoczątkował nową linię silników Rolls-Royce, 
które określić można mianem „prawdziwych Merlinów”. 
Konstrukcja ta okazała się równie podatna na modyfika-
cje co silniki bazujące na rozwiązaniach z Kestrela i była 
rozwijana aż do lat końca lat 40. XX w. Silniki te trafiały 
przede wszystkim do bombowców Lancaster oraz my-
śliwców Spitfire, Curtiss Kittyhawk, North American P-51 
Mustang i De Havilland Mosquito. Ostatnie wersje  osią-
gały moc maksymalną przekraczającą 1700 KM i dzięki 
dalszemu rozwojowi technologii doładowania odznaczały 
się znakomitymi parametrami podczas lotów na większych 
wysokościach, co miało niebagatelne znaczenie podczas 
walk nad Europą i na Dalekim Wschodzie.

	 Między	 1937	a  1950	 rokiem	wyprodukowano	
łącznie	prawie	150	000	silników	Merlin	wszystkich	typów.	
Stanowiły	one	źródło	napędu	dla	przeszło	43	typów	pła-
towców	(nie	uwzględniając	podtypów!),	a także	czołgów	
i łodzi.	Wśród	najbardziej	egzotycznych	konstrukcji	napę-
dzanych	tymi	jednostkami	napędowymi	warto	wymienić	
oblatany	w 1948	roku	trójwirnikowy	śmigłowiec	Cierva	
W.11	Air	Horse,	czy	powojenne	Hispano	Aviación	HA-1112	
oraz	CASA	2.111	bazujące	na	konstrukcjach	Bf	109	G-2	
oraz	Heinkel	He	111.		Ze	względu	na	swoją	liczebność	oraz	
obecność	w najważniejszych,	przełomowych	momentach	
II	wojny	światowej	takich	jak	Bitwa	o Anglię,	czy	operacja	
Chastise	(zbombardowanie	tam	w zagłębiu	Ruhry	w maju	
1943	r.)	silniki	Merlin	w świecie	lotniczym	obrosły	zasłu-
żoną	legendą	i są	uważane	za	jeden	z czynników,	który	
przesądził	o zwycięstwie	nad	Luftwaffe.

Aleksandra Blachnicka

Silnik Merlin XX bombowca Avro Lancaster

Silnik Packard Merlin 266  
myśliwca Spitfire LF Mk XVIe

Silnik Rolls-Royce Merlin XX na ekspozycji MLP
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Dość dobrze znana jest katastrofa samolotu An-24  na Policy koło Zawoi 2 kwiet-
nia 1969 roku, mało kto jednak wie że w Beskidzie Wyspowym  pod szczytem  
Ćwilin (1070 m n.p.m.)  miała miejsce katastrofa samolotu Li-2 PLL LOT, lecące-
go z Warszawy do Krakowa. Ja też przypadkowo zapoznałem się z tą katastrofą, 
studiując amerykańska stronę internetową o wszystkich katastrofach lotniczych 
na świecie.  

Nieznana katastrofa  
samolotu PLL LOT  
w Beskidzie Wyspowym  
19 marca 1954 roku

 Najpierw zapoznam czytelników z miejscem kata-
strofy. Jadąc z Mszany Dolnej do Limanowej, niedaleko za 
Mszaną Dolną wjeżdżamy na przełęcz i do wsi o tej samej 
nazwie Gruszowiec. Na lewo od tej przełęczy wznosi się 
szczyt Śnieżnica o wysokości 1006 m n.p.m., natomiast na 
prawo szczyt Ćwilin o wysokości 1072 m n.p.m., który jest 
drugim co do wielkości  w Beskidzie Wyspowym.

 Szczyt jest bardzo atrakcyjny, posiada wiele oso-
bliwości przyrody ożywionej i nieożywionej, więc zachęcam 
czytelników do odwiedzenia go. Z polany szczytowej rozta-
cza się przepiękna panorama. Ale nie o tym będzie mowa. 
W dniu 19 marca z Warszawy w rejs do Krakowa wystartował 
samolot Lisunow Li-2 Polskich Linii Lotniczych LOT o zna-
kach SP-LAH. Li-2 był licencyjną wersją amerykańskiego 

Widok na Ćwilin z Mogielicy
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samolotu DC-3 (Dakota), produkowaną w ZSRR. Wyjątkowo 
ZSRR legalnie zakupił licencję w 1938 roku od Stanów 
Zjednoczonych. Wyjątkowo,  ponieważ ZSRR bardzo często 
kopiował zachodnie konstrukcje, nie pytając o zgodę. Po 
dokonaniu modyfikacji, dostosowujących konstrukcję do 
eksploatacji z nieutwardzonych lotnisk i zabudowy radziec-
kich silników Szwecow M-62 (licencyjnej wersji amerykań-
skiego Wright Cyclone) o mocy startowej 1000 KM w 1939 
uruchomiono produkcję wersji pasażerskiej i transportowej 
w Fabryce nr 84 w Chimkach koło Moskwy pod oznacze-
niem PS-84 (Pasażerskij Samoliot-84). Później oznaczenie 
zmieniono na Li-2 od nazwiska Borysa Lisunowa, wiodące-
go konstruktora radzieckiej modyfikacji samolotu. Ogółem 
do zakończenia produkcji pod koniec 1946 roku powstało 
około 3000 egzemplarzy, najwięcej w wersji transportowej. 

Polskie Linie Lotnicze LOT po wojnie odczuwały drastycz-
ny brak samolotów. W grudniu 1945 r. lotnictwo wojskowe 
przekazało 10 Li-2 w wersji transportowej. W latach 1945 
-1946 do Polski sprowadzono do Polski 20 egzemplarzy 
w wersji pasażerskiej Taki samolot zabierał 26 pasażerów  
i  posiadał załogę złożona z 4 osób (2 pilotów, radiotele-
grafista i  mechanik pokładowy). Otrzymały one numery 
rejestracyjne do SP-LAA do LAW. Były i następne dostawy, 
tak że w 1954 roku PLL LOT miał na swoim wyposażeniu 
39 egzemplarzy. Samoloty te były w służbie  PLL LOT do 
1967 roku. Stopniowe wycofywanie tego typu rozpoczęto 
w 1961 roku. W lotnictwie wojskowym przetrwały do 1974 
roku. Jeden egzemplarz znajduje się w zbiorach Muzeum 
Lotnictwa Polskiego.

Samolot Li-2P, który uległ katastrofie

Początkowo LOT otrzymał z wojska  
samoloty Li-2 w wersji transportowej 

Transport lotniczy odgrywał dużą rolę w latach 
powojennych, przy zniszczonych drogach i li-
niach kolejowych
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Wróćmy do pechowego 19 marca 1954 r. Wówczas samo-
loty PLL LOT  Warszawy do Krakowa  latały nieco inną tra-
są, kierując się na radiolatarnię w Dąbrowie Tarnowskiej, 
znad której skręcały na Kraków. Po minięciu radiolatarni 
w Dąbrowie Tarnowskiej,  która w tym dniu miała awarię za-
silania załoga samolot utraciła zdolność prawidłowej nawi-
gacji . Zboczyła  zatem  z zaplanowanej trasy i niespodzie-
wanie w warunkach złej pogody to jest gęstej mgły  i błędu 
nawigacyjnego znalazła się nad przełęczą Gruszowiec. 
Ze względu na wspomnianą mgłę pilot w ostatniej chwili 
zauważył stoki Ćwilina. Podciągnął więc maszynę do góry, 
by nie uderzyć czołowo i złagodził w ten sposób skutki ude-
rzenia gdyż osiadł  równolegle do stoku. Manewrem tym 
uratował pasażerów, bowiem  zginęła  tylko jedna osoba 

z 23 znajdujących się na pokładzie, a pozostałe zostały 
ranne. Samolot rozbił się wysoko koło przysiółka Bursawina 
nad osiedlem Granice na wysokości około 950 m n.p.m. 
W warunkach dużego zaśnieżenia okoliczni mieszkańcy 
przez cały dzień  na prowizorycznych noszach z gałęzi 
świerkowych  oraz na własnych plecach znosili  rannych 
do karetek, które stały na dzisiejszej drodze krajowej nr 
28. Wrak Li-2  w późniejszych dniach przetransportowano  
do Limanowej, gdzie leżał jeszcze długo obok bazyliki.

                                                                                          
Stanisław Bednarz,  

Robert Leśniakiewicz

Samoloty Li-2P w barwach PLL LOT
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55 lat temu, 2 stycznia 1967 r. miała miejsce najsłynniejsza walka powietrz-
na wojny w  Wietnamie – operacja „Bolo”. Choć skalą nie mogła się równać  
z bitwami powietrznymi II wojny  światowej, była ogromnym sukcesem US Air 
Force i  klęską lotnictwa północnowietnamskiego, po której musiało się ono  
długo podnosić.

Operacja „Bolo”

 Działania lotnictwa amerykańskiego w wojnie 
wietnamskiej były determinowane decyzjami polityczny-
mi, podejmowanymi przez prezydenta Lyndona Johnsona 
za namową jego cywilnych doradców, przede wszystkim 
sekretarza obrony Roberta McNamary, przy zignorowaniu 
opinii doświadczonych dowódców wojskowych. Johnson 
troszczył się przede wszystkim o to, by wykorzystanie 
pełnego amerykańskiego potencjału uderzeniowego nie 
sprowokowało bezpośredniego włączenia się w konflikt 
ZSRR i Chin. Stąd na lotnictwo amerykańskie nakładane 
były bardzo poważne ograniczenia, jeśli chodzi o sposób 
prowadzenia walki i wybór celów. Skutkowało to wysoki-
mi stratami i ogromną frustracją lotników amerykańskich, 

mających poczucie, że ich własny rząd ich kosztem  
faworyzuje przeciwnika. 

8 Taktyczne Skrzydło Myśliwskie

 8th Tactical Fighter Wing, wyposażone w dwu-
miejscowe myśliwce McDonnell F-4C Phantom, dowo-
dzone przez płk. Josepha Wilsona zostało przebazowa-
ne w grudniu 1965 r. z bazy George w Kalifornii do Ubon 
w Tajlandii i zaczęło wykonywać misje bojowe pod krypto-
nimem „Rolling Thunder” w ramach trwającej od kwietnia 
1965 r. kampanii bombardowań Wietnamu Północnego. 
Katastrofalna polityka powolnej eskalacji i limitowania 

McDonnell F-4C-19-MC Phantom II 63-7589 z 497th TFS, 8th TFW kołuje na start z bazy 
Ubon do patrolu myśliwskiego, uzbrojony w cztery pociski rakietowe AIM-9B Sidewinder 
i cztery AIM-7E Sparrow. Lecąc tym samolotem porucznicy Ralph Wetterhahn i Jerry 
Sharp zestrzelili MiGa-21 podczas operacji „Bolo”.
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liczby dozwolonych celów sprawiała, że Wietnamczycy dość 
łatwo potrafili przewidzieć, gdzie Amerykanie zaatakują. 
Dla waszyngtońskiej administracji kluczowe znaczenie 
miała statystyka, dlatego największy nacisk kładziono na 
liczbę wykonanych lotów bojowych, co oznaczało często 
atakowanie bezwartościowych celów, z czym wiązało się 
niepotrzebne zużycie paliwa, uzbrojenia i wystawianie 
samolotów na ogień obrony przeciwlotniczej. W sierpniu 
1966 r. wprowadzono program o nazwie Rapid Roger, który 
miał zwiększyć liczbę lotów wykonywanych przez myśliw-
ce F-4. Miały one latać dwa razy w ciągu doby, w dzień 
i w nocy. Ten bezsensowny ciężar był dla personelu 8 
TFW jeszcze bardziej uciążliwy przez postawę dowódcy. 
Pułkownik Wilson, biurokrata i karierowicz, robił wszyst-
ko, by zadowolić zwierzchników z Pentagonu i Sajgonu 
w celu zapewnienia sobie możliwości awansu kosztem 
swoich podwładnych, dlatego gorliwie dbał, by wytyczne 
programu były realizowane z nawiązką. Zmuszał załogi 
i obsługę naziemną do pracy ponad siły, prowadzenia ope-
racji lotniczych w dzień i w nocy, by utrzymać wskaźnik 1,25 
wylotu na zadanie bojowe/samolot na dobę. Sam natomiast 
latał tak rzadko, że jego podwładni zastanawiali się, czy on 
w ogóle jest pilotem. Potrafił za to besztać załogi, gdy wra-
cały samolotami uszkodzonymi w walce. Skrzydło ponosiło 

wysokie straty, również z powodu wypadków spowodo-
wanych złym stanem technicznym samolotów wynikają-
cym z przepracowania mechaników. Morale w jednostce 
sięgnęło dna. Generał William Momyer, dowódca 7 Armii 
Lotniczej, sam będący pilotem myśliwskim, był świadomy 
problemu. Postanowił zastąpić Wilsona kimś, kto będzie 
inspirował własnym przykładem, jako pilot i wojownik, nie 
oszczędzając się i dowodząc z kabiny samolotu, a nie zza 
biurka. Nie  było to łatwe, ale generał Momyer znał ko-
goś takiego. Chociaż osobiście go nie lubił, wiedział, że 
ten pułkownik, który miał niewyparzoną gębę i nie prze-
bierając w słowach zawsze głośno wyrażał swoje zdanie, 
nie przejmując się konsekwencjami, nie cierpiał biurokra-
tów, za to kochał latanie bojowe, trochę za  dużo pił i ce-
lowo udaremnił swój awans na stopień generalski, by nie 
stracić statusu pilota operacyjnego tchnie nowego ducha  
w zdemoralizowaną jednostkę. 

Pułkownik Robin Olds

 Urodzony w 1922 r. Robin Olds był synem generała 
Roberta Oldsa, jednego z twórców amerykańskiego lotnic-
twa bombowego. W 1943 r. ukończył Akademię Wojskową 
West Point, gdzie grał w futbol amerykański, a następnie 
szkolenie pilotażowe i myśliwskie na samolotach Lockheed 
P-38 Lightning. Wiosną 1944 r. dostał przydział do 479th 
Fighter Group (479 Grupy Myśliwskiej), która została wy-
słana do Wattisham w Wielkiej Brytanii. 14 sierpnia, po 
zbombardowaniu mostu w Montmirail we Francji odniósł 
pierwsze zwycięstwa powietrzne, zestrzeliwując dwa 
Focke-Wulfy Fw 190. We wrześniu 1944 r. 479 Grupa zo-
stała przezbrojona na myśliwce P-51 Mustang. 

Piloci wietnamskich myśliwców MiG-17. Te samoloty, 
wówczas już przestarzałe, we wprawnych rękach potrafiły 
zadawać Amerykanom spore straty.

Robin Olds w kabinie Mustanga podczas II wojny światowej

Piloci myśliwców Shenyang F-6 (licencyjna wersja MiGa-19  
produkowana w Chinach) omawiają taktykę walki powietrznej
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Swoim samolotom Olds nadawał imię „Scat” i kolejny nu-
mer na cześć swojego współlokatora z pokoju w West Point, 
Scata Davisa, który też chciał być pilotem, ale uniemożli-
wiła mu to wada wzroku. 

 Olds zakończył wojnę w stopniu majora na stano-
wisku dowódcy dywizjonu, mając na koncie 13 zwycięstw 
powietrznych – wszystko to w wieku niespełna 23 lat i dwa 
lata po ukończeniu West Point. Po powrocie do Stanów 
Zjednoczonych dostał przydział do West Point jako asy-
stent trenera uczelnianej drużyny futbolowej. Jego szybki 
awans w młodym wieku i liczne odznaczenia bojowe spra-
wiały, że wielu oficerów z kadry uczelni, którzy nigdy nie 
wąchali prochu, odnosiło się do niego z wrogością i szy-
kanowało go. Olds chciał jak najszybciej wrócić do latania 

i w lutym 1946 r. wystarał się o przydział do 412 Grupy 
Myśliwskiej, wyposażonej w odrzutowe myśliwce Lockheed 
P-80 Shooting Star, stacjonującej w bazie March Field 
w Kalifornii. Wraz z ppłk Johnem C. „Pappy” Herbstem 
stworzył pierwszy zespół akrobacyjny w amerykańskich 
siłach powietrznych. Ożenił się z popularną wówczas holly-
woodzką aktorką Ellą Raines. W latach 1948-49 brał udział 
w brytyjsko-amerykańskim programie wymiany pilotów 
i dowodził 1 Dywizjonem RAF, wyposażonym w myśliwce 
Gloster Meteor w bazie Tangmere jako pierwszy cudzo-
ziemiec w czasie pokoju. 

 Po powrocie do Stanów Zjednoczonych służył 
w 94 Dywizjonie Myśliwskim, wyposażonym w myśliwce 
North American F-86A Sabre w bazie March Field, a na-
stępnie dowodził 71 Dywizjonem Myśliwskim na lotnisku 
Greater Pittsburgh Airport w Pensylwanii. Trwała wojna 
koreańska i Olds wielokrotnie aplikował o przydział bo-
jowy, ale jego prośby były za każdym razem odrzucane. 
Dopiero po wielu latach dowiedział się, dlaczego tak się 
działo. Jego żona przyjaźniła się z wieloma wpływowymi 
ludźmi, m. in. z Nelsonem Rockefellerem i poprosiła go, 
by ten użył swoich znajomości w Pentagonie aby spra-
wić, by jej mąż nie został wysłany na kolejną wojnę. Olds 
służył na różnych stanowiskach sztabowych i po awan-
sie na podpułkownika, a następnie pułkownika wrócił 
do latania w 1955 r. Dowodził następnie 86th Fighter 
Interceptor Group (86 Myśliwską Grupą Przechwytującą) 
w  bazie Landstuhl w  RFN, po czym został dowódcą 
Weapons Proficiency Center (Centrum Doskonalenia 
Bojowego) w bazie Wheelus w Libii, gdzie odbywały się 
szkolenia ogniowe jednostek lotnictwa NATO na pu-
stynnych poligonach. W 1958 r. wrócił do Waszyngtonu 
i przez cztery lata służył w Pentagonie jako zastępca 
szefa wydziału obrony powietrznej w dowództwie USAF.  
Przygotował tam szereg opracowań na temat konieczno-
ści wzmocnienia lotnictwa taktycznego i rozwoju broni 

Piloci północnowietnamskich MiGów-21 przed startem

Północnowietnamski MiG-21PF ląduje po locie na przechwycenie 
samolotów amerykańskich
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Baza Ubon, w której stacjonowało 8 Taktyczne Skrzydło Myśliwskie

Twórcy operacji „Bolo” – pułkownik Robin Olds  
i kapitan John B. Stone

konwencjonalnych (w tamtych czasach priorytetem była 
broń jądrowa) oraz szkolenia w jej użyciu. Zawarte w nich 
tezy, które bynajmniej nie wzbudziły entuzjazmu przeło-
żonych, sprawdziły się w stu procentach podczas wojny 
w Wietnamie. 

 W 1963 r. Olds ukończył National War College 
w Waszyngtonie, a następnie został mianowany dowód-
cą 81st Tactical Fighter Wing (81 Taktycznego Skrzydła 
Myśliwskiego), wyposażonego w samoloty McDonnell 
F-101C Voodoo, stacjonującego w  bazie Bentwaters 
w Wielkiej Brytanii. Stworzył tam bez zgody dowództwa 
zespół akrobacyjny na tych samolotach, mało nadających 

się do tego celu. Zrobił to, by zablokować swój awans na 
generała i cel swój osiągnął. W 1965 r. został pozbawiony 
dowództwa 81 Skrzydła i przeniesiony do dowództwa 9 
Armii Lotniczej w bazie Shaw w Karolinie Południowej. Tam 
zastał go przydział bojowy do 8 Skrzydła. W ekspresowym 
tempie odbył przeszkolenie na samolot F-4C Phantom 
i późnym popołudniem 30 września 1966 r. przybył do 
bazy Ubon. Pułkownik Wilson wyjechał wcześniej tego 
dnia, bez właściwej ceremonii przekazania dowództwa. 
Olds zwołał zebranie wszystkich pilotów skrzydła i oznaj-
mił, że mają go jak najszybciej nauczyć wszystkiego, co 
umieją na F-4C, bo wkrótce będzie prowadził ich na mi-
sje bojowe nad Wietnamem. Piloci, nieufni w stosunku do 
dowódców po jego poprzedniku, szybko przekonali się do 
Oldsa. 

 Był on bardzo wymagającym dowódcą, ale nigdy 
nie żądał od podwładnych tego, czego sam by nie zrobił. 
Starał się usprawnić zarządzanie jednostką na wszyst-
kich poziomach, dlatego działał w sposób niestandardo-
wy. By poznać i rozwiązać problemy związane z obsługą 
techniczną samolotów, zamiast czytać przesyłane drogą 
służbową dokumenty i odpowiadać na nie, wolał usiąść 
z mechanikami przy piwie w kasynie podoficerskim i za-
łatwić sprawę w pół godziny. Po lotach bojowych impre-
zował wraz z pozostałymi pilotami w kasynie oficerskim, 
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ponieważ uważał, że personel latający powinien być jak 
najbardziej zintegrowany, by móc wzajemnie polegać na  
sobie w walce. Skrzydło przyjęło nazwę „Wolfpack” – Wilcze 
Stado.

Jak załatwić MiGi?
 Wietnam Północny dysponował bardzo rozbudowa-
nym i sprawnym systemem obrony powietrznej, stworzo-
nym z pomocą ZSRR. Głównymi elementami systemu były 
przeciwlotnicze zestawy rakietowe S-75 Dźwina, artyleria 
przeciwlotnicza różnych kalibrów, kierowana radiolokacyj-
nie i optycznie oraz myśliwce – poddźwiękowe, uzbrojone 

w działka MiGi-17 i naddźwiękowe MiGi-21, uzbrojone 
w rakiety powietrze-powietrze. Lotnictwo amerykańskie 
ponosiło przez to duże straty, również za sprawą ogra-
niczeń, wprowadzonych przez administrację prezydenta 
Johnsona. Wprowadzenie do akcji przez Amerykanów pod 
koniec 1965 r. samolotów Wild Weasel, zwalczających prze-
ciwlotnicze zestawy rakietowe (patrz Aviator nr 2/2021) 
i zamontowanie na samolotach zasobników zakłócających 
pracę radarów zmniejszyło skuteczność obrony rakietowej. 
W tej sytuacji nastąpił wzrost aktywności wietnamskie-
go lotnictwa myśliwskiego, czemu sprzyjał wprowadzony 
przez administrację prezydenta Johnsona zakaz atako-
wania ich baz i obowiązek wzrokowej identyfikacji przed 

Pułkownik Robin Olds w kabinie Phantoma po powrocie z lotu bojowego
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Pułkownik Robin Olds przybija czerwone gwiazdy, symbo-
lizujące zwycięstwa nad MiGami nad wejściem do budynku 
dowództwa 8 Taktycznego Skrzydła Myśliwskiego w Ubon

zaatakowaniem ich w powietrzu, który w dużym stopniu 
uniemożliwiał użycie pocisków rakietowych zdolnych znisz-
czyć cel znajdujący się poza zasięgiem wzroku, co w prak-
tyce oznaczało konieczność czekania, aż MiGi zaatakują  
pierwsze. Naprowadzane według radzieckiego systemu 
przez kontrolerów naziemnych wietnamskie myśliwce 

atakowały głównie formacje samolotów uderzeniowych, 
by zmusić je do zrzutu bomb przed celem i ucieczki. 
Stosowały taktykę partyzancką  - pojawiały się w powie-
trzu, gdy miały chwilową przewagę, wykonywały jeden lub 
dwa błyskawiczne ataki, po czym znikały.

Pułapka

 Jeden z pilotów 8 Skrzydła, kpt. John B. Stone, 
zachęcony przez płk Oldsa opracował podstęp, by wciągnąć 
dużą liczbę MiGów-21 do walki. Miał on polegać na wysłaniu 
kilku kluczy Phantomów, uzbrojonych wyłącznie w pociski 
powietrze-powietrze, pozorujących formacje uderzenio-
wych F-105 Thunderchief. Phantomy miały lecieć typową 
dla nich trasą, na typowej wysokości i z typową prędko-
ścią, uzupełniać paliwo w powietrzu w typowych dla F-105 
miejscach, używać charakterystycznych dla nich komend 
radiowych i co najważniejsze, być wyposażone w zasobniki 
zakłócające QRC-160, których sygnały były najbardziej 

charakterystyczną cechą, pozwalającą Wietnamczykom 
zidentyfikować te samoloty. Spodziewano się, że MiGi wy-
startują na przechwycenie i zamiast obładowanych bom-
bami Thunderchiefów natkną się na przygotowane do wal-
ki powietrznej Phantomy. Pomysł nie był całkowicie nowy, 
bo pierwsze zwycięstwa powietrzne na F-4C w 1965 r.  
zostały uzyskane przez Phantomy udające opóźniony 
klucz uderzeniowy F-105. Olds bardzo zapalił się do tego 
pomysłu i zdobył zgodę generała Momyera na jego reali-
zację. Operacji nadano kryptonim „Bolo” od filipińskiego 
noża, który może być stosowany jako narzędzie do kar-
czowania i jako śmiercionośna broń. 

 Operacja wymagała bardzo drobiazgowego pla-
nowania i przygotowań. Najwięcej trudności nastręczyło 
wyposażenie Phantomów w zasobniki QRC-160, których 
po pierwsze było niewiele i były potrzebne do ochrony 
uderzeniowych F-105, po drugie do ich zainstalowania 
konieczne było sprowadzenie ze Stanów specjalnych 
wtyczek i dokonanie przeróbek mocowań. Mechanicy 
w Ubon pracowali bez wytchnienia przez kilkadziesiąt  
godzin i  udało im się przygotować samoloty do tej  
nietypowej misji. 

 W  skład sił uderzeniowych miało wchodzić 
56 Phantomów, 24 F-105F Wild Weasel z bazy Takhli, 
mających zwalczać obronę przeciwlotniczą oraz 16 
Starfighterów F-104C z bazy Udorn, stanowiących straż 
tylną. Operację miały wspierać tankowce KC-135, samoloty 
walki radioelektronicznej EB-66 i samoloty wczesnego 
ostrzegania EC-121 College Eye oraz zespoły ratownicze 
do ewakuacji zestrzelonych pilotów. Phantomy miały być 
podzielone na dwie formacje. Pierwsza, zwana West Force, 
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należąca do 8 Skrzydła pod dowództwem Oldsa, złożona 
z siedmiu czterosamolotowych kluczy F-4C wyposażonych 
w zasobniki QRC-160 miała nadlecieć z Tajlandii w kierunku 
Hanoi i zaatakować MiGi startujące z baz Phuc Yen i Gia 
Lam, położonych na zachód od Hanoi. Druga, mniejsza for-
macja, zwana East Force, złożona z samolotów należących 
do 366 Taktycznego Skrzydła Myśliwskiego, stacjonujące-
go w Da Nang w Wietnamie Południowym miała nadlecieć 
nad bazy Kep i Cat Bi położone na wschód od Hanoi, zwią-
zać walką startujące z nich MiGi i odciąć im drogę ucieczki 
do Chin. 

 Operację zaplanowano na 1 stycznia 1967 r., jednak 
ze względu na złą pogodę w rejonie Hanoi przełożono ją 

o 24 godziny. Ku rozczarowaniu Oldsa, zamiast krypto-
nimów radiowych typowych dla jednostek F-105 klucze 
Phantomów otrzymały kryptonimy stosowane zazwy-
czaj podczas patroli myśliwskich, pochodzące od marek 
amerykańskich samochodów: „Olds(mobile”), „Ford”, 
„Rambler”, „Lincoln”, „Tempest”, „Plymouth” i „Vespa”. 
Każdy z Phantomów był uzbrojony w cztery pociski po-
wietrze-powietrze AIM-7E Sparrow naprowadzane radio-
lokacyjnie i cztery AIM-9B Sidewinder, naprowadzane na 
podczerwień. Klucze miały przybywać w rejon celu w pię-
ciominutowych odstępach.

Powietrzna bitwa

 Operacja rozpoczęła się wczesnym popołudniem 
2 stycznia. Pułkownik Olds prowadził klucz „Olds”. Była 
to jego pierwsza misja w rejon Hanoi. Kolejno wystarto-
wały klucze „Ford”, prowadzony przez zastępcę Oldsa, 

Piloci 555th TFS po zwycięskiej walce 4 maja 1967 r. W gór-
nym rzędzie: płk Robin Olds, por. William Lafever, mjr  Wil-
liam Kirk. W dolnym rzędzie: kpt. Norman Wells, kpt. Richard 
Pascoe, por. Stephen Wayne. (USAF)
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pułkownika Daniela „Chappie” Jamesa i „Rambler”, pro-
wadzony przez kapitana Johna B. Stone, głównego planistę 
operacji. 

 Klucz „Olds” starannie imitował profil lotu F-105, 
lecąc w formacji „czterech palców” z prędkością 480 wę-
złów do osiągnięcia Rzeki Czerwonej, po czym przyspieszył 
do 540 węzłów i przeszedł do formacji stosowanej podczas 
pracy zasobników QRC-160, z odległościami około 500 
m pomiędzy samolotami i ciągłymi zmianami wysokości 
względem siebie. Gruba warstwa chmur zasłaniała zie-
mię. Po trzech minutach, około 15.00 czasu miejscowe-
go klucz „Olds” znalazł się nad lotniskiem Phuc Yen, nie 
napotykając żadnej reakcji Wietnamczyków. Z powodu 
zachmurzenia start MiGów został opóźniony o około 15 
minut. Klucz „Olds” przeleciał nad Phuc Yen, kierując się 
na południowy wschód. Dwa MiGi-21 minęły go na kursie 
spotkaniowym i wyskoczyły z chmur tuż przed nadlatu-
jącym kluczem „Ford”. Klucz „Olds” wykonał zakręt o 180 
stopni na północny zachód. Skrzydłowy Oldsa, porucznik 
Ralph Wetterhahn zestrzelił pierwszego MiGa rakietą AIM-7 
Sparrow. Pułkownik Olds odpalił w kierunku drugiego trzy 
rakiety, które chybiły, po czym szybką beczką na wzno-
szeniu w zakręcie wszedł na ogon trzeciego MiGa, który 
wyskoczył z chmur i odpalił dwa Sidewindery, z których 
jeden trafił nieprzyjacielski samolot, odrywając od niego 
prawe skrzydło. Kolejnego MiGa zestrzelił kapitan Walter 
S. Radeker, lecący jako „Olds 04”.

 Klucz „Ford” został zaatakowany przez trzy MiGi 
– dwa z przodu i jednego z tyłu. Major Everett Raspberry 
zestrzelił jednego z nich rakietą Sidewinder.
 Klucz „Rambler”, który przybył na miejsce walki 
jako trzeci natknął się na dwa MiGi, wyskakujące z chmur. 
Stone zestrzelił pierwszego z nich rakietą Sparrow, a ma-
jor Philip Combies, lecący jako „Rambler 04” – drugiego. 
Kilka sekund później następny MiG przeciął tor lotu skrzy-
dłowego Stone’a, porucznika Lawrence’a Glynna i został 
przez niego trafiony rakietą Sparrow. Kolejne MiGi już się 
nie pojawiły, za to Wietnamczycy wystrzelili pięć rakiet 
przeciwlotniczych S-75 Dźwina. Trwająca 12 minut walka 
zakończyła się zestrzeleniem siedmiu MiGów-21 bez strat 
własnych. Ostatnie cztery klucze Phantomów z 8 Skrzydła 
przybyły na miejsce i zawróciły z powodu zagrożenia rakie-
tami przeciwlotniczymi i braku przeciwników w powietrzu. 
 Formacja East Force z 366 Skrzydła przeleciała 
wzdłuż wybrzeża, docierając  na wysokość Hajfongu, po 
czym zawróciła z powodu złej pogody, nie napotykając 
przeciwnika. 

	 W bazie	Ubon	cały	personel	naziemny	zgromadził	
się	wzdłuż	drogi	kołowania,	oczekując	na	powrót	samo-
lotów.	Po	lądowaniu	załogi	kołowały	z otwartymi	kabina-
mi,	pokazując	uniesionymi	palcami	liczbę	zestrzelonych	
przeciwników.	Dla	mechaników,	którzy	harowali	bez	odpo-
czynku	kilkadziesiąt	godzin,	by	perfekcyjnie	przygotować	
samoloty	do	tej	misji	ten	dowód,	że	ich	wysiłek	przyniósł	
efekty	był	najlepszym	podziękowaniem.	

	 Operacja	 „Bolo”	była	pod	każdym	względem	
ogromnym	sukcesem.	W ciągu	trzech	miesięcy	od	objęcia	
przez	pułkownika	Oldsa	stanowiska	dowódcy	8	Skrzydło	
odzyskało	inicjatywę	i ducha	bojowego,	pokazując,	że	mimo	
ograniczeń	wprowadzonych	przez	prezydencką	admini-
strację	można	zadać	przeciwnikowi	ciężkie	straty.	Wynik	
siedmiu	zestrzelonych	samolotów	może	nie	wydawać	się	
imponujący,	ale	należy	pamiętać,	że	lotnictwo	Wietnamu	
Północnego	w ciągu	kilkunastu	minut	straciło	około	po-
łowy	wszystkich	posiadanych	MiGów-21.	Wietnamczycy,	
którzy	potwierdzili	utratę	pięciu	MiGów-21	przyznali,	że	
był	to	dla	nich	jeden	z najgorszych	dni	wojny.	Cztery	dni	
później	dwie	załogi	z 555th	Tactical	Fighter	Squadron	
(555	Taktycznego	Dywizjonu	Myśliwskiego),	wchodzące-
go	w skład	8	Skrzydła	(„Crab	01”	-	kpt.	Richard	M.	Pascoe		
i por.	Norman	E.	Wells	oraz	“Crab	02”	-	mjr	Thomas	M.	
Hirsch	i por.	Roger	J.	Strasswimmer),	lecąc	blisko	siebie,	by	
na	ekranach	radarów	wyglądać	na	samotny	samolot	rozpo-
znawczy	zwabiły	w pułapkę	cztery	MiGi-21	i zestrzeliły	dwa	
z nich.	Był	to	prawdziwy	cios,	po	którym	wietnamskie	lot-
nictwo	myśliwskie	nie	mogło	się	podnieść	przez	kilka	mie-
sięcy.	Dopiero	wiosną,	po	uzupełnieniu	strat,	wietnamskie	
MiGi	znów	zaczęły	się	pojawiać	w powietrzu,	a Phantomy	
8	Skrzydła	i myśliwce	US	Navy,	operujące	z lotniskowców	
pływających	po	Zatoce	Tonkińskiej	były	dla	nich	naprawdę	
trudnymi	przeciwnikami.	W kwietniu	1967	r.	zakaz	atako-
wania	północnowietnamskich	lotnisk	został	wreszcie	znie-
siony	i MiGi	przestały	być	bezpieczne	w swoich	bazach.	

Pokłosie

	 Pułkownik	Robin	Olds	zestrzelił	jeszcze	trzy	MiGi.	
Dowiedział	się	nieoficjalnie,	że	po	zestrzeleniu	pięciu	i zy-
skaniu	w ten	sposób	tytułu	pierwszego	amerykańskiego	asa	
tej	wojny	miał	zostać	odwołany	do	Stanów	Zjednoczonych,	
by	na	wypadek,	gdyby	sam	został	zestrzelony	i trafił	do	
niewoli	nie	stał	się	dla	wroga	cennym	trofeum	propagan-
dowym.	Nie	chciał	do	tego	dopuścić,	dlatego	nie	wyko-
rzystał	kilku	okazji	do	zestrzeleń,	umożliwiając	to	swoim	
skrzydłowym.	Później	otrzymał	zakaz	prowadzenia	mi-
sji	nad	Wietnam	Północny,	więc	latał	w kluczach,	które	
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prowadzili jego podwładni. Odbył pełną, roczną turę bo-
jową, wykonując 153 loty nad Wietnam Północny (oficjalnie 
100) i owacyjnie żegnany przez podwładnych niechętnie 
wrócił do Stanów Zjednoczonych. Został awansowany do 
stopnia generała brygady i mianowany komendantem 
kadetów Akademii Sił Powietrznych w Colorado Springs.  

 Był nim do 1971 r. Tam jego zadaniem również 
było również podniesienie morale kadetów po skandalach 
związanych z oszukiwaniem podczas egzaminów. W 1971 
r. odbył podróż inspekcyjną po amerykańskich bazach 
w Tajlandii i wykonał kilka nieautoryzowanych lotów bo-
jowych. Wnioski, z jakimi wrócił nie były pocieszające – 
podczas trwającej od jesieni 1968 r. przerwy w nalotach 
na Wietnam Północny piloci US Air Force ponownie utracili 
umiejętności walki powietrznej i w przypadku wznowienia 

walk z lotnictwem północnowietnamskim byli skazani na 
wysokie straty. Zameldował o tym szefowi sztabu USAF, 
generałowi Johnowi D. Ryanowi (który był „bombowym” 
generałem ze Strategic Air Command, nie mającym zro-
zumienia dla znaczenia lotnictwa myśliwskiego). Ryan 
nie zgodził się z tym stwierdzeniem, ale rok później, gdy 
wiosną 1972 r. myśliwce USAF ponownie pojawiły się nad 
Wietnamem Północnym znów okazało się, że Olds miał cał-
kowitą rację. Olds zaproponował wtedy obniżenie mu stop-
nia z powrotem do pułkownika, by mógł powrócić do latania 
bojowego, objąć dowództwo jednostki liniowej i naprawić 
sytuację. Nie otrzymał zgody dowództwa na to, dlatego 
w 1973 r. odszedł na emeryturę. 

Jarosław Dobrzyński  

Pułkownik Olds niesiony na ramionach 
przez podwładnych po powrocie  
ze swojego ostatniego lotu bojowego nad  
Wietnamem Północnym 23 września 1967 
r.

Zwycięstwa podczas operacji „Bolo”
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Mól hangarowy.
Recenzje 
książek

Robin Olds 
Fighter pilot – 
The memoirs  
of the legendary  
ace Robin Olds

 Opisany w tym numerze generał Robin Olds był 
jednym z najbardziej znanych pilotów myśliwskich i zara-
zem jedną z największych osobowości US Air Force, które 
ukształtowały współczesne oblicze tego rodzaju amery-
kańskich sił zbrojnych. 

 Jego wspomnienia, spisane z pomocą młodszej 
córki Christiny i Eda Rasimusa, weterana dwóch tur bojo-
wych nad Wietnamem i  pisarza (patrz „Aviator Krakowski” 
nr 1 i 2/2021) obejmują cały okres jego życia. Opisuje dzie-
ciństwo, w czasie którego poznał takich pionierów amery-
kańskiego lotnictwa wojskowego jak Billy Mitchell i Eddie 
Rickenbacker, będących przyjaciółmi jego ojca, generała 
Roberta Oldsa, studia w akademii wojskowej West Point, 
grę w uczelnianej drużynie futbolowej, w której wyróżniał 
się wyjątkową zajadłością, szkolenie pilotażowe i w końcu 
wyjazd na wojnę. 

Robin Olds przy myśliwcu P-51D Mustang pod 
koniec II wojny światowej. Pod kabiną widoczne 
symbole zestrzeleń.

Ślub 
Robina Oldsa 

i Elli Raines 
6 stycznia 

1947 r. 
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 Mimo dużego zapotrzebowania na pilotów myśliw-
skich Oldsowi, jako absolwentowi West Point wcale nie było 
łatwo dostać przydział bojowy. Olds wspomina swoje loty 
bojowe i jest w tym bardzo szczery, opisując, jak upojony 
pierwszymi sukcesami omal nie zginął w walce z niemiec-
kimi myśliwcami. 

 Stale przewijającym się motywem tych wspo-
mnień jest zaskakująca trudność, jaką sprawiało otrzy-
manie przydziału do latania, czy do walki. Olds, as 
myśliwski z trzynastoma zestrzeleniami, mający sto-
pień majora i  doświadczenie na stanowisku dowód-
cy dywizjonu został po wojnie zesłany do swojej Alma 

Mater, czyli West Point jako asystent trenera druży-
ny futbolowej i musiał się dobrze nagimnastykować,  
by dostać ponownie przydział do jednostki myśliwskiej. 

 Olds jest znany jako jeden z czołowych asów 
USAAF teatru europejskiego i najlepszy dowódca skrzydła 
podczas wojny wietnamskiej, który dryfującą, zdemorali-
zowaną jednostkę, jaką było 8thTFW bardzo szybko prze-
kształcił w czołowych łowców MiGów. Z tych wspomnień 
dowiadujemy się jednak, że jego życie nie było pasmem 
samych sukcesów. Okresy, kiedy był w swoim żywiole, 
walcząc bądź w czasie pokoju dowodząc jednostkami my-
śliwskimi były przeplatane frustrującymi i dość długimi 
przydziałami na posady sztabowe. Małżeństwo z aktorką 
Ellą Raines, zawarte z wielkiej miłości, dość szybko zaczęło 
się psuć i ostatecznie się rozpadło. Olds opisuje swoje życie 
osobiste i emocje bardzo szczerze, nie ukrywając niczego. 
Najbardziej przejmujący jest fragment, kiedy po zakoń-
czeniu rocznej tury bojowej podczas wojny wietnamskiej 
bardzo niechętnie wracał do domu i pogrążającej się w al-
koholizmie żony, rezygnując z planowanego odpoczynku 
u rodziny na Hawajach na prośbę córek, nie chcących dłużej 
przebywać z toksyczną matką. Przywitał go zimny obiad 
i awantura. Olds zawsze głośno wypowiadał swoje zdanie, 
nie dbając o konsekwencje, nawet jeśli chodziło o prezy-
denta. Po powrocie z Tajlandii podzielił się z Lyndonem 
Johnsonem swoimi przemyśleniami, nie przejmując  
się tym, że burzą one wizję wojny, jaką chciałby mieć  
prezydent. 

Robin Olds przy myśliwcu F-4C Phantom jako 
dowódca 8th TFW w bazie Ubon w Tajlandii w 
1967 r.

Robin Olds podczas powitania z żoną i córką 
Suzanne po powrocie z wojny wietnamskiej do 
Waszyngtonu 2 października 1967 r.
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	 Podobnie	jak	opisywane	w poprzednich	numerach	
wspomnienia	Eda	Rasimusa,	wspomnienia	Oldsa	to	gratka	
dla	miłośników	opisów	walk	powietrznych	oraz	historii	US	
Air	Force.	Opisują	ich	działania	„od	kuchni”	–	konieczność	
zmagania	się	z biurokracją,	ignorancją	czy	nieraz	złą	wolą	
wyższych	dowódców,	katastrofalny	wpływ	pozbawionych	
wizji	polityków.	Mimo	zmiennych	kolei	losu,	ich	wymowa	
jest	optymistyczna.	Robin	Olds	na	każdym	stanowisku	

dawał z siebie wszystko, by nie mieć poczucia zmarnowa-
nego czasu i ta cecha zjednywała mu podwładnych. Mógł od 
nich wymagać wiele, bo nigdy nie wymagał od nich więcej 
niż od samego siebie i takie jest główne przesłanie tego 
pamiętnika.

Jarosław Dobrzyński

Robin Olds podczas rozmowy z prezydentem 
Lyndonem Johnsonem w Gabinecie Owalnym 
2 października 1967 r.
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