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Od Autora

Pierwowzór niniejszej książki powstał w latach 1983-1987 jako praca magisterska pi
sana pod kierunkiem doc. dra hab. Czesława Blocha na Wydziale Nauk Humani
stycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pierwotny tytuł pracy brzmiał
„Udział lotnictwa polskiego w działaniach wojennych w latach 1919—1920".
Autor pragnie w tym miejscu jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować
promotorowi, kolegom z seminarium i pracownikom Centralnego Archiwum Woj
skowego, a zwłaszcza - mgrowi Markowi T. Obarskiemu, mgr Wiesławie Hiller
i por. Jackowi Woyno za pomoc w uzyskaniu niektórych materiałów oraz za
14 miesięcy owocnej współpracy, a mgrowi inż. Januszowi Bieleckiemu za wszyst
kie krytyczne uwagi, które uczyniły tę pracę poprawniejszą.
Krzysztof A. Tarkowski
Lublin, listopad 1990 r.

Wstęp

Tematyka wojny polsko-sowieckiej była dla obywatela PRL-u na ogół nieznana.
Skąpość źródeł, utrudniony dostęp do wydawnictw okresu międzywojennego (rów
nież zachodnich) powodowały, że wiedza społeczeństwa o wojnie sprzed 70 lat
ograniczała się do frazesów i półprawd z podręczników szkolnych. Jakie więc
mogło być pojęcie o roli lotnictwa w tamtej wojnie? Jeszcze mniejsze! Głównym
pytaniem kierowanym często w stronę autora tej książki było: „To wtedy już mie
liśmy lotnictwo?" Z pewnością jest w Polsce pewna grupa ludzi, która historię
działań lotniczych na froncie wschodnim w latach 1919—1920 zna dość dobrze,
niemniej grupa ta nawet nie może być porównywana z rzeszami pasjonatów histo
rii lotnictwa II wojny światowej. Jaka jest przyczyna takiego stanu rzeczy?
Literatura książkowa dotycząca samych działań lotniczych w wojnie
1919—1920 ogranicza się do dwóch pozycji: Księgi pamiątkowej „Ku czci poleg
łych lotników", zredagowanej przez M. Romeykę w r. 1933, i wydanej (w r. 1989)
przez WKŁ książki dra J. Pawlaka, Polskie eskadry w latach 1918-1939. Poza ty
mi pozycjami jest jeszcze kilka prac z okresu międzywojennego, których fragmenty
dotyczą działań lotniczych w wojnie z Rosją Sowiecką. Do takich prac należą: Al
bum dziesięciolecia lotnictwa polskiego (1930), Księga 2-go Pułku Lotniczego
(1930) oraz broszurka J. Przybyły: „Z orlich bojów lotników lwowskich" (1919).
W prasie międzywojennej ukazało się także wiele artykułów na temat działań po
szczególnych eskadr lub udziału lotnictwa we fragmentach walk. Najczęściej tego
typu materiały były publikowane w prasie periodycznej i codziennej, w Przeglądzie
Lotniczym, Bellonie, Polsce Zbrojnej, Błękitnym Weteranie i innych.
Natomiast w okresie powojennym, poza wymienioną już pracą J. Paw
laka, z wiadomych względów nie wydano prac poświęconych konfliktom z naszym
wschodnim sąsiadem. Ukazało się natomiast dużo prac o charakterze popularno-technicznym, odnoszących się do sprzętu lotniczego, w tym do samolotów uży
wanych podczas wojny polsko-sowieckiej. Do opracowań z tego zakresu można
zaliczyć książki: A. Morgały, „Polskie samoloty wojskowe 1918-1939"; tegoż au
tora: „Samoloty myśliwskie w lotnictwie polskim", „Samoloty bombowe i sztur
mowe w lotnictwie polskim", „Samoloty w polskim lotnictwie morskim"; T. Go9

worka, „Samoloty myśliwskie I wojny światowej"; W. Bączkowskiego, „Samoloty
bombowe I wojny światowej"; J. Wojciechowskiego, „Przegląd samolotów myśliw
skich", Sz. Pileckiego i J. Domańskiego, „Samoloty bojowe 1910—1967". Do tej
grupy prac można zaliczyć także pozycje dotyczące kolorystyki samolotów, ich
znaków szczególnych itp. Poza książkami T. Kowalskiego, „Godło i barwa w lot
nictwie polskim 1918 — 1939" i T. Królikiewicza, „Polski samolot i barwa", ukaza
ło się ostatnio szereg tomików z serii „Barwa w lotnictwie polskim", a w niej cykl
„Samoloty obcych konstrukcji", które to tomiki zawierają znaczną ilość zdjęć i ry
sunków samolotów z okresu m.in. wojny polsko-sowieckiej oraz interesujących da
nych o nich.
Drugą grupę prac stanowią książki o charakterze organizacyjnym, do
których należy praca zbiorowa „Z historii polskiego lotnictwa wojskowego 1918
—1939". Praca ta zawiera jednak niewielką ilość danych dotyczących organizacji
polskiego lotnictwa wojskowego w pierwszych miesiącach niepodległości.
Do trzeciej kolejnej grupy prac należy zaliczyć książki dotyczące całości
historii polskiego lotnictwa wojskowego lub zawierające w tytule datę 1918—1920,
a nie dotyczące konfliktu z Rosją Sowiecką. Książki te, pisane i wydawane w ok
resie działania cenzury, nie mogły być inne w treści niż są. Należą do nich prace:
K. Sławińskiego, „Dzieje polskich skrzydeł"; tegoż autora „Lotnisko mokotow
skie", „Lotnisko toruńskie", „Ławica — poznańskie lotnictwo"; J.R. Konieczne
go, „Kronika lotnictwa polskiego 1241 — 1945"; M. Borkowskiego i Cz. Krzemiń
skiego, „Mała kronika polskiego lotnictwa wojskowego", J.R. Koniecznego i T.
Malinowskiego, „Mała encyklopedia lotników polskich".
Czwartą grupę prac tworzą wspomnienia lotników. Typowym reprezen
tantem tej części autorów jest J. Meissner. W jego książce p.t.: „Jak dziś pamię
tam" jest interesujący, choć fabularyzowany, opis historii eskadry toruńskiej z
r. 1920.
Z czasopism udostępniających swe łamy historii lotnictwa należy wymie
nić „Skrzydlatą Polskę", która poświęca nieco miejsca na prezentację sprzętu lot
niczego, m.in. z lat 1918—1920, a także „Żołnierza Polskiego", z jego cyklem
„Skrzydła Niepodległej".
Mimo tej dość długiej listy daje się zauważyć ogromny niedosyt dostęp
nych prac dotyczących lat 1918—1920. Z tego względu jeszcze przez długi czas
podstawowym tworzywem dla badaczy będą materiały archiwalne. W Centralnym
Archiwum Wojskowym do wykorzystania nadają się w zasadzie dwa zespoły akt:
Inspektoratu Wojsk Lotniczych z lat 1919—1920 i Dowództwa Wojsk Lotniczych
z lat 1918-1939.
Na koniec wypada zaznaczyć, że przedstawione w tej pracy ujęcie tema
tu nie jest doskonałe. Kilka fragmentów książki, aż prosi się o uzupełnienie — o
większą ilość tekstów źródłowych, ale tych albo już nie ma, albo też autor do nich
nie dotarł. Dlatego też autor będzie niezmiernie wdzięczny Czytelnikom za wszel
kie wskazówki i uwagi, zwłaszcza krytyczne.

Lotnictwo polskie
w pierwszych miesiącach
niepodległości

i
1.1.

Odrodzenie państwa polskiego

Możliwość odrodzenia państwa polskiego zawdzięczać należy trzem czynnikom.
Pierwszym z nich było „wypadnięcie" Rosji z wojny w wyniku Rewolucji Paź
dziernikowej, a następnie wojny domowej. Drugim czynnikiem był wynik I wojny
światowej, który sprawił, że zaborcy, drugi i trzeci, znaleźli się w sytuacji państw
pokonanych i co ważniejsze osłabionych. Trzecim czynnikiem okazały się okrzepłe
w czasie wojny i zdolne do przyjęcia władzy polskie siły polityczne i wojskowe. To
one nadawały ton tworzącej się od podstaw państwowości. Organizacje wojskowe
istniały zarówno pod postaciami Polskiej Organizacji Wojskowej, Polskiej Siły
Zbrojnej, Polskiego Korpusu Posiłkowego, lecz także jako czynne środowiska by
łych legionistów, żołnierzy korpusów polskich w Rosji, członków Strzelca czy
Drużyn Bartoszowych itp. To dzięki nim, a także dzięki patriotycznie myślącej
reszcie społeczeństwa, centralna część terytorium Rzeczpospolitej stała się bazą,
wokół której toczyły się zmagania o ostateczny kształt granic Polski.
Jak wiadomo, powstanie państwowości polskiej łączy się z kilkoma wy
darzeniami. Przede wszystkim 11 listopada złożył władzę Tymczasowy Rząd Re
publiki Polskiej (utworzony 6/7 listopada w Lublinie przez I. Daszyńskiego), od
było się to na wezwanie J. Piłsudskiego, który dzień wcześniej powrócił z Magde
burga. Ugruntowanie pozycji Piłsudskiego nastąpiło w ciągu kilku dni. 12 listopa
da objął on dowództwo nad wojskiem, 14-ego tego miesiąca został zwierzchnikiem
władz państwowych, a podpisana przez niego 16 listopada umowa ewakuacyjna (z
przedstawicielami niemieckiej Rady Żołnierskiej) zakończyła wstępny etap powsta
wania Rzeczpospolitej.
Nieco szybciej od władz państwowych powstały władze wojskowe. Je
szcze w okresie działania Rady Regencyjnej 25 października 1918 r. powołano Pol
ski Sztab Generalny, a następnego dnia dotychczas istniejącą Komisję Wojskową
przekształcono w Ministerstwo Spraw Wojskowych. Jak bardzo była wówczas po
trzebna sprawna organizacja wojskowa świadczył rozwój sytuacji militarnej na te
rytoriach otaczających ziemie polskie, a częściowo wchodzących w ich skład. Już
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w końcu października 1918 r. na terenie byłego zaboru austriackiego polskie orga
nizacje wojskowe rozpoczęły przejmowanie ośrodków władzy. Od 1 listopada
trwały walki polsko-ukraińskie w Galicji Wschodniej, głównie o Lwów i Przemyśl.
Między 10 a 16 listopada w tzw. Kongresówce toczono w niektórych miastach lo
kalne starcia z jednostkami niemieckimi. W końcu grudnia 1918 r. wybuchło pow
stanie wielkopolskie. W styczniu 1919 r. Czesi rozpoczęli konflikt zbrojny o Śląsk
Cieszyński. W tym czasie znaczne obszary Suwalszczyzny i Podlasia znajdowały
się nadal pod okupacją niemiecką (zgodnie z ustaleniami traktatu rozejmowego
między Polską a dowództwem Ober-Ostu).
Poważne obawy polskich władz budziła postawa Rosji Sowieckiej. Już w
listopadzie 1919 r. rząd sowiecki nakazał przesunięcie swoich oddziałów wojsko
wych za linię utrzymywaną dotychczas przez siły niemieckiego Ober-Ostu, w ślad
za cofającymi się oddziałami niemieckimi. Dowództwo niemieckie rozpoczęło w
tym czasie powolne ściąganie swych jednostek z rozległych obszarów Ukrainy i
Białorusi na terytorium Prus Wschodnich. Ewakuacja z terenów polskich odbywa
ła się z uwzględnieniem porozumienia rozejmowego polsko-niemieckiego, podpisa
nego 5 lutego 1919 r. w Białymstoku. Porozumienie to przewidywało również
przepuszczenie wojsk polskich przez tereny zajmowane przez jednostki Ober-Ostu.
W tej sytuacji 14 lutego 1919 r. w rejonie miejscowości Mosty nad Niemnem dosz
ło do bezpośredniej styczności wojsk polskich z oddziałami sowieckimi. Konflikt
polsko-sowiecki stał się faktem.

1.2.

powstał na Podolu. Nosił on nazwę I Polskiego Oddziału Awiacyjno-Bojowego i
2
był dowodzony przez rtm. J. Grochowalskiego '. W miejscowości Suszana na Bu
kowinie powstał II Polski Oddział Awiacyjny, którego dowódcą został kpt. Szum
ski, a lotnicy polscy zgromadzeni w Odessie utworzyli Polski Oddział Awiacyjny
pod komendą chor. Jakubowskiego. Wszystkie wymienione jednostki zostały roz
brojone przez wojska niemieckie bądź austriackie na wiosnę 1918 r. po zajęciu
przez nie terenów Białorusi i Ukrainy. Jedynie Polski Oddział Awiacyjny utworzo
ny na Kubaniu przez por. Narkiewicza uniknął tego losu. W marcu 1918 r. od
dział ten przybył do Odessy, tam zmienił nazwę na Eskadra Lotnicza 4 Dywizji
Strzelców i wraz z tą jednostką ewakuował się z Odessy3' do Rumunii, a później
do kraju.
Próby zorganizowania lotnictwa polskiego u boku państw centralnych
nie powiodły się. Polacy co prawda służyli w austriackich i niemieckich jednost
kach lotniczych, ale byli w nich rozproszeni i z reguły zajmowali, szczególnie w
lotnictwie niemieckim, niższe stanowiska4'.

Początki polskiego lotnictwa wojskowego

Pierwsze polskie oddziały lotnicze powstały zanim odrodziła się niepodległa Pol
ska. Już w lecie 1917 r. w Rosji utworzono kilka takich oddziałów. Najwcześniej
powstał na Białorusi I Polski Oddział Awiacyjny pod dowództwem kpt. Studziń
skiego przy I Korpusie Polskim gen J. Dowbór-Muśnickiego1'. Następny oddział

Rumpler Cl — podstawowy samolot 2 eskadry lotniczej z Lublina

Nieuport 17 Cl — podstawowy typ samolotu polskich oddziałów lotniczych
w Rosji
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Już w październiku 1918 r. na obszarze Galicji (jak i innych obszarach
wchodzących w skład Austro-Węgier), dało się zauważyć postępujące rozprężenie
dyscypliny wśród oddziałów wojskowych — zwłaszcza o przewadze żołnierzy na
rodowości austriackiej. Wykorzystywały to inne narodowości, w tym także i Pola
cy, przejmując najważniejsze ośrodki władzy. Także lotnicy starali się w pierwszym
rzędzie zabezpieczyć lotniska, sprzęt i hangary dla umożliwienia późniejszej dzia
łalności lotniczej. Jako pierwsze w Polsce, już 31 października 1918 r., opanowano
podkrakowskie lotnisko Rakowice. 2 listopada zajęto dwa lotniska w Galicji
Wschodniej — Lewandówkę pod Lwowem i Hureczko koło Przemyśla, a 5 listo
pada przejęto lotnisko w Lublinie. Jako ostatnie, już 14 listopada odebrano, z rąk
niemieckich, lotnisko mokotowskie w Warszawie. Łącznie na wszystkich lotni
skach, w warsztatach remontowych i składach kolejowych przejęto ponad 200 sa
molotów, z których tylko 12 nadawało się do natychmiastowego użytku5'.
13

1.3.

Powstanie władz lotnictwa wojskowego

W pierwszych tygodniach istnienia niepodległego państwa polskiego znaczną część
eskadr zorganizowano formalnie, zgodnie z rozkazami władz lotniczych. Nato
miast trzy eskadry, które powstały na początku listopada w Krakowie i Lwowie,
zorganizowały się samorzutnie, bez rozkazu i bez „podkładki". Wynika to z faktu,
że pierwszy organ władz lotniczych — Sekcja Żeglugi Napowietrznej (SŻN) pow
stała dopiero 14 listopada 1918 r., a 20 grudnia podporządkowano ją nowej wyż
szej instytucji — Dowództwu Wojsk Lotniczych. Szefostwo nad nimi sprawował
kolejno ppłk H. Łossowski. On to 1 grudnia 1918 r. wprowadził do użytku znak
rozpoznawczy polskiego lotnictwa wojskowego biało-czerwona szachownicę6'.
Tuż po powołaniu do życia Dowództwo Wojsk Lotniczych przystąpiło
do formowania pierwszych eskadr. Niewielka ilość sprzętu i lotników wystarczyła
do utworzenia trzech eskadr: dwóch w Warszawie i jednej w Lublinie. Powołano
także 1 Lotniczy Batalion Uzupełnień i Wojskową Szkołę Lotniczą w Warszawie
oraz 2 Lotniczy Batalion Uzupełnień w Krakowie.

1.4.

Hansa Brandenburg — podstawowy płatowiec polskiego lotnictwa w końcu
1918 roku i pierwszej połowie 1919 roku

Walki lotnictwa w Galicji Wschodniej

Jednostki lotnicze tworzone w Warszawie i Lublinie miały osiągnąć gotowość do
działań bojowych w końcu stycznia 1919 roku. Tymczasem eskadry utworzone sa
morzutnie w Galicji brały udział w walkach już od początku listopada 1918r.7).
Najwcześniej zaczęła 2 eskadra bojowa (przemianowana później na 6 eskadrę lot
niczą), bo już 5 listopada 1918 r.8). Aż do 22 listopada, to jest do dnia ostateczne
go wyparcia wojsk ukraińskich z Lwowa, eskadra ta uczestniczyła w walkach,
szczególnie odznaczając się w atakach na Cytadelę, Wysoki Zamek i Górę św. Jac
ka. Podczas walk o Lwów lotnicy polscy wykonali łącznie 65 lotów bojowych w
czasie 78 godzin 9) . 25 listopada do Lwowa dotarła 3 eskadra bojowa, która wraz
z 2 eskadrą weszła w skład nowo utworzonej Lwowskiej Grupy Lotniczej pod do
wództwem por. S. Bastyra.
W grudniu 1918 r. obie eskadry lwowskie w dalszym ciągu wykonywały
zadania wsparcia jednostek naziemnych. Bowiem mimo oswobodzenia Lwowa był
on z trzech stron otoczony przez wojska ukraińskie, które ponadto nieustannie za
grażały jedynemu połączeniu z resztą kraju — przez Przemyśl. Tak więc w pierw
szych dniach grudnia lotnicy wspomagali jednostki polskie w walkach pod Dublanami, Grzybowicami Wielkimi i Sorokami. W walkach tych wyróżnili się por.
por.: Bastyr, Ropelewski i Toruń. 15 grudnia toczono walki w rejonie Sokolnik.
Oddziały polskie uskarżały się na brak środków rozpoznawczych, a więc eskadry
lwowskie mimo braku odpowiedniego sprzętu10' zostały obarczone zadaniami wy
wiadowczymi. Trasy lotów wywiadowczych na ogól przebiegały wokół Lwowa. I
tak 16 grudnia załoga por. Stec — por. Schmidt11' wykonała rozpoznanie na trasie
na trasie: Lwów — Pustomyty — Winniki — Dublany — Brzuchowice — Lwów,
ustalając położenie zarówno oddziałów ukraińskich, jak też własnych.
19 grudnia Lwowska Grupa Lotnicza przystąpiła do zwalczania wycofu
jących się oddziałów nieprzyjaciela. Lotnicy wykazali się znaczną skutecznością,
szczególnie w rejonie Sołonki. Pod koniec grudnia warunki atmosferyczne, i tak
14

dość uciążliwe, pogorszyły się na tyle, że o dalszej akcji lotniczej nie było już mo
wy. Tak więc grudniowy dorobek grupy lwowskiej zamknął się liczbą 28 lotów bo
jowych i kilku łącznościowych.
Także 1 eskadra bojowa, utrzymująca w tym czasie oddział wydzielony
na lotnisku w Bielsku-Białej, działała operacyjnie dla grupy płka Latinika obser
wującej poczynania Czechów na Śląsku Cieszyńskim. Lotów bojowych w tym cza
sie nie prowadzono, chociaż trwały już utarczki między patrolami obu stron 12 '.

Samoloty Oflag D3 przygotowane do montażu. W styczniu 1919 r.
rząd polski zamówił w austriackiej firmie - Osterr Flugzuegfabrik A.G.
(Oeffag) - kilkanaście samolotów myśliwskich typu Oeffag D3 w cenie
80 tys. koron za sztukę. Foto CAW
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Jeszcze w grudniu nowo powstałe Dowództwo Wojsk Lotniczych doko
nało formalnej zmiany numeracji eskadr. Dotychczasowe numery 1, 2, i 3 eskadry
zarezerwowano dla eskadr warszawskich, a eskadrom lwowskim przyznano nume
rację 5, 6 i 7 eskadr lotniczych.

7.5.

Powstanie lotnictwa wielkopolskiego

27 grudnia 1918 r. w Poznaniu wybuchło powstanie przeciwko rządom niemieckim
w Wielkopolsce. Oddziały powstańcze szybko opanowały jej stolicę i obszar Wiel
kiego Księstwa Poznańskiego. W ciągu pierwszego tygodnia działań powstańczych
zdołano zająć większość terenów Wielkopolski, z wyjątkiem poznańskiego lotniska
— Ławicy. Do opanowania lotniska przystąpiono w nocy z 5/6 stycznia 1919 r.
Po szturmie i 30-minutowej walce oddziały powstańcze zdobyły Ławicę. Natychniast po tym 7 stycznia 1919 r. utworzono na Ławicy Stację Lotniczą pod do
wództwem por. Kadzidłowskiego. Bezzwłocznie władze powstańcze wydały też
rozkaz o skierowaniu na lotnisko wszystkich osób wojskowych i cywilnych o spe
cjalnościach lotniczych. Werbunek ten dał nadspodziewane rezultaty, zgłosiło się
bowiem aż 749 wojskowych i 177 cywilnych specjalistów lotnictwa. Wśród wojsko
wych znajdowało się: 5 oficerów, 105 podoficerów i 639 szeregowych. W tej liczbie
— 21 wyszkolonych pilotów oraz 19 kandydatów do tego zawodu.
Ponieważ powstańcze oddziały frontowe ciągle i bez skutku żądały przy
dzielenia im jakiejkolwiek jednostki lotniczej, w Poznaniu postanowiono od razu
przystąpić do tworzenia eskadr lotniczych. Po oszacowaniu zasobów ludzi i sprzę
tu 1 3 ' podjęto decyzję o utworzeniu na Ławicy 4 eskadr wywiadowczych i 1 eskadry
niszczycielskiej. Już w trakcie formowania oddziałów zrezygnowano z jednostki ni
szczycielskiej, a zamiast czwartej eskadry wywiadowczej utworzono eskadrę myś
liwską.
16 stycznia do Poznania przybył gen. J. Dowbór-Muśnicki. Komisariat
Naczelnej Rady Ludowej powierzył mu (piastowane dotąd przez mjra Taczaka)
stanowisko Dowódcy Wojska Polskiego byłego zaboru pruskiego. 22 stycznia do
wódcą Lotnictwa Polskiego byłego Zaboru Pruskiego mianowano płka pil. G. Macewicza, pochodzącego, podobnie jak gen. Dowbor, z armii rosyjskiej. Już po kil
kunastu aniach przystąpiono do formowania pierwszych eskadr bojowych, ale za
nim do tego doszło kilka załóg wykonało loty bojowe na korzyść wojsk powstań
czych. Loty wykonywano nie tylko nad obszarem Wielkopolski, ale także nad Po
morzem i Śląskiem.
13 lutego 1919 r. przystąpiono do formowania 1 Wielkopolskiej Eskad
ry Polowej, której dowództwo powierzono ppor. W. Pniewskiemu. Eskadra zosta
ła szybko i dobrze wyposażona w sprzęt lotniczy, na który składało się 10 samolo
tów typu: Albatros C-5 i C-10, DFW- C-5 i AEG C-4. Eskadra w ciągu miesiąca
ukończyła formowanie i 14 marca ruszyła na front pod Przemyśl, aby wejść w
skład II Grupy Lotniczej.
2 eskadrę wielkopolską zaczęto tworzyć na Ławicy 14 lutego 1919 r. Na
jej dowódcę wyznaczono rtm. T. Grochowalskiego. Eskadra otrzymała podobne
wyposażenie jak poprzednia, lecz samoloty były innych typów: Halberstadty CL-2
i CL-5 oraz jeden Albatros D-3. 2 kwietnia eskadra ukończyła formowanie i pod
dowództwem por. E. Norwida-Kudły ruszyła na front wielkopolski, gdzie zainsta16

DFW C5 — samolot będący często na wyposażeniu eskadr wielkopolskich

lowała się na lotnisku Klęka pod Nowym Miastem. Co prawda, od połowy lutego
obowiązywało na froncie zawieszenie broni, lecz było ono stale naruszane przez
obie strony. Eskadra prowadziła głównie loty wywiadowcze, a także propagando
we, zrzucając m.in. ulotki nawołujące ludność do wzniecenia powstania przeciwko
Niemcom.
6 marca 1919 r. na Ławicy przystąpiono do formowania 3 Wielkopol
skiej Eskadry Lotniczej Polowej. Podobnie jak poprzednio dowództwo jednostki
na czas formowania objął rtm. Grochowalski. Prace nad organizacją tej eskadry
trwały dłużej niż pierwszych dwóch eskadr utworzonych na Ławicy i przeciągnęły
się do pierwszych dni czerwca 1919 r.

1.6.

Lotnictwo w działaniach na Kowel

Pod koniec grudnia 1918 r. wojska Ukrainy Naddnieprzańskiej14' wyszły nad Bug
w rejonie Chełma i przystąpiły do forsowania tej rzeki. Do obrony zagrożonego
kierunku przerzucono grupę gen. Majewskiego, która w tym czasie liczyła zaled
wie 2 tys. ludzi, a bronić miała frontu długości ok. 100 km (od Włodawy do ujścia
rz. Huczwy).
Najbliższa jednostka lotnicza stacjonowała w Lublinie. Była to 2 eskad
ra lotnicza dowodzona przez mjra Syrokomlę-Syrokomskiego. Jednostka ta nie
osiągnęła jeszcze stanu gotowości bojowej, a trapiące ją kłopoty natury sprzętowej
wskazywały, że nieprędko będzie gotowa do akcji.
Z tego też powodu zdecydowano się na skierowanie do rejonu walk
3 eskadry lotniczej z Warszawy, która to już 24 stycznia 1919 r. ukończyła formo
wanie i pod dowództwem kpt. J. Słoniewskiego ruszyła do Lublina. Miała ona na
stanie 6 pilotów (z dowódcą), 5 obserwatorów i 6 samolotów. W Lublinie jednost
ka zatrzymała się w tzw. obozie południowym, w pobliżu starych koszar. Do dzia
łań bojowych 3 eskadra przystąpiła 6 i 7 lutego 1919 r. Pomimo wykonania w
17
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tych dniach trzech kolejnych wylotów na front nie rozpoznano przeciwnika, ponie
waż wszystkie wysłane samoloty na skutek usterek technicznych musiały przymu
sowo lądować. Podczas przyziemniania jeden samolot został uszkodzony, a obser
15
wator ranny '. Pierwsze w pełni udane loty na rozpoznanie wykonała 3 eskadra
dopiero 15 lutego. Tego dnia rejon Brześcia, Kobrynia i Kowla rozpoznawały
dwie załogi: ppor. Laguna - ppor. Prauss i kpt. Makijonek - kpt. Słoniewski.
W drodze powrotnej samoloty lądowały przy dowództwie grupy w rejonie Cheł
ma 16 ', a do Lublina powróciły 16 i 17 lutego.
W połowie lutego 1919 r. sytuacja militarna strony polskiej na linii Bu
gu wyraźnie poprawiła się. Nie tylko zatrzymano oddziały naddnieprzańskie, lecz
także posunięto się znacznie do przodu (m.in. zajęto Kowel). W działaniach brały
udział trzy związki taktyczne: grupa gen. Rydza, grupa gen. Karnickiego oraz gru
pa gen. Babiańskiego. 3 eskadra lotnicza od początku marca prowadziła loty wy
wiadowcze dla tych trzech związków, a z dniem 3 marca 1919 r. została podpo
rządkowana dowództwu grupy gen. Rydza-Śmigłego. W tym czasie jednostka dy
sponowała jeszcze 4 samolotami.
W marcu pierwsze loty bojowe wykonała 2 eskadra lotnicza działająca
na rzecz grupy gen. Babiańskiego. 10 i 20 marca na skutek przymusowych lądo
wań eskadra straciła dwa dalsze samoloty. W końcu marca 1919 r. z obu eskadr
działających w rejonie Kowla utworzono IV Grupę Lotniczą pod dowództwem
kpt. Słoniewskiego. Wiązało się to także ze zmianami personalnymi w eskadrach.
Dowództwo 3 eskadry objął kpt. Makijonek, a dowództwo 2 eskadry początkowo
ppor. Lipczyński, szybko zastąpiony przez por. Robotyckiego. Mjr Syrokomla-Syrokomski objął dowództwo Stacji Lotniczej w Lublinie.
W skład IV Grupy Lotniczej wejść miała także 8 eskadra. Już 7 kwiet
nia eskadra ta wyjechała z Warszawy do Brześcia, lecz do końca tego miesięca nie
zdołała wykonać lotów na swoich zużytych samolotach17'.
3 eskadra natomiast prowadziła w kwietniu 1919 r. bardzo aktywne
działania. W dniu 3 kwietnia eskadra trzema maszynami zbombardowała ukraiń
skie pociągi pancerne na stacjach Peresepa i Rożyszcze, tracąc przy tym jeden sa
molot uszkodzony, a 4, 5 i 7 kwietnia załogi eskadry wykonały jeszcze 6 lotów bo
jowych. W dalszych akcjach 3 eskadra nie miała już tyle szczęścia. W przeciągu
kilku dni stracono dwa samoloty i jedną załogę wziętą do niewoli18'.
2 eskadrę lotniczą por. Robotyckiego w dalszym ciągu prześladował
pech. Pod nowym dowództwem eskadra dochodziła do stanu gotowości bojowej,
gdy pożar, który wybuchł w końcu kwietnia 1919 r., zniszczył skład wagonów
wraz z całym wyposażeniem lotniczym eskadry.

1.7.

Sytuacja militarna Wojska Polskiego w chwili
rozpoczęcia działań przeciw Rosji Sowieckiej

11 listopada 1918 roku siły Wojska Polskiego liczyły 24 bataliony piechoty,
3 szwadrony kawalerii i 5 baterii artylerii. W powołanych 15 okręgach wojsko
wych werbowano ochotników, w rezultacie czego do połowy stycznia 1919 r. stan
liczebny wojska wzrósł do 110 tys. żołnierzy. 15 stycznia tego roku przystąpiono
do formowania 36 pułków piechoty, 14 pułków kawalerii i jednostek zapasowych.
18

W zamyśle organizacyjnym były to siły wystarczające do utworzenia 12 dywizji
piechoty i 6 brygad kawalerii.
Jednak w pierwszych walkach brały udział oddziały doraźnie organizo
wane. Pierwszą taką małą jednostką, która zaznaczyła swój udział w walkach o
Lwów, była grupa mjra Stachiewicza licząca ok. 700 ludzi. Z połączenia tej grupy,
przeformowanej na batalion z grupą płka Karaszewicza-Tokarzewskiego powstała
grupa taktyczna „Odsieczy Lwowa". Poza nimi w obronie Lwowa zasłynęły także
inne grupy: lubelska — mjra Wieczorkiewicza, warszawska — płka Skrzyńskiego,
płka Minkiewicza, gen. Zielińskiego, płka Kulińskiego, płka Sikorskiego i gen. Ro
mera. Nie można także pominąć wśród obrońców Lwowa grupy mjra (wcześniej
kapitana) Mączyńskiego. Łącznie siły obrońców Lwowa wraz z wojskami „odsie
czy" liczyły ok. 20 tys. żołnierzy, czyli równowartość dwóch niepełnych dywizji.
Oddziały te w końcu grudnia 1918 r. utworzyły grupę „Wschód" pod dowódz
twem gen. Rozwadowskiego, zastąpionego na tym stanowisku w maju 1919 r.
przez gen. Iwaszkiewicza.
W walkach z Ukrainą Naddnieprzańską brała udział grupa gen. Majew
skiego, połączona następnie z grupą „ B u g " gen. Romera. W styczniu 1919 r. do
wództwo tego obszaru przejął gen. Rydz-Smigły. Walki na tym odcinku frontu
trwały do maja 1919 r. i zakończyły się wyparciem oddziałów naddnieprzańskich
na linię rzeki Styr. Tu, w wyniku postępów oddziałów sowieckich naciskających
na wojska ukraińskie z północnego-wschodu, ponownie doszło do styczności od
działów polskich z Armią Czerwoną. Jako pierwsza na tym odcinku frontu nawią
zała bezpośrednią styczność bojową z wojskami sowieckimi grupa gen. Babiańskiego w rejonie Rafałówki, Czartoryska i Radziwiłłowa.
Na północno-wschodnim odcinku frontu istotne znaczenie miały pol
sko-sowieckie walki o Wilno. Miasto to, opanowane między 1 a 3 stycznia 1919 r.
przez oddziały Samoobrony Polskiej, zostało następnie zajęte przez komunistyczny
5 Rewolucyjny Pułk Wileński Armii Czerwonej. Oddziały samoobrony ustąpiły i
przez obszar okupacji niemieckiej (tzw. Ober-Ost) przedostały się do Łap, kontro
lowanych już przez jednostki polskie, gdzie stały się trzonem formowanej Dywizji
Litewsko-Białoruskiej. Kawaleria samoobrony wileńskiej pod dowództwem rtm.
Jerzego Dąmbrowskiego przebiła się z bojem do Prużany (płn. wsch. od Brześcia),
gdzie połączyła się z regularnymi oddziałami Wojska Polskiego.
Przypisy do rozdziału 1.
'' Następnie oddział zmienił nazwę na Awiacja I Korpusu, a dowództwo nad
jednostką objął ppłk Piotr Abakanowicz.
2)
Poprzednio była to rosyjska 19 eskadra myśliwska zorganizowana w r. 1915 w
Warszawie głównie z Polaków.
3)
W czerwcu 1919 r. eskadra ta przedostała się przez Rumunię do Polski. Wów
czas jednostką tą dowodził por. Rayski.
4)
Służba lotników narodowości polskiej w armiach rosyjskiej i austro-węgierskiej
przebiegała bez dyskryminacji narodowościowej. Natomiast w armii niemieckiej Polacy mieli
nie tylko utrudniony dostęp do lotnictwa, lecz także w praktyce mogli na ogół dosłużyć się
jedynie stopni podoficerskich. Stąd też nic dziwnego, że wśród Polaków, którzy odbyli służbę
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niemieckich jednostkach lotniczych było zaledwie 7 oficerów, podczas gdy z „awiacji" car
skiej pochodziło 91 oficerów, a z lotnictwa austro-węgierskiego — 93.
5)
Ponad 200, ponieważ różne źródła podają różne dane. Otóż: K. Sławiński po
daje liczbę 212 samolotów, A. Morgała — 217 samolotów, M. Romeyko — 206 samolotów,
a akta Inspektoratu Wojsk Lotniczych — 214 samolotów. Z drugiej strony wszystkie w.w.
źródła podają zgodnie liczbę 12 sprawnych samolotów.
6)
Znak ten pochodził z samolotu por. Stefana Steca, który jeszcze podczas walk
na froncie włoskim używał go jako swoje osobiste godło. Była nim leżąca litera „S" z wyry
sowaną na niej różą wiatrów oraz właśnie biało-czerwona szachownica. Por. Stec przyleciał
ze Lwowa do Warszawy w listopadzie 1918 r. przywożąc Naczelnikowi Państwa meldunki o
sytuacji Lwowa i prośbę o zorganizowanie pomocy.
7)
Utworzyli ją lotnicy polscy, którzy 2 listopada 1918 r. zajęli lotnisko Lewandówka pod Lwowem. Na ich czele stali por. de Beaurain i por. Bastyr.
8)
Na pamiątkę tego wydarzenia aż do 1931 roku tego dnia obchodzono Święto
Lotnictwa Polskiego. Od roku 1932 obchody tego święta wiązały się z rocznicą odsłonięcia
pomnika Lotnika w Warszawie.
g>
Łącznie z kilkoma załogami i dwoma samolotami 3 eskadry bojowej, które
przybyły walczyć do Lwowa (wbrew rozkazom) znacznie wcześniej od pozostałej części
eskadry.
lo)
Większość sprzętu (4 na 6 samolotów) stanowiły austriackie Brandenburgi w
wersji szkolnej. Istniała także wersja wywiadowcza tego samolotu, ale w tym czasie nie było
jej wśród samolotów we Lwowie.
n)
W przypadku samolotów dwumiejscowych załogi podawane są w tej książce
zawsze w kolejności pilot — obserwator.
12)
Czesi zaatakowali 23 stycznia 1919 r. W tym czasie 1 eskadra bojowa (wów
czas już 5 eskadra lotnicza) walczyła pod Przemyślem.
13)
Na Ławicy i pobliskiej hali sterowcowej na Winiarach zdobyto łącznie około
400 płatowców oraz około 300 silników do nich. Znikome natomiast okazały się zapasy
smarów i benzyny lotniczej.
14)
W latach 1918 — 1919 istniały dwa wzajemnie się nie uznające państwa ukraiń
skie. Były to: Ukraina Naddnieprzańska i Zachodnioukraińska Republika Ludowa. To z
wojskami tej ostatniej toczono uporczywe walki o Lwów.
15)
Jedną z przyczyn opóźniającą wejście do akcji 2 eskadry lotniczej był właśnie
fatalny stan techniczny samolotów remontowanych w Centralnych Warsztatach Lotniczych
w Warszawie. W katastrofach 13 i 23 stycznia oraz 10 lutego 1919 r. eskadra ta straciła trzy
samoloty, zabitego pilota i rannego mechanika.
le)
Według niektórych przekazów było to lądowanie z braku paliwa. Lądowanie
odbyło się przy sztabie gen. Rydza-Śmigłego.
ll>
8 eskadra została początkowo utworzona jako 1 eskadra łącznikowa. Jej do
wódcą został por. Herget. Jako wyposażenie eskadra otrzymała cztery bardzo już zużyte sa
moloty.
181
Załoga sierż. Arciszewski — por. Antoniowicz dostała się do niewoli, z której
po paru tygodniach zbiegła i powróciła do eskadry.
w
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Działania lotnictwa
na froncie wschodnim
w roku 1919

2
2.1.

Przebieg działań wojennych w roku 1919

W styczniu 1919 r. wojska Rzeczpospolitej prowadziły działania wojenne na kilku
odcinkach frontu. Przede wszystkim toczono walki na przedpolu Lwowa z wojska
mi Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, a także o Łuck z oddziałami Ukrai
ny Naddnieprzańskiej. Również w tym czasie Czesi rozpoczęli konflikt zbrojny o
Śląsk Cieszyński, w wyniku którego strona polska wskutek słabości zaangażowa
nych tam sił utraciła większość spornego terytorium (Zaolzie).
Walki z oddziałami ukraińskimi prowadzone były znacznie skuteczniej.
Po kilkakrotnych i nieudanych próbach odsunięcia wojsk ukraińskich od Lwowa
(m.in. 11 stycznia 1919 r.), linia frontu utrzymywała się wzdłuż linii: Chyrów —
Sambor — Krukiewice — Gródek Jagielloński — wokół Lwowa — Jaworów —
Rawa Ruska — Bełz. Tylko na niektórych odcinkach tego frontu utrzymywano
obronę stałą. Większość terenu ze względu na szczupłość sił przesłaniały niewielkie
oddziały manewrowe. 6 marca 1919 roku oddziały ukraińskie ponownie zaatako
wały pod Gródkiem i osiągnęły znaczne powodzenie, ale i tym razem odsiecz od
działów gen. Iwaszkiewicza (10 batalionów piechoty z artylerią) po tygodniu walk
odrzuciła nieprzyjaciela. Następne działania grupy gen. Iwaszkiewicza doprowadzi
ły do oczyszczenia przedpola Lwowa. Linia frontu polsko-ukraińskiego w kwiet
niu 1919 r. przebiegała od Rawy Ruskiej do Gródka Jagiellońskiego z niewielkim
występem lwowskim. Siły zgrupowania polskiego liczyły wówczas około 30 tys.
żołnierzy, co zapewniało przeciwnikowi dysponującemu około 60 tys.'wojskiem —
dwukrotną przewagę.
W walkach^ z Ukrainą Naddnieprzańską decydujące zadania wykonały
oddziały gen. Rydza-Śmigłego. Główne siły nieprzyjaciela skupiały się na odcinku
Równe — Rożyszcze — Łuck. Sukces strony polskiej w znacznym stopniu zależał
od ryzykownego wypadu oddziału mjra L. Lisa-Kuli, choć dla tego dzielnego do
wódcy zakończył się tragicznie1'. Siły naddnieprzańskie zostały zmuszone do wyco
fania się, tym bardziej, że od północnego wschodu naciskały na nie oddziały bol
szewickie.
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Pod koniec kwietnia 1919 r. do Polski zaczęły nadchodzić transporty 2
jednostkami armii gen. J. Hallera. Znaczna ich część została skierowana na front
ukraiński. Po pewnych perturbcjach, związanych ze sprzeciwem Aliantów co do
2
3
użycia jednostek „błękitnej armii" ' w walkach z Ukraińcami ', 14—15 maja 1919 r.
ruszyło natarcie polskie. Stosunkowo łatwo przełamano pozycję wojsk ukraiń
skich, zajęto drohobycko-borysławskie zagłębie naftowe, a także opanowano Sta
nisławów i nawiązano przyjazny kontakt z działającymi na południu wojskami ru
muńskimi4'. Na skutek interwencji państw Ententy, wojska polskie zatrzymały na
tarcie na linii: rzekła Złota Lipa — Brzeżany — Jezierna — Radziwiłłów5'. Wkrót
ce potem, 8 czerwca 1919 r. na osłabione siły polskie ruszyło natarcie ukraińskie.
Oddziały polskie zostały zmuszone do wycofania się na linię rzek Gniła Lipa —
górny Styr. W tej sytuacji wojska polskie otrzymały wzmocnienie i wkrótce potem
przeszły do przeciwnatarcia. Pierwsza jego faza trwała od 28 czerwca, a kontynua
cją powodzenia była druga część uderzenia (od 14 lipca), po której Wojsko Polskie
dotarło do Zbrucza6'.
1 września 1919 r. podpisano polsko-ukraińskie porozumienie rozejmowe o życzliwej neutralności obu stron.
Działania ofensywne na szerszą skalę przeciwko Rosji Sowieckiej strona
polska zainicjowała od operacji wileńskiej w kwietniu 1919 r. Operację rozpoczęto
16 kwietnia. Główne zadanie — opanowanie Wilna — wyznaczono kawalerii płka
Beliny-Prażmowskiego i 2 Dywizji Piechoty Legionów (2 DPLeg.) gen. Rydza-Śmigłego. Do działań ubezpieczających na skrzydłach skierowano grupę gen.
Listowskiego w rejonie Łuninca oraz grupę gen. Szeptyckiego pod Baranowiczami,
Nowogródkiem i Lida. Wilno zostało zdobyte po zaciętym boju 19 — 20 kwietnia,
natomiast na innych kierunkach akcja zakończyła się umiarkowanym powodze
niem strony polskiej.
Kolejnym etapem działań było pokonanie sił sowieckich dążących do
odbicia Wilna. W dniach 26 — 30 kwietnia oddziały podległe gen. Rydzowi-Smigłemu pobiły przeważające oddziały nieprzyjaciela i odrzuciły je na odległość 60 — 90
km od miasta.
Dalsze działania na Froncie Litewsko-Białoruskim zapoczątkowała
ofensywa polska 1 lipca 1919 r. Dowodzący tym frontem gen. Szeptycki do dzia
łań użył 1 i 2 DPLeg. osiągając znaczne powodzenie, m.in. 4 lipca zajęto Mołodeczno. Po ściągnięciu posiłków (8 DP i oddziałów wielkopolskich) i skierowaniu
w ten rejon Dywizji Litewsko-Białoruskiej (DL-B) działania strony polskiej nabra
ły tempa. Siły polskie liczące w sumie ok. 15 tys. żołnierzy zajęły 6 sierpnia Słuck,
2 dni później Mińsk, a 2 DPLeg. w działaniach pościgowych 29 sierpnia opanowa
ła twierdzę Bobrujsk. Do rzeki Berezyny dotarła także część DL-B. Ukoronowa
niem ofensywy były działania 1 DPLeg. i 8 DP na Połock i Dyneburg.
Latem r. 1919 również jednostki Frontu Galicyjsko-Wołyńskiego prze
szły do działań ofensywnych przeciwko wojskom sowieckim. Rozpoczęły się one 8
sierpnia uderzeniem 4 DP z rejonu Brodów na Krzemieniec i Dubno oraz 1 Dy
wizji Strzelców (1 DS) z armii gen. Hallera, która nocą 12/13 sierpnia zdobyła
twierdzę Równe. Następnie 3 DP oraz 3 i 4 Brygada Jazdy opanowały Szepietówkę i Zasław.
W wyniku tych operacji linia frontu polsko-sowieckiego w końcu sierp
nia 1919 r. przebiegała od miejscowości Toki, przez Ostrów — Brzeźno — Korzec
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_ Lubań — Hłusk — Bobrujsk — Borysów — Lepel — Dryssę do Dyneburga.
W późniejszych miesiącach podjęto jedynie działania zabezpieczające pochód od
7
działów bolszewickich '. W ich rezultacie linia frontu na Ukrainie przesunęła się
na zachód od Baru — Zwiahla i Olewska. Z niewielkimi zmianami linia ta utrzy
mała się do wiosny 1920 r.

2.2.

Stan lotnictwa polskiego na wiosnę roku 1919

Powstałe w roku 1918 zalążki polskiego lotnictwa praktycznie dopiero na począt
ku r. 1919 zostało objęte administracyjnie przez władze lotnicze (DWL), które
(przypomnijmy to raz jeszcze) powstały 20 grudnia 1918 r. Działalność organiza
cyjna Dowództwa Wojsk Lotniczych ograniczała się do rozpoczęcia formowania
pierwszych trzech eskadr. W drugiej połowie stycznia zdecydowano, że w Warsza
wie powstanie pięć eskadr. Miały to być: 1 eskadra dowodzona przez por. Skoczdopole, 3 eskadra kpt. Słoniewskiego, 4 eskadra rtm. Serednickiego, 8 eskadra
por. Hergeta oraz 11 eskadra rtm. Niżewskiego. Zdecydowano także, że w Krako
wie rozpocznie formowanie 9 eskadra dowodzona przez por. Trenkwalda.
Sprzęt lotniczy, jakim dysponowały eskadry, był najczęściej bardzo zu
żyty, a więc nieodzowne było zorganizowanie od samego początku działalności
lotniczej warsztatów naprawczych, zarówno polowych jak też głównych. Polowe
warsztaty nosiły nazwę Ruchomych Parków Lotniczych (RPL), a warsztaty głów
ne miały nazwę Centralnych Warsztatów Lotniczych (CWL). Do końca stycznia
1919 r. zdołano utworzyć trzy Ruchome Parki Lotnicze: I RPL — dowodzony
przez por. Zych-Płodowskiego w Warszawie, II RPL — por. Rettingera w Krako
wie i III RPL — inż. Rubczyńskiego we Lwowie. W założeniu każdy RPL miał
obsługiwać jedną grupę lotniczą. Z tego względu zamierzano w marcu uruchomić
IV RPL dla IV grupy lotniczej.
Tymczasem cztery eskadry prowadziły działania bojowe. Były one zmu
szone pracować w bardzo trudnych warunkach. Eskadry działające z lotnisk polo
wych z konieczności musiały trzymać samoloty pod gołym niebem (w zimie!). To
nie tylko utrudniało obsługę, ale także było przyczyną niszczenia konstrukcji płatowca. Dobrze było jeśli eskadra dysponowała co najmniej dwoma samolotami go
towymi do lotu, ale jeśli już udało się wystartować, to maszyna najczęściej wracała
z trasy na skutek usterek technicznych. O stanie ilościowym sprzętu, jakim dyspowały eskadry świadczą następujące dane:
Na dzień 25 lutego poszczególne jednostki lotnicze donosiły o posiada
nym sprzęcie:
1 eskadra lotnicza — 5 samolotów typu Albatros C-3 i C-10;
2 eskadra lotnicza - 4 samoloty: Albatros C-l, Rumpler C-l, DFW C-5
i BFW C-18;
3 eskadra lotnicza — 6 samolotów: Albartos C-l, 2 Albatrosy C-10, Albatros
D-3, DFW C-5 i LVG C-6;
4 eskadra lotnicza - 4 samoloty: 2 Albatrosy C-3 i 2 Rolandy C-l2;
5 eskadra lotnicza — 3 samoloty: Brandenburg, Oeffag i Albatros D-3;
6 eskadra lotnicza — 8 samolotów: 5 Brandenburgów, 2 Oeffagi i Albatros C-12;
7 eskadra lotnicza - 4 samoloty: Oeffag, Uffag i 2 BFW C-18;
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8 eskadra lotnicza — bez samolotów;
9 eskadra lotnicza — 18 samolotów: 11 Brandenburgów (szkolne), 2 Oeffagi,
3 Rumplery C-12, Rumpler C-l i LVG C-5;
11 eskadra lotnicza — bez samolotów;
Wojskowa Szkoła Lotnicza — 15 samolotów: 8 Brandenburgów,
2 Rumplery C-l i C-8, 3 Albatrosy C-l i C-3;
I Ruchomy Park Lotniczy — bez samolotów;
II Ruchomy Park Lotniczy — 18 samolotów;
III Ruchomy Park Lotniczy — 23 samoloty;
IV Ruchomy Park Lotniczy — bez samolotów;
Centralne Składy Lotnicze (CSL) - 92 samoloty różnego typu;
Centralne Warsztaty Lotnicze — 33 samoloty w trakcie napraw głównych.

Uff ag Cl — jedyny egzemplarz tego typu samolotu byl używany w 7 eskadrze

W różnych terminach zdecydowano się na utworzenie Grup Lotniczych.
Stosunkowo wcześnie powstały II i III Grupy Lotnicze (krakowska i lwowska),
najpóźniej natomiast grupy I i IV. W skład tych grup włączono następujące eskad
ry:
I Grupa Lotnicza w Warszawie — 1, 4 i 11 eskadry — dowódca mjr Serednicki;
II Grupa Lotnicza w Krakowie (później w Przemyślu) 5 i 9 eskadry (później 1
Wielkopolska) — dowódca kpt. Florer, a następnie kpt. Perini;
III Grupa Lotnicza we Lwowie — 6 i 7 eskadry — dowódca kpt. Bastyr, przej
ściowo kpt. Wierzejski;
IV Grupa Lotnicza w Kowlu - 2, 3 i 8 eskadry — dowódca kpt. Słoniewski,
przejściowo kpt. Kadzidłowski.
Nie był to podział ostateczny. Jeszcze wielokrotnie w okresie wojny
eskadry miały zmieniać dyslokację i przydziały. Pod koniec marca 1919 r. w
związku z przygotowaniami do akcji na Wilno w części eskadr zaszły istotne zmia26

y personalne; 4 eskadrę objął por. A. Jurkiewicz, a 11 eskadrę rtm. Buckiewicz.
Obie eskadry miały natychmiast odejść pod Białystok do dyspozycji grupy gen.
Szeptyckiego. W tym czasie do III Grupy Lotniczej dołączono 12 eskadrę por.
8
Matuli. Jak się później okazało była to tylko decyzja na papierze '.
n

23.

Udział lotnictwa w operacji wileńskiej

20 marca 1919 r. w związku z zamierzonymi działaniami na kierunku wileńskim w
skład Dywizji Litewsko-Białoruskiej (DL-B) włączono 1 eskadrę lotniczą pod do
wództwem por. Skoczdopole. Eskadrę przebazowano pod Białystok na lotnisko w
Dojlidach. Stąd też w końcu marca rozpoczęła ona działania bojowe. W pierw
szym locie załoga ppor. Pawluć — por. Gogoliński zbombardowała koszary
wojsk sowieckich w Baranowiczach. Podczas powrotu z zadania samolot został
celnie ostrzelany przez nieprzyjaciela, ale pilotowi udało się przelecieć linię frontu.
Na początku kwietnia ta sama załoga, także podczas lotu na Baranowicze na sku
tek defektu silnika została zmuszona do lądowania, podczas którego rozbiła Al
batrosa C-3. W wyniku wypadków i fatalnego stanu technicznego, eskadra została
pozbawiona możliwości dalszego działania. Dwa samoloty eskadry zostały rozbite,
a dwa dalsze były w remoncie.
7 kwietnia na lotnisko Dojlidy przybyły dwie pozostałe eskadry I Grupy
Lotniczej — 4 eskadra por. Jurkiewicza i 11 eskadra rtm. Buckiewicza. Dowódca
grupy wydał rozkaz, aby 11 eskadra przekazała dwa dopiero co otrzymane samo
loty na uzupełnienie stanu pozostałych eskadr. 4 eskadra lotnicza została przydzie
lona do 1 DPLeg., a do dyspozycji miała cztery samoloty i dwie załogi. 17 kwiet
nia przeprowadziła pierwsze loty bojowe. Podczas jednego z nich zginął ppor. pil.
S. Brygiewicz, a pchor. Błysk-Wilski został ciężko ranny. Następnego dnia dwie
załogi: por. Szeliga — pchor. Bajkowski i por. Jurkiewicz — mjr Serednicki wyko
nały loty wywiadowcze na trasie Lida — Mołodeczno. Po zajęciu Wilna przygoto
wano eskadry I Grupy Lotniczej do przejścia na lotnisko Porubanek w pobliżu te
go miasta. Jako pierwszy lot nad Wilnem wykonał ppor. Krajewski — 28 kwiet
nia, a następnego dnia przebazowała się na Porubanek pozostała część I Grupy
Lotniczej z jej dowódcą mjrem Serednickim. Po zakończeniu tej akcji lotniczej
stan eskadr nie przedstawiał się imponująco. Trzy eskadry dysponowały trzema
samolotami. Przypadek zrządził, że podczas przeszukiwania transportów kolejo
wych zdobytych na dworcu w Wilnie, żołnierze 1 eskadry znaleźli w jednym z
nich samolot produkcji rosyjskiej Anatra Anasal".

2.4.

Lotnictwo w działaniach na Polesiu i Białorusi

I Grupa Lotnicza mjra Serednickiego stacjonowała pod Wilnem niecały miesiąc —
do 24 maja 1919 r. Po zajęciu Wilna sytuacja militarna wokół miasta nie była cał
kowicie jasna. Z tego względu samoloty I Grupy działające z Porubanka prowa
dziły szczegółowe rozpoznanie obszarów na północ i północny-wschód od miasta.
Nie zaniechano jednak atakowania dogodnych celów. Podczas lotu wywiadowcze
go 16 maja załoga 1 eskadry sierż. Choiński — por. Gogoliński wykryła i zmusiła
"O zaprzestania prowadzenia ognia baterię sowieckiej artylerii. 19 maja załoga
Por. Jurkiewicz — mjr Serednicki w czasie lotu wywiadowczego zaatakowała nie27
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przyjacielską drezynę pancerną w rejonie Zalesie — Prudy, na linii kolejowej Wil
no — Mińsk i zmusiła ją do wycofania się. Intensywne działania prowadziły także
załogi 4 eskadry działające dla 1 DPLeg. Spośród personelu eskadry aktywnymi
działaniami w tym okresie wyróżnili się: por. Jurkiewicz, por. Willman, ppor. Kra
jewski i ppor. Romeyko.
24 maja dowództwo I Grupy wraz z 4 eskadrą zostało przeniesione
Porubanka do Lidy. Na wileńskim lotnisku pozostała jedynie 1 eskadra por.
Skoczdopole, która w maju wykonała tylko kilka lotów bojowych.
Także w maju 1919 r. przeszła swój chrzest bojowy 8 eskadra lotnicza
Początkowo skierowana do Brześcia miała wejść w skład IV Grupy Lotniczej, lecz
później skierowano ją do dyspozycji grupy gen. Listowskiego101. Pierwszy lot bojo
wy eskadra wykonała na początku maja, kiedy załoga por. Jesionowski — por
Szandorowski zaatakowała bombami sowiecki okręt na Pinie. W tym czasie eskad
ra dysponowała czterema samolotami, trzema sprawnymi i jednym w naprawie.
W czerwcu 1919 r. trzy eskadry działające na froncie litewsko-białoruskim przystąpiły do intensywnych działań lotniczych. Były to: 4 i 8 eskadra oraz,
częściowo obsadzona przez polski personel, 528 eskadra Salmsonów (z lotnictwa
armii gen. Hallera). Natomiast w dalszym ciągu zupełnie niewykorzystana pozo
stawała 11 eskadra w Dojlidach pod Białystokiem, a 1 eskadra wykonała w czerw
cu tylko kilka lotów bojowych. Podczas jednego z nich 25 czerwca sierż. Choiński
podczas powrotu z rozpoznania musiał przymusowo lądować między okopami (na
ziemi „niczyjej"). Udało mu się jednak szybko naprawić defekt silnika i po chwili
wystartować.
Bardziej efektywnie działała w tym czasie 4 eskadra. 12 czerwca 1919
podczas startu do lotu bojowego uległa katastrofie załoga por. R. Wermiński ppor. W. Rice. Już po starcie samolot Roland CL-2 na wysokości 50 m wpadł w
korkociąg i runął na ziemię. Pilot zginął na miejscu, a obserwator zmarł następne
go dnia w szpitalu. Mimo tego wypadku eskadra w dalszym ciągu działała ofiarnii
bombardując m.in. Mołodeczno i Wilejkę, a 21 czerwca dwie załogi eskadry celnii
zbombardowały stację kolejową w Mińsku. W locie tym wzięły udział załogi: por
Willman — ppor. Kuczyński i sierż. Cagasek — ppor. Kryński, które zrzuciły
łącznie około 150 kg bomb.
Aktywnie działała także 8 eskadra przeniesiona w tym czasie z lotniska
w Brześciu do Brodnicy pod Pińskiem. Pozwoliło to na znaczne skrócenie czasi
dolotu do linii frontu, a tym samym zwiększyło efektywny czas działania eskadry.
W czerwcowych walkach na froncie wzięła także udział 582 eskadr;
Salmsonów, która rozlokowała się na wileńskim lotnisku w Porubanku. W jednym
z pierwszych lotów bojowych 12 czerwca 1919 r. została zestrzelona i dostała się
do niewoli sowieckiej załoga por. pil. Fore (Francuz) — por. pil. Wiktor Wolski
Francuz po krótkim pobycie w niewoli został przez bolszewików zwolniony, nato
miast por. Wolski został przez nich rozstrzelany w smoleńskim więzieniu.
W połowie czerwca 1919 r. eskadry I Grupy Lotniczej miały na swyn
stanie następujące ilości samolotów:
1 eskadra lotnicza — 6 samolotów: 3 Albatrosy C-10, 1 Roland CL-2, 1 Anatr;
Anasal i 1 Albatros C-3 w remoncie;
4 eskadra lotnicza — 3 samoloty: 1 Nieuport, 1 Albatros C-10, 1 Roland CL-2
remoncie;
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8 eskadra lotnicza — 4 samoloty: Albatros D-3, 2 Rolandy CL-2 (jeden w remon
cie), 1 Albatros C-3;
11 eskadra lotnicza — 2 samoloty: 1 DFW C-5 i 1 Roland CL-2 (w montażu).
Zaplecze techniczne dla eskadr I Grupy Lotniczej stanowił I Ruchomy
Park Lotniczy por. Zycha-Płodowskiego, stacjonujący w tym czasie w Wołkowysku.
W następnym miesiącu, lipcu 1919 r., zapoczątkowała działania wywia
dowcze (rozpoznawcze) 4 eskadra lotnicza, która w dniach 2 i 3 lipca wykonała z
Lidy pięć lotów bojowych. W czasie ich wykonywania wyróżnili się zwłaszcza:
sierż. Choiński1", który wykonał w tych dniach trzy loty, a podczas jednego z nich
unieruchomił sowiecką drezynę pancerną, oraz por. Biskupski, który wykonał dwa
loty. Uznanie zdobyli także lotnicy wykonujący loty bezpośrednio dla sztabu gen.
Szeptyckiego. Byli to: piloci — por. Jurkiewicz, sierż. Kamionkowski, sierż. Caga
sek oraz obserwatorzy — por. Kryński, por. Menczak i ppor. Kuczyński.
8 eskadra lotnicza rozpoczęła lipcowe walki od lotów na bombardowa
nie. W pierwszych lotach tego miesiąca załoga por. Herget — sierż. Liefeld oraz
ppor. Chlubka — ppor. Puzyna przeprowadziła bardzo skuteczny nalot bombowy
na sztab wojsk czerwonych stacjonujący w Łunińcu oraz na miejscową parowo
zownię. W nalocie tym przeprowadzonym 5 lipca obie załogi zrzuciły około 350 kg
bomb. Dwa dni później Łuniniec został zajęty przez wojska gen. Listowskiego. W
następnych dniach załogi 8 eskadry przeniosły rejon swego działania kilkadziesiąt
kilometrów na wschód, w okolice rzeki Łań, bombardując m.in. stację kolejową
Sienkiewicze. W końcu lipca dowództwo eskadry objął por. Chlubka, a personel
latający stanowili: piloci — por. Świątecki, por. Jesionowski, por. Herget, ppor.
Krajewski oraz obserwatorzy — por. Puzyna i sierż. Liefeld.
Pogodne dni lipcowe stanowiły także dla 1 eskadry lotniczej okres in
tensywnych działań. Jednostka dysponowała w tym okresie trzema samolotami i
wykonała na nich 16 lotów bojowych. W drugiej połowie lipca dowództwo
eskadry objął por. Willman, po por. Skoczdopole. Poza nimi w eskadrze znajdo
wali się: piloci — por. Szeliga, por. Bogusz, por. Domes i ppor. Pawluć oraz ob
serwatorzy — por. Berezowski i ppor. Sztybel. W okresie częstych lotów brako
wało obserwatorów i wówczas często brali w nich udział członkowie personelu
naziemnego. W ten sposób w lotach wzięli udział: kpr. Zaremba, kpr. Cybulski i
kpr. Former.
W końcu lipca 1919 r. skończyła się bezczynność 11 eskadry lotniczej.
Została ona wyłączona operacyjnie ze składu I Grupy Lotniczej i przydzielona do
dyspozycji 1 DL-B gen. Mokrzyckiego. W związku z tym eskadrę przebazowano
koleją do Słonima na lotnisko Dereniańczyce. Zanim jednak eskadra zdołała przy
stąpić do działań bojowych, sztab gen. Mokrzyckiego przeniósł się do Baranowicz,
co pociągnęło za sobą konieczność przesunięcia eskadry. Niestety przy przebazowaniu (o zmroku) jedynego sprawnego samolotu DFW C-5, przez dowódcę eskad
ry rtm. Buckiewicza, nastąpił kapotaż !2) i poważne uszkodzenie samolotu. Zara
dzono temu przez przełożenie silnika (na szczęście nieuszkodzonego) do Rolanda,
który był bez silnika, i w ten sposób 31 lipca 1919 r. 11 eskadra lotnicza osiągnęła
gotowość do akcji bojowej. Do personelu latającego eskadry należeli: piloci —
rtm. Buckiewicz, kpt. Iwaszkiewicz, sierż. Biel oraz obserwatorzy — por. Karpiń
ski i ppor. Sznuk. Już w sierpniu przybył do jednostki ppor. obs. Jussewicz.
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1 sierpnia eskadra wykonała pierwszy lot bojowy z lotniska Baranowicze. Przeprowadziła go załoga kpt. Iwaszkiewicza — por. Karpiński. Eskadra pod
legająca DL-B wykonywała dla niej rozpoznania na dwóch zasadniczych kierun
kach: Baranowicze — Stołpce i Baranowicze — Łuniniec. 2 sierpnia w rejon Stołpiec poleciała załoga sierż. Biel — ppor. Sznuk. Nad miejscowością Mir zostali oni
ostrzelani przez bolszewików, za co zrewanżowali się kilkoma 3-kilogramowymi
pociskami do miotaczy min13). W drodze powrotnej wykryli sowiecką baterię arty
lerii (którą następnie zniszczyła artyleria 1 DL-B). Pod koniec pierwszego tygodnia
sierpnia eskadra otrzymała drugi samolot, co znacznie zaktywizowało działalność
rozpoznawczą. 5 sierpnia miała miejsce nieudana próba współpracy z własną ka
walerią, a oczekujący na ułanów w rejonie spotkania samolot został ostrzelany
przez oddział nieprzyjaciela i z uszkodzonym silnikiem zmuszony do lądowania. W
wyniku nagłego przyziemnienia samolot został rozbity, a obaj lotnicy ranni. 8
sierpnia, dnia pamiętnego ze względu na zajęcie Mińska, załoga rtm. Buckiewicz
— ppor. Sznuk wykonała lot wywiadowczy w kierunku na Kojdanów. W tym lo
cie zaatakowano i rozproszono grupę saperów sowieckich przygotowujących się
do wysadzenia mostu na Niemnie w miejscowości Stołpce (ok. 70 km na pd.-zach.
od Mińska). Po zajęciu Mińska 11 eskadra urządziła wysunięte lotnisko w Słucku.
Znajdowała się na nim stacja benzynowa i kilku mechaników. W tych dniach
eskadra otrzymała uzupełnienie sprzętu i dysponowała już 3 samolotami: 2 DFW
C-5 i AEG C-4. Wkrótce potem 11 eskadra została wycofana do Białegostoku i
wraz z 3 eskadrą kpt. Makijonka z Ciechanowa weszła w skład IV Grupy Lotni
czej dowodzonej przez por. Borejszę. Grupa ta wchodziła w skład Frontu Mazo
wieckiego stanowiącego osłonę przed ewentualnym atakiem niemieckim z Prus
Wschodnich14'.
Formalnie w skład IV Grupy Lotniczej i Frontu Mazowieckiego wcho
dziła także 1 eskadra z Porubanka. Na początku sierpnia na tym lotnisku stacjo
nowała także 582 eskadra Salmsonów. Prowadziła ona działania rozpoznawcze na
pograniczu Litwy i Łotwy. Szczególne zainteresowanie sztabów budziły rejony
Dźwińska, Dukszt i Jezioros (Nowo-Aleksandrowska). W drugiej połowie sierpnia
582 eskadra przeniosła się bliżej rejonu walk na lotnisko w Mołodecznie.
Natomiast osłabł wysiłek bojowy 4 i 8 eskadry z I Grupy. Zostało to
spowodowane niemal całkowitym zużyciem sprzętu. Jednakże w tym właśnie mo
mencie I Grupa otrzymała silne wsparcie. Była nim 2 eskadra wielkopolska, która
4 sierpnia opuściła Poznań skierowana na Front Litewsko-Białoruski pod rozkazy
gen. Szeptyckiego. Już 6 sierpnia eskadra ta przystąpiła do działań bojowych, od
razu w „dobrym stylu". Tego dnia jej pięć samolotów zbombardowało stację kole
jową w Mińsku, niszcząc dwa parowozy, uszkadzając pociąg pancerny i przerywa
jąc w kilku miejscach tory kolejowe. Nalot eskadry był przeprowadzony tak sku
tecznie, że kiedy dwa dni później oddziały polskie zajęły Mińsk zastano na dworcu
znaczne ilości sprzętu kolejowego, którego Sowieci nie zdążyli ewakuować. Ten
sukces nie przyszedł eskadrze łatwo. Obrona przeciwlotnicza stacji zestrzeliła zało
gę sierż. Filipiak — sierż. Kostro. Lotnikom udało się jednak uniknąć niewoli i po
tygodniu powrócić do eskadry. Poza nimi w nalocie wzięli udział: ppor. Łuczak —
kpt. Raden, kpr. Smętkowski — st. szer. Dzierzgowski, plut. Tomaszewski —
plut. Lipiński15'.
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W następnych dniach aktywnie działała załoga plut. Tomaszewski plut. Lipiński codziennie patrolująca obszar na wschód od Mińska. Wkrótce po
tem 2 eskadra wielkopolska przeniosła się na lotnisko Ślepianka pod Mińskiem,
rozszerzając jednocześnie obszar swego działania na twierdzę bobrujską. Szczegól
nego nasilenia nabrały działania eskadry w trzeciej dekadzie sierpnia. Podczas
działań nad twierdzą bobrujską wyróżniły się zwłaszcza załogi: kpr. Smętkowski
_ st. szer. Dzierzgowski - 20-22 sierpnia, plut. Tomaszewski - ppor. Ziembiń
ski - 21 sierpnia, a także ppor. Łuczak, - kpt. Raden - 23 sierpnia. Rozpozna
nie lotnicze okazało się bardzo przydatne podczas podjętego kilka dni później ata
ku na Bobrujsk, który ostatecznie zdobyto 29 sierpnia.
Końcowe dni tego miesiąca były dla eskadr I Grupy Lotniczej okresem
przebazowań na lotniska położone bliżej frontu. Razem z dowództwem I grupy do
Mińska przybyła 4 eskadra instalując się, podobnie jak 2 eskadra wielkopolska, na
lotnisku Ślepianka. W tym czasie 8 eskadra przebazowała się na lotnisko Kazanogrodek koło Łunińca.
We wrześniu 1919 r. I Grupa Lotnicza była już znacznie wyczerpana
długotrwałymi walkami. Stan jej eskadr przedstawiał się następująco:
4 eskadra lotnicza - 4 samoloty, w tym maszyna dowódcy grupy. Działała ona
dla 2 DPLeg. z lotniska Ślepianka;
8 eskadra lotnicza - bez samolotów. Działała ona dla 9 DP z lotniska Kazanogrodek koło Łunińca;
2 eskadra wielkopolska - 5 sprawnych samolotów. Działała ona dla dowództwa
Frontu Litewsko-Białoruskiego z lotniska Serebrianka pod Mińskiem;
582 eskadra Salmsonów została w tym czasie wydzielona z I Grupy Lotniczej do
dyspozycji grupy gen. Rydza-Śmigłego;
1 eskadra została również włączona do odwodu Naczelnego Dowództwa Wojska
Polskiego (NDWP).
Ze względu na widoczne osłabienie stanu eskadr na froncie północ
no-wschodnim NDWP zadecydowało o wzmocnieniu jego sił przez skierowanie tu
nowych eskadr.
Jako pierwszą przerzucono na Białoruś 1 eskadrę wielkopolską, która 3
września opuściła lotnisko Wojnowice w Wielkopolsce i ruszyła na wschód. W po
łowie września eskadra dotarła do Bobrujską razem z transportami 1 Dywizji
Strzelców Wielkopolskich (1 DSWlkp.). Od tego czasu obie eskadry wielkopolskie
działały na rzecz tej jednostki piechoty.
Drugą eskadrą wyznaczoną do strefy frontowej była 66 eskadra Breguetów. Jednostka ta została skierowana z Poznania, skąd przybyła w połowie wrześ
nia i rozlokowała się na lotnisku polowym w rejonie Dokszyc - Głębokiego (ok.
170 km na płn. wsch. od Wilna).
Także 582 eskadra Salmsonów zmieniła miejsce pobytu i zajęła lotnisko
w Swięcianach (ok. 70 km na płn. wsch. od Wilna).
Przerzucono w pobliże frontu nawet nie posiadającą samolotów 8
eskadrę lotniczą. Zajęła ona opuszczone przez poprzednich użytkowników lotnisko
w Porubanku.
We wrześniu w dalszym ciągu intensywnie działały eskadry wielkopol
skie. 2 eskadra wielkopolska pod dowództwem por. E. Norwida-Kudły przepro31

Salmson 2B2; wersja wywiadowcza tego samolotu stanowiła podstawowe wy
posażenie lotnictwa Armii gen. Hallera
wadziła we wrześniu, do czasu przybycia 1 eskadry wielkopolskiej, około 20 lotów
bojowych. Od września obie eskadry działały jednocześnie, przy czym 1 eskadra
por. Pniewskiego wykonała większą część zadań. Duża aktywność na froncie po
ciągała za sobą straty. 27 września załoga 1 eskadry wielkopolskiej plut. Krzywik
— ppor. Karczewski przeprowadziła bombardowanie mostu kolejowego na rzece
Oli pod Turkowoją. Podczas powrotu z zadania załoga napotkała w strefie fronto
wej oddział piechoty i w czasie ustalania jego tożsamości samolot został zestrzelo
ny przez żołnierzy sowieckich. Co prawda, lotnikom udało się wraz z kaemem
przedostać przez linię frontu, ale samolot, Rumpler C-7, był stracony.
Po 20 września 2 eskadra wielkopolska rozpoznawała obszary koncentracji
wojsk sowieckich od ujścia Świsłoczy, aż do Rochaczewa, na głębokość do 100 km.
Podczas jednego z takich lotów załoga plut. Filipiak — plut. Kazimierczak na
skutek defektu silnika została'zmuszona do lądowania w rejonie miasteczka Gołoszyce. Sytuacje takie zdarzały się dość często, lecz nie wpływały na morale załóg.
25 września załoga kpt. Smętkowski — plut. Lipiński mimo silnej obrony przeciw
lotniczej zbombardowała i uszkodziła sowiecki pociąg pancerny na stacji Turkowskaja. W ciągu następnych dni częściej wykonywano zadania rozpoznawcze, m.in.
28 września ta sama załoga rozpoznawała oddziały sowieckie w rejonie rzeki Oli, a
wrześniowe działania r. 1919 eskadra zakończyła bombardowaniem oddziałów nie
przyjaciela w Lubonicach i Kurganach (20 — 30 km na północ od Bobrujska).
582 eskadra Salmsonów działała we wrześniu pod dowództwem kpt. Jurgensona, w dalszym ciągu na rzecz grupy gen. Rydza-Smigłego. Eskadrze przy
dzielono znaczny obszar rozpoznania od Kowna na zachodzie do Połocka na pół
nocnym wschodzie. Rozpoznanie prowadzone przez załogi eskadry wielokrotnie
stwierdzało, że oddziały sowieckie wprowadziły do użytku balony obserwacyjne i
to w znacznej ilości. Ich zwalczanie było jednak utrudnione ze względu na wystę
pujące w eskadrze braki amunicji zapalającej. W końcu września 1919 r. 582
eskadra Salmsonów została włączona do 1 eskadry lotniczej wraz z pozostałymi jej i
pięcioma samolotami16'.
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Zmiany nastąpiły także w 1 eskadrze, której dowódcą został por. Bo
gusz. Ze wzlędu na przygotowane połączenie z 582 eskadrą jednostka pozostawała
nadal w odwodzie Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego.
Zmiany nastąpiły także w 4 i 8 eskadrach. Kpt. Iwaszkiewicz zastąpił na
stanowisku dowódcy 4 eskadry por. Jurkiewicza, a dowództwo 8 eskadry, w miej
sce por. Chlubki, objął rtm. P. Niżewski. Stan techniczny tych eskadr był zły. Kpt.
Iwaszkiewicz zastał w powierzonej sobie jednostce pięć samolotów, z tego dwa
sprawne, natomiast 8 eskadra miała trzy sprawne maszyny.
Znacznie lepszy stan techniczny i kadrowy miały eskadry wielkopolskie.
1 eskadra wielkopolska dysponowała siedmioma sprawnymi samolotami, a w
skład jej personelu wchodzili: piloci — ppor. Pniewski (dowódca), ppor. Jach,
sierż. Gallus, plut. Krzywik, plut. Napierała, plut. Burzyński, plut. Miihlnikiel i
ciut. Halagiera oraz obserwatorzy — por. Kowalewski, ppor. Karczewski, kpr.
Swiątecki i kpr. Hudzicki.
2 eskadra wielkopolska miała cztery sprawne samoloty, a w skład jej
personelu latającego wchodzili: piloci — por. Norwid-Kudło (dowódca), por.
Bejm, ppor. Łuczak, sierż. Tomaszewski, kpr. Smętkowski oraz obserwatorzy —
plut. Kazimierczak, plut. Lipiński i kpr. Dzierzgowski.
Na zapleczu Frontu Litewsko-Białoruskiego znajdowała się jeszcze

66 eskadra Breguetów. Jednostka ta miała personel całkowicie francuski i nie bra
ła udziału w walkach, choć była najlepiej wyposażoną eskadrą bombową, jaka do
końca wojny polsko-sowieckiej znajdowała się na terytorium Rzeczpospolitej ">

2.5. Działania lotnicze na froncie polsko-ukraińskim
Stacjonująca pod Lwowem III Grupa Lotnicza dowodzona przez kpt. Periniego
składa się na początku stycznia z 6 eskadry por. Schmidta i 7 eskadry kpt. Stelma
cha. Obie eskadry bazowały na lotnisku Lewandówka. W drugiej połowie stycznia
na front przybyła 5 eskadra dowodzona przez rtm. Jasińskiego i zainstalowała się
na lotnisku Hureczko pod Przemyślem. Organizacyjnie eskadra także należała do
III Grupy Lotniczej.
Warunki ciężkiej zimy nie sprzyjały aktywności lotniczej; gdy jednak w
lutym rozpoczęło się natarcie ukraińskie, eskadry natychmiast zostały skierowane
do akcji. Szczególnie aktywnie działała 5 eskadra przydzielona do dyspozycji gru
py pika Minkiewicza. 16 lutego 1919 r. załoga tej eskadry sierż. Szeruda - por
Pareński podczas ataku na pozycje artylerii ukraińskiej pod Siedliskami została ze
strzelona i zginęła na miejscu. Pozostałe eskadry działały: 6 eskadra dla grupy gen
Leśniewskiego i płka Kulińskiego, a 7 eskadra dla grup płka Sikorskiego i gen
Zielińskiego.
Walki w lutym 1919 r. obfitowały w niespodzianki. Zdarzały się nawet
pojedynki powietrzne; min. por. Swoszowski zestrzelił jeden samolot ukraiński a
5 eskadra w locie grupowym zaliczyła także jeden samolot zestrzelony tracąc jed
ną maszynę uszkodzoną18'.
Łącznie w lutym eskadry III grupy wykonały 63 loty bojowe i zrzuciły
na pozycje ukraińskie prawie 1000 kg bomb.
Ponownie do intensywnych walk doszło na początku marca 1919 r., kie
dy wojska ukraińskie przerwały połączenia kolejowe Przemyśl - Lwów. Osłabio
ne eskadry lwowskie resztkami sprzętu powstrzymywały nieprzyjaciela i oczekiwa
ły na posiłki. Nadeszły one w drugiej połowie marca. Były to 1 eskadra wielkopol
ska i 9 eskadra lotnicza. Obie jednostki natychmiast włączyły się do walk znacznie
zwiększając skuteczność działań lotniczych tym bardziej, że i pozostałe eskadry
otrzymały uzupełnienie.
Pod koniec marca przystąpiono do reorganizacji eskadr działających
pod Lwowem na dwie grupy lotnicze: II Grupę Lotniczą dowodzoną przez kpt C
romiego w składzie: 5 i 9 eskadr lotniczych i 1 eskadry wielkopolskiej oraz III
>Jrupę Lotniczą pod dowództwem kpt. S. Bastyra w składzie: 6 i 7 eskadr lotni
czych. Organizacja II Grupy Lotniczej trwała do 14 kwietnia 1919 r. Jednostka ta
T l R m " ; m a ł a w ł a s n e g ° zaplecza remontowego, ponieważ przeznaczony dla niej
KfL dowodzony przez por. Rettingera nie osiągnął jeszcze gotowości i pozostaai w Krakowie. Dowództwo II grupy mieściło się w Przemyślu, a dokoło tego
masta na lotniskach polowych stacjonowały wchodzące w jej skład eskadry 5
JKadra w dalszym ciągu stacjonowała w Hureczku, 9> rozlokowała się na lotnisku
Radymnie, a 1 wielkopolska zajęła lotnisko w Medyce.
W k w i e t n i u 1 9 1 9 r
•
- rozpoczęła się długo oczekiwana polska ofensywa a
raz z nią zwiększenie aktywności lotnictwa. M.in. 11 kwietnia III Grupa Lotnia wykonała zespołowy nalot na Chodorów, siedzibę Głównej Kwatery Wojsk
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Ukraińskich. Brało w nim udział osiem samolotów z 6 i 7 eskadry.
19 kwietnia 1919 r. rozpoczęła się operacja „Jazda"'". Na czas jej trwa
nia II i HI Grupy Lotnicze zostały połączone jako Zjednoczone Grupy Lotnicze
pod dowództwem kpt. Periniego. Podczas trwania działań każdej grupie i eskadrze
przydzielono zadania bojowe. Ich podział przedstawiał się następująco:
III Grupa Lotnicza prowadziła działania rozpoznawcze na rzecz grupy
gen. Jędrzejewskiego, a także działania szturmowe na oddziały nieprzyjaciela w re
jonie Sokolnik;

Samolot DFW C5 z 1
eskadry wielkopolskiej z
godłem „Za obronę Kre
sów Wschodnich", przyz
nanym eskadrze w czerw
cu 1919 r. za walki w
Galicji
Foto CAW
II Grupa Lotnicza prowadziła działania eskadrami:
- 5 eskadra lotnicza zwalczała oddziały ukraińskie w rejonie Nawarii;
*• 9 eskadra lotnicza prowadziła rozpoznanie odcinka Chyrów — Sądowa Wisz
nia i ataki na wykryte tam oddziały nieprzyjaciela;
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— 1 eskadra wielkopolska miała zadanie atakowania oddziałów ukraińskich w re
jonie Glinnik i Pustomyt.
Dni 19 i 20 kwietnia były dla eskadr II i III grupy okresem bardzo wy
tężonej pracy lotniczej. Pięć eskadr w ciągu dwóch dni wykonało 90 lotów bojo
wych, w tym czasie oddziały Wojska Polskiego przełamały obronę ukraińską na li
nii Lubień Wkl. — Bartatów — Skniłów i odrzuciły ją na linię Glinna — Nawaria
— Nagófzany — Sołonka — Żubrza.
W kwietniu doszło nad Lwowem również do pojedynków powietrznych.
29 kwietnia nad miastem pojawiły się dwa samoloty ukraińskie — Nieuport i
Brandenburg. Natychmiast wystartował por. Stec na Fokkerze E-5/D-8. Zaatako
wał myśliwskiego Nieuporta, który po kilku seriach zaczął spadać, aż zniknął w
przyziemnej warstwie mgły. Własna piechota doniosła, że samolot spadł już za li
nią frontu.
W kwietniu 1919 r. podczas lotu kontrolnego uległ ciężkiemu wypadko
wi dowódca 7 eskadry por. J. Borejsza lecący z mechanikiem W. Sikorskim.
Eskadrę przejął por. S. Stec.
Łącznie w kwietniu II i III grupa wykonały około 200 lotów bojowych
w czasie 180 godz. Zrzucono na pozycje ukraińskie ponad 3700 kg bomb.
W maju 1919 r. jednostki Wojska Polskiego, wobec przybycia do kraju
armii gen. Hallera, zostały wyraźnie wzmocnione. W związku z planowaną na maj
ofensywą na froncie polsko-ukraińskim przygotowaniami do niej objęto także lot
nictwo. Stan techniczny poszczególnych eskadr II i III grupy przedstawiał się na
stępująco:

LVG C5 z 1 eskadry
wywiadowczej w
okresie walk pod Prze
myślem w roku 1919
1 eskadra wielkopolska — 6 samolotów, wszystkie typu LVG C-5;
5 eskadra lotnicza — 9 samolotów: 3 Albatrosy, 2 Rolandy CL-2, 2 Branden
burgi, 1 AEG C-4 i 1 DFW C-5;
3,S

_ 6 eskadra lotnicza - 8 samolotów: 4 Brandenburgi, 2 Rolandy CL-2 1 Oeffaeg
i 1 BFW C-12;
'
'
_ 7 eskadra lotnicza -7 samolotów: 3 Fokkery E-5/D-8, 3 Brandenburgi i 1
LVG C-5;
_ 9 eskadra lotnicza - 3 samoloty: 2 Lloydy C-5 i 1 Oeffag.

Por. J. Boreysza dowódca 7 eskadry;
w kwietniu 1919 r. uległ on katastrofie
lotniczej
Zdjęcie z okresu późniejszego. Foto
CAW
Lotnictwo ukraińskie straciło na wartości pod koniec kwietnia, gdy po
rzucili w nim służbę kontraktowi lotnicy austriaccy. Mimo to eskadry ukraińskie
prezentowały jeszcze istotną siłę; koncentrowały się one w maju na trzech lotni
skach: w Krasnem, Żółkwi i Samborze. Liczebnie strona polska miała przewagę
nad lotnictwem ukraińskim, przeciwnik zaś dysponował lepszymi samolotami.
Majowe walki lotnictwa w rejonie Lwowa zapoczątkował grupowy atak
samolotów III Grupy Lotniczej na pozycje wojsk ukraińskich pod Pikułowicami,
przeprowadzony 3 maja 1919 r. W następnych dniach działania lotnicze nabrały
rozmachu. Tylko w pierwszej dekadzie maja eskadry II i III grupy wykonały 30
lotów bojowych.
W tym czasie/ oddziały ukraińskie wykorzystywały do celów rozpozna
wczych (poza samolotami) również balony obserwacyjne. Były one atakowane
przez polskich lotników, m.in. 10 maja por. Stec zestrzelił jeden z nich. 12 maja
osiem samolotów z lotniska na Lewandówce zaatakowało dwa ukraińskie balony
w
rejonie Starego Sioła. Akcja zakończyła się „bezbramkowym remisem", ponie
waż Polakom nie udało się zestrzelić balonów, a ukraińskiej obronie przeciwlotni
czej żadnego polskiego samolotu.
Nasilenie walk lotniczych przypado na 14 maja 1919 r. Szczególnie ak
tywnie działała tego dnia III Grupa Lotnicza, wspierając oddziały polskie w rejonie
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Doroszowa i pod Kulikowem. Dramatyczny przebieg miał atak 6 i 7 eskadry na od
działy ukraińskie w samym Kulikowie. Zapalczywość lotników doprowadziła do wy
sokich strat: poległo dwóch lotników (por. Kostrzewski i por. Motylewski), jeden
został ciężko ranny, dwa samoloty zostały zestrzelone, jeden poważnie uszkodzony,
a wszystkie biorące udział w akcji — postrzelane. Taka była cena za wykonanie te
go dnia osiemnastu lotów, podczas których zrzucono około 600 kg bomb.

Spad 7 Cl; na tym typie samolotu zginął ppor. M. Garsztka

Offag C-2; na tym typie samolotu walczyli i polegli porucznicy Kostrzewski
i Motylewski

niono jej dowódcę, którym został por. Swoszowski. Jedynie 3 wielkopolska eska
dra zachowała świeżość sił, co, jak miała wykazać przyszłość, bardzo się przydało.
W tym czasie działania rozpoznawcze czynnych eskadr frontu galicyjskiego objęły
kierunek północno-wschodni, skąd coraz wyraźniej zbliżały się oddziały Rosji So
wieckiej.

2.6
W następnych dniach zarówno samoloty, jak też załogi wymagały odpo
czynku. II Grupa Lotnicza przechodziła wówczas na nowe lotnisko od Stryja, a
wraz z dowództwem przeniosła się tam 22 maja 5 eskadra lotnicza. Po trzech
dniach dołączyła do nich 1 eskadra wielkopolska wraz z II RPL. Natomiast 9
eskadra pozostała w Radymnie, a w czerwcu włączono ją okresowo do III Grupy
Lotniczej.
W czerwcu lotnictwo polskie na froncie ukraińskim zostało poważnie
osłabione. Ze składu II Grupy Lotniczej 10 czerwca wycofano 1 eskadrę wielko
polską. Pozostałe eskadry działające na froncie ukraińskim dysponowały na po
czątku czerwca zaledwie sześcioma sprawnymi samolotami. Mimo to w ciągu tego
miesiąca eskadry wykonały przeszło 50 lotów bojowych. Nie obyło się bez strat.
8 czerwca podczas oblatywania samolotu Spad 7 zginął ppor. M. Garsztka z
7 eskadry lotniczej. 17 czerwca miała miejsce następna katastrofa. Zginęła załoga
5 eskadry — sierż. J. Korgol — por. J. Jurkiewicz 20) .
18 czerwca na miejsce wycofanej z Galicji 1 eskadry wielkopolskiej przy
była do Stryja 3 eskadra wielkopolska dowodzona przez por. Mańczaka, ale już
po kilku dniach została przeniesiona na inne lotnisko w pobliżu Brzeżan. Do dzia
łań bojowych eskadra przystąpiła w lipcu.

Zjednoczenie lotnictwa polskiego

Do września 1919 r. lotnictwo polskie składało się z trzech rodzajów formacji:
— lotnictwa tzw. krajowego, podlegającego Dowództwu Wojsk Lotniczych, w

Por. L. Rayski — pierwszy dowódca
10 eskadry lotniczej, następnie dowo
dził 7 i 21 eskadrami
Zdjęcie z okresu późniejszego. Foto
CAW

Ostatni miesiąc walk z oddziałami ukraińskimi, lipiec 1919 r.,dla więk
szości eskadr był okresem odpoczynku, przezbrojenia lub przymusowej bezczyn
ności wywołanej brakiem samolotów. 7 eskadra nie działała wcale, 2 i 9 wykony
wały tylko po kilka lotów, a 6 eskadra wykonała ich kilkanaście. Ta ostatnia
eskadra została w tym miesiącu przebazowana do Tarnopola. Jednocześnie zmie40
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dzenia jedenastu eskadr krajowych. Ponadto krajowe szkoły szkoliły pilotów naj
częściej na sprzęcie niemieckim i austriackim. Co prawda Armia gen. Hallera spro
wadziła ze sobą szkołę lotniczą, wspaniale zorganizowaną i wyposażoną, ale pro
27
ces szkolenia pilota był (i jest nadal) procesem długotrwałym '.
Po wstępnej ocenie możliwości gen. Macewicz pozostawił tymczasowo
66 eskadrę Breguetow i 581 eskadrę Salmsonów z personelem francuskim, a do
uzupełnienia personelem polskim przeznaczył pozostałe eskadry.

2.7.
Ppor. J. Garbiński; przybył do Polski
z lotnictwa Armii gen. Hallera w maju
1919 r.
Zdjęcie z okresu wcześniejszego — jego
służby w lotnictwie carskiej Rosji. Foto
CAW

skład którego wchodziły następujące eskadry lotnicze: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1021)
i 11;
— lotnictwa wielkopolskiego, podległego Dowództwu Głównemu Wojsk Wielko
polskich, składającego się z eskadr; 1, 2 i 3 wielkopolskich eskadr polowych oraz 4
wielkopolskiej eskadry bojowej (myśliwskiej);
— lotnictwa Armii gen. Hallera, podległego wspólnemu polsko-francuskiemu do
wództwu, składającego się z następujących eskadr: 39 i 59 eskadry Breguetow oraz
580, 581 i 582 eskadry Salmsonów22), a także 66 eskadry Breguetow23' i 162 eskad
ry Spadów24'.
Wartość tych trzech formacji lotniczych była bardzo różna. Na przykład cztery
eskadry wielkopolskie dysponowały większą ilością samolotów niż jedenaście
eskadr lotnictwa krajowego 25). Z lotnictwa Armii gen. Hallera szczególnie cenne
były trzy eskadry Breguetow 14, pozostałe eskadry miały znacznie mniejszą war
tość26'.
24 września 1919 r. odwołano ppłka H. Łossowskiego z pełnionych
przez niego funkcji Inspektora Wojsk Lotniczych i szefa Sekcji Żeglugi Napo
wietrznej. Na zwolnione stanowiska powołano — gen. G. Macewicza — dotych
czasowego dowódcę lotnictwa wielkopolskiego, a Sekcję Żeglugi Napowietrznej
powierzono mjrowi J. Stachiewiczowi.
25 września 1919 r. gen. Macewicz, nowy Inspektor Wojsk Lotniczych,
zarządził połączenie lotnictwa powstałego w centralnej polsce i Galicji z lotnic
twem wielkopolskim i lotnictwem Armii gen. Hallera. Złączenie lotnictwa Kongre
sówki i Galicji z wielkopolskim odbyło się niejako automatycznie, natomiast dołą
czenie do niego lotnictwa „błękitnej armii" było procesem bardziej skomplikowa
nym.
Przede wszystkim wchodziła w grę kwestia wymiany personelu francu
skiego na polski, którego było bardzo mało i praktycznie nie wystarczało do obsa42

Lotnictwo polskie jesienią i zimą 1919/20 r.

W jesieni 1919 r. nastąpiła chwilowa stabilizacja działań na froncie wschodnim.
Także eskadry lotnicze zgromadzone na Froncie Litewsko-Białoruskim zażywały
okresu względnego spokoju. Jedynie eskadry wielkopolskie w dalszym ciągu wyko
nywały prawie całą robotę lotniczą. 21 października lotnictwo otrzymało wsparcie
w postaci 3 eskadry wielkopolskiej, która przybyła na lotnisko Żodzin koło Bobrujska. W ten sposób w składzie I Grupy Lotniczej znalazły się, aż trzy eskadry
wielkopolskie oraz trzy eskadry „krajowe". Z tego względu 14 listopada 1919 r.
utworzono Szefostwo Lotnictwa Frontu Litewsko-Białoruskiego w składzie: I
Grupy Lotniczej dowodzonej przez mjra Narkiewicza i I Grupy Wielkopolskiej
dowodzonej przez ppłka Krzyczkowskiego. Dla eskadr grupy mjra Narkiewicza,
zajmujących lotniska tyłowe, jesień i początek zimy był rzeczywiście okresem bez
czynności, ale dla eskadr ppłka Krzyczkowskiego bazujących przy froncie zaczął
się czas działania.
Jeszcze w październiku 1919 r. 1 eskadra wielkopolska wykonała ponad
50 lotów bojowych zrzucających na pozycje sowieckie 2000 kg bomb, a 2 eskadra
wielkopolska przeprowadziła w tym czasie 14 lotów (głównie wywiadowczych).
Obie eskadry działały z lotniska Kisielewicze pod Bobrujskiem.
Również personel 4 eskadry na samolotach 66 eskadry Breguetow wy
konał w październiku dwanaście lotów bojowych.
Następne dwa miesiące rzeczywiście były dla większości lotników okre
sem wytchnienia. Nawet eskadry wielkopolskie wykonały wówczas tylko po kilka
lotów wywiadowczych. Podczas jednego z nich, 15 grudnia 1919 r., została zestrze
lona załoga 1 eskadry wielkopolskiej — ppor. Krzywik — ppor. Karczewski. Lot
nicy dostali się do niewoli sowieckiej z której ppor. Karczewskiemu udało się po
kilku tygodniach uciec.
Rok 1920 rozpoczął się od dość aktywnych, jak na tę porę roku, lotów
bojowych. W styczniu, poza eskadrami wielkopolskimi, w działaniach wzięły
udział także eskadry 1 i 8 z I Grupy Lotniczej; m.in. 24 stycznia załoga 1 eskadry
por. Makowski — ppor. Vanderauwera28' zaatakowała pozycje wojsk litewskich w
rejonie miejscowości Hoża. Podczas tego ataku obserwator — Belg został ranny,
pilot po powrocie na lotnisko zmienił obserwatora i już z ppor. Niekraszą ponow
nie atakował pozycje wojsk litewskich na północ od Grodna.
Z załóg 8 eskadry na uznanie zasługuje para ppor. Świątecki — ppor.
Tokarczyk prowadząca wówczas loty rozpoznawcze dla grupy gen. Zygadłowicza.
Eskadry wielkopolskie działały od nowego roku w zmienionym składzie.
Odszedł do Poznania dowódca 1 eskadry wielkopolskiej ppor. Pniewski, a nowym
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AEG C4; ten typ samolotu był na wyposażeniu 8 eskadry wywiadowczej

dowódcą eskadry został por. Kowalewski. Na podkreślenie zasługuje fakt, że pod
czas kilkumiesięcznych walk ta eskadra ustawicznie bombardowała obiekty woj
skowe przeciwnika w Żłobinie i Rohaczewie, zrzucając na nie łącznie około 6000
kg bomb.
Pozostałe eskadry wielkopolskie w styczniu wykonały 34 loty, w tym 3
eskadra — 20 lotów, głównie wywiadowczych, a 2 eskadra — 14.
W lutym 1920 r. eskadry miały znaczne straty. Już 6 lutego poległ pilot
3 eskadry wielkopolskiej sierż. Emanuel Juraszek, a jego obserwator sierż. Skorzyński został ranny i dostał się do niewoli. W kilka dni później inna załoga tej sa
mej eskadry podczas lotu wywiadowczego na fotografowanie dworca kolejowego
w Orszy została zestrzelona i dostała się do niewoli. Sierż. Ludwikowi Juraszkowi
i por. Krencowi dopiero po kilku miesiącach udała się ucieczka i powrót do Pol
ski. Straty te poważnie ograniczyły działalność eskadry.
Kilka lotów wykonała w lutym 1 eskadra i podczas pierwszego z nich, 2
lutego w ataku na kolumnę wojsk przeciwnika został ranny por. Janeczko.
Luty 1920 roku był miesiącem tzw. unifikacji sprzętu, czyli ujednolicenia
29
typów samolotów w poszczególnych eskadrach '.Na froncie Litewsko-Białoruskim
wymiana sprzętu przebiegała znacznie wolniej niż na pozostałych odcinkach.
W końcu lutego po trzech miesiącach ujednolicania, jednostki I grupy raportowa
ły, że posiadają razem 9 samolotów i do pełnego stanu brakuje im 18 maszyn.
W eskadrach wielkopolskich ujednolicenie sprzętu ograniczyło się tylkodo jego uzupełnienia, ponieważ już w chwili formowania jednostek, otrzymywały
one sprzęt w miarę możliwości jednego typu 3 0 '.
Marzec 1920 r. był dla eskadr stacjonujących na Froncie Litewsko-Bia
łoruskim okresem przystąpienia do działań lotniczych na dużą skalę, zwłaszcza dla
eskadr wielkopolskich. Tylko dwie z tych eskadr — 1 i 3 wykonały w tym miesią
cu ponad 60 lotów bojowych. Szczególne nasilenie walk lotniczych przypadło w
tym miesiącu na jego trzecią dekadę, czyli na dni 21, 23 i 24 marca, kiedy załogi
eskadry por. Mańczaka, działając dla 2 DPLeg., przeprowadziły 15 zadań wywia44

Personel latający 1 eskadry wielkopolskiej (12 eskadry wywiadowczej) przy sa
molocie DFW C5 na lotnisku Kisielewicze pod Bobrujskiem zimą 1919/20 r.
Stoją od lewej: sierż. Halagiera, sierż. Miihlnikiel, por. Krzywik, por. Jach,
Baczyński (?), por. Kowalewski, por. Pniewski, nn, sierż. Burzyński, Napiera
ła, Gallus i Hudzicki. Foto CAW

dowczych w kierunkach na Połock, Witebsk i Orszę. Podczas tych trzech dni naj
aktywniej działała w składzie sierż. Daniel — kpr. Serdecki oraz sierż. Wrembel,
ppor. Tworek, Kpr. Bartkowiak, sierż. Święcicki i kpr. Dzierzgowski. 30 marca
podczas lotu na bombardowanie zgrupowania piechoty sowieckiej w rejonie Połocka, na skutek defektu silnika, została zmuszona do lądowania załoga plut. Bartko
wiak — plut. Szczepański.
1 eskadra wielkopolska działająca z lotniska Kisielewicze pod Bobruj
skiem dla 14 D P 3 I ) , przeszła 3 marca 1920 r. pod dowództwo kpt. Jurgensona.
w końcu miesiąca wykonała 30 zadań.
Pozostałe eskadry frontu północnego; 1, 4 i 8 — znalazły się w stanie
krytycznym. Zaznaczył się w nich doktliwy brak personelu latającego, zwłaszcza
obserwatorów, zbyt małe były także stany samolotów. 16 marca gen. Szeptycki
przeprowadził inspekcję 4 i 8 eskadry na Porubanku, a stan w jakim je zastał skłon i
ł go do wystosowania ostrego w treści raportu do N D W P .
W październiku 1919 r. jednostki lotnicze stacjonujące na Podolu miały
okres względnego spokoju. Działania wojsk lądowych sprowadzały się do nieliczn
ych potyczek o charakterze lokalnym. W tym czasie III Grupa przeszła reorgani45

Oeffag D3; na tym typie samolotu zginął por. Graves

zację, która pozostawiła trwały ślad w historii polskiego lotnictwa. Chodziło o
przyjęcie do WP grupy pilotów amerykańskich, których następnie skierowano do
7 eskadry myśliwskiej. Amerykanami dowodził mjr pil. Cedric Faunt Le Roy, a
ich grupa, licząca początkowo 7 pilotów, ostatecznie rozrosła się do 18 lotników.
W połowie października 1919 r. dowództwo 7 eskadry zdał por. Stec32), a na krót
ko objął je por. L. Rayski, by pod koniec października przekazać eskadrę majoro
wi Faunt Le Roy. Pod jego dowództwem 7 eskadra przystąpiła do intensywnych
lotów treningowych na nieznanych im typach samolotów, głównie Oeffag D-3. W
październiku eskadra wykonała 131 takich lotów. Oprócz licznego personelu ame
rykańskiego w 7 eskadrze znalazło się kilku Polaków. Byli to m.in. por. Konopka,
ppor. Idzikowski, ppor. Seńkowski, por. Rayski i por. Weber, będący tłumaczem
eskadry.
Pozostałe jednostki III grupy nie działały w tym miesiącu najaktywniej.
Co prawda działająca dla dowództwa Frontu Podolskiego 6 eskadra lotnicza wy
konała 18 lotów rozpoznawczych, ale, pozostająca do dyspozycji 7 DS, 5 eskadra
— już tylko cztery loty.
Listopad 1919 r. przyniósł dalsze zmniejszenie aktywności lotniczej. Na
wet 6 eskadra wykonała tylko 12 lotów. Natomiast 7 eskadra poniosła w tym cza
sie bolesną stratę. 22 listopada 1919 r. podczas uroczystości związanych z pierwszą
rocznicą wyzwolenia Lwowa, zginął ochotnik amerykański por. Edward Graves na
samolocie Oeffag D-3. Podczas wykonywania akrobacji urwały się oba lewe płaty
samolotu. Pilot wypadł z kabiny jeszcze w powietrzu i zginął od uderzenia o zie
mię, a samolot spadł na dach Pałacu Pałuckich i tam spłonął.
W grudniu 1919 r. pogorszył się znacznie stan techniczny eskadr III
Grupy Lotniczej. Poza faworyzowaną 7 eskadrą myśliwską33' pozostałe dwie
eskadry nie dysponowały nawet połową etatowej liczby maszyn.
Nie nastąpiły większe zmiany w działalności lotnictwa nad Zbruczem i
w styczniu 1920 r. Dopiero w lutym tego roku zainicjowano większe akcje lotni
cze. 4 lutego podczas lotu wywiadowczego została zestrzelona załoga por. Swoszowski (dowódca 6 eskadry), ppor. Błaszkiewicz. Obaj lotnicy zginęli. Dowódz46

two eskadry objął por. Peter i pod jego dowództwem jednostka wykonała w tym
miesiącu 43 zadania bojowe, zrzucając na pozycje wojsk sowieckich 330 kg bomb.
Także 5 eskadra lotnictwa z Dziurynia rozpoczęła w lutym 1920 r. in
tensywniejsze działania lotnicze. W tym miesiącu przeprowadziła kilkakrotne loty
grupowe, m. in. 12 lutego, a 13 lutego 5 samolotów pod dowództwem rtm. Jasiń
skiego zrzuciło na pozycje nieprzyjaciela 410 kg bomb. Ogółem w lutym 5 eskadra
wykonała 47 lotów.
W marcu 1920 r. większość eskadr wznowiła aktywną działalność lotni
czą na froncie. Poszczególne jednostki lotnicze wchodzące w skład Frontu Podol
skiego34' zostały przydzielone do dyspozycji jednostek lądowych. 5 eskadra otrzy
mała przydział do 12 DP, 6 eskadra miała działać dla 5 DP, a 7 eskadra myśliw
ska została wydzielona do dyspozycji dowództwa frontu.
Tablica 2

W tym miesiącu nastąpiły zmiany na stanowiskach dowódczych III
Grupy Lotniczej oraz 5 i 6 eskadry. Na początku marca rtm. Jasiński zastąpił cza
sowo kpt. Bastyra w dowodzeniu grupą, a następnie został przeniesiony do War
szawy. Nowym dowódcą 5 eskadry został por. J. Gilewicz. Zmieniono także do
wództwo 6 eskadry — dotychczasowego dowódcę kpt. Petera przeniesiono do
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Lwowa, a jego następcą został por. Wiesiołowski. Aktywnie w tym miesiącu dzia
łała 6 eskadra, natomiast 5 eskadra wykonała tylko 6 lotów.
Tymczasem na Froncie Wołyńskim od października 1919 r. działała II
grupa Lotnicza kpt. Periniego. W jej skład wchodziły dwie eskadry: 2 eskadra do
wodzona przez por. Robotyckiego i 9 eskadra pod dowództwem por. Matuli. Stan
techniczny obu eskadr był zły. 2 eskadra na pięć samolotów miała tylko jeden
sprawny, a 9-ta przy stanie też pięciu samolotów miała dwa zdatne do lotów. Mi
mo to w końcu 1919 r. 2 eskadra lotnicza okazała się jedną z nielicznych czynnych
jednostek. W listopadzie i grudniu załogi eskadry wykonały kilkanaście lotów bo
jowych zrzucając na pozycje przeciwnika około 150 kg bomb.
Początek roku 1920 był dla obu eskadr II Grupy Lotniczej okresem
bardzo umiarkowanego wysiłku bojowego. W styczniu 2 eskadra i dowództwo
grupy wykonały 15 lotów, a 9 eskadra tylko dwa loty. W lutym natomiast dzałalność bojowa eskadr praktycznie zamarła. Częściowo było to spowodowane wy
mianą sprzętu w eskadrach.
Na początku marca 1920 r. nastąpiła zmiana przydziałów operacyjnych
eskadr II grupy. Od tej pory 2 eskadra prowadziła rozpoznanie lotnicze dla 13
DP, a 9 eskadra dla dowództwa frontu 35).
Obie eskadry były już dobrze przygotowane do działań bojowych i dy
sponowały wówczas:
— 2 eskadra lotnicza — 10 samolotami, 8 pilotami i 5 obserwatorami,
— 9 eskadra lotnicza — 8 samolotami, 9 pilotami i 5 obserwatorami.
Zaplecze techniczne obu eskadr stanowił II Ruchomy Park Lotniczy w Łucku.
Dowództwo II Grupy Lotniczej jeszcze pod koniec lutego opuściło Łuck i prze
niosło się do leżącego bliżej frontu Równego — miejsca pobytu 2 eskadry. W mar
cu w miarę aktywnie działało dowództwo II Grupy Lotniczej z 2 eskadrą przepro
wadzając w tym miesiącu kilkanaście lotów bojowych. Większe nasilenie lotów
przypadło na końcowe dni marca.

Przypisy do rozdziału 2.
' Mjr Leopold Lis-Kula zginął 7 marca 1919 r. pod Torczynem. Pośmiertnie
awansowany do stopnia podpułkownika. Miał wówczas 23 lata.
2)
Nazwa ta wzięła się od jasnoniebieskiego sukna, z jakiego szyto mundury Ar
mii gen. Hallera.
3>
Rządy Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii ze względów politycznych
były przeciwne użyciu wojsk gen. Hallera w Galicji Wschodniej i wywierały w tej sprawie sil
ny nacisk na rząd polski.
4)
Rumuni wydzielili do współdziałania z wojskami polskimi dywizję piechoty i
dywizję kawalerii.
51
Alianci zażądali wycofania z frontu 2 Dywizji Strzelców (2DS) z Armii gen.
Hallera.
6)
Do roku 1914 była to wschodnia granica Galicji.
7)
Nacisk zarówno wojsk bolszewickich, jak też armii gen. Denikina na wojska
atamana Petlury spowodował stłoczenie tych ostatnich w rejonie Płoskirowa — Kamieńca
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1919—1920 walczyli także: Amerykanie, Francuzi, Włosi i Anglicy. Istnieją przypuszczenia
co do innych narodowości.
29)
W ramach unifikacji sprzętu poszczególne eskadry miały otrzymać następujące
typy samolotów:
— 1 eskadra lotnicza — Salmsony 2A2;
— 2 eskadra lotnicza — samoloty niemieckie różnych typów;
— 3 eskadra lotnicza — Breguety 14 A2;
— 4 eskadra lotnicza — Breguety 14 B2;
— 5 eskadra lotnicza — samoloty niemieckie różnych typów;
— 6 eskadra lotnicza — Brandenburgi C-l;
— 8 eskadra lotnicza — AEG C-4;
— 9 eskadra lotnicza — Rolandy CL-2;
— 10 eskadra lotnicza — Breguety 14 A2;
— 11 eskadra lotnicza — samoloty niemieckie różnych typów;
— 2 eskadra wielkopolska — Oeffagi D-3;
— 4 eskadra wielkopolska — Fokkery D-7;
— 162 eskadra Spadów — Spad 7 (wcześniej zdała te samoloty do 4 eskadry wielkopol
skiej).
Pozostałe eskadry, czyli: 7, 1 wielkopolska, 3 wielkopolska, 39 eskadra Breguetów i 59
eskadra Breguetów oraz 580 eskadra Salmsonów, miały już od pewnego czasu sprzęt jednego
typu.
30)
Z wyjątkiem 2 eskadry wielkopolskiej, przemianowanej na myśliwską. Oddała
ona swoje samoloty do innych eskadr, a w zamian otrzymała Oeffagi D-3.
31)
Dawna 1 Dywizja Strzelców Wielkopolskich.
32)
Por. S. Stec wyjechał na studia wojskowe we Francji w Ecole Superieure d'Aeronautiąe.
33>
W końcu grudnia 1919 r. Ministerstwo Spraw Wojskowych (MSWojsk) nadało
tej jednostce nazwę: 7 eskadra myśliwska polsko-amerykańska im. Tadeusza Kościuszki.
Wówczas w jednostce znajdowało się 11 pilotów, więc eskadra otrzymała 11 samolotów myś
liwskich oraz... 4 maszyny zapasowe.
34)
8 marca 1920 r. fronty zostały przemianowane na armie. Front Podolski stał się
6 Armią.
35)
8 marca 1920 r. Front Wołyński został przemianowany na 2 Armię.

Lotnictwo
w ofensywie i odwrocie;
wiosna — lato 1920 r.

3
3.1.

Zarys działania jednostek Wojska Polskiego
do 6 sierpnia 1920 r.

Operacje wiosenne Wojska Polskiego w r. 1920 zapoczątkowała ofensywa w mar
cu i kwietniu 1920 r. zakończona sukcesem polskim w walkach o Mozyrz, Kalenkowicze i Rzeczycę. Głównymi uczestnikami tych działań ze strony polskiej były:
wzmocniona 9 DP gen. Sikorskiego, a po stronie sowieckiej 10, 17 i 57 dywizje
strzelców.
Najważniejszą operacją ofensywną wiosną tego roku była niewątpliwie
operacja kijowska rozpoczęta 25 kwietnia 1920 r. przez trzy polskie armie — 2, 3 i
6. Siły polskie liczyły około 60 tysięcy żołnierzy, a sowieckie — 12 i 14 Armii —
około 55 tysięcy.
W ciągu pierwszych dni walk jednostki 2 i 3 Armii zajęły Żytomierz,
Owrucz, 'Koziatyń, Berdyczów, Korosteń i Malin przy czym wojska sowieckie zo
stały rozpołowione, a siły polskiej 2 Armii okazały się zbyt słabe, aby okrążyć i
zniszczyć przeciwnika. Rozwój wydarzeń zmusił dowództwo sowieckie do rezygna
cji z obrony Kijowa. W tej sytuacji 7 maja 1920 r. do miasta wkroczyły bez walki
1 DPLeg. i 15 DP. Po tym działania ofensywne na Ukrainie zostały na cały mie
siąc zahamowane.
Natomiast na północnym odcinku frontu ofensywę rozpoczęły wojska
sowieckie, które 14 maja zaatakowały linie polskie. Zaskoczona 1 Armia gen. Ma
jewskiego została zmuszona do cofnięcia się, ale już 1 czerwca ruszyło przeciwuderzenie polskiej Armii Rezerwowej gen. Sosnkowskiego i grupy gen. Skierskiego,
odrzucając bolszewików. Powstrzymano także uderzenie 16 Armii sowieckiej na
pozycje 4 Armii gen. Szeptyckiego. Na początku czerwca oddziały sowieckie zostaty wyparte na linię rzeki Auty. Ta pozycja, jak się później okazało była dogodna
do przyszłych działań Armii Sowieckiej.
Niestety wtedy właśnie ruszyła sowiecka ofensywa na Froncie Ukraińskim1'.
Oprócz 12 i 14 Armii oraz grupy Jakira, dowództwo sowieckie ściągnęło także z Krymu
Armię Konną Budionnego2', której główne uderzenie skierowano na 13 DP.
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Po kilku odpartych atakach nad ranem 6 czerwca 1920 r., dywizje Budionnego
przerwały front polski pod Samhorodkiem i wyszły na tyły ugrupowania naszych
wojsk.
Początkowo dowódca 3 Armii gen. Rydz-Śmigły zamierzał w powstałej
sytuacji trwać w Kijowie, ale 10 czerwca na skutek dyrektywy Naczelnego Wodza
— armia ta opuściła miasto i po zaciętych walkach pod Korosteniem dołączyła do
wojsk Frontu Ukraińskiego. Po dramatycznych walkach pod Zwiahlem (19 — 26
czerwca) i Równem (26 czerwca —5 lipca) wojska frontu gen. Listowskiego do 10
lipca wycofały się na linię rzek Zbrucza i Styru.
W tych dniach los frontu polsko-sowieckiego decydował się jednak na
północy. 4 lipca 1920 r. jednostki sowieckie Frontu Zachodniego pod dowódz
twem Tuchaczewskiego w składzie: 3, 4, 15 i 16 Armii uderzyły na oddziały 1 i 4
Armii oraz Grupy Poleskiej i zmusiły je do wycofania się. W czasie odwrotu od
działy polskie poniosły ogromne straty3'. Nie przyniosły pozytywnych rezultatów
próby odtworzenia stałej linii obrony. 14 lipca Armia Czerwona zajęła Wilno, 18
lipca — Grodno, 27 lipca III Korpus Konny Gaja zajął bez walki twierdzę Oso
wiec. 28 lipca ewakuowano Białystok, a już następnego dnia rozpoczęły się walki
na Bugu i Narwi. Z 1 na 2 sierpnia Grupa Poleska opuściła Brześć. Gwałtowne
postępy bolszewików zostały nieco zahamowane przez toczone ze zmiennym po
wodzeniem walki w rejonie Broku i Ostrowi Mazowieckiej, ale nie na długo. Z 2
na 3 sierpnia 1920 r. opuszczono Łomżę, a działające na północnym odcinku od
działy gen. Roji były kolejno zmuszone do ustąpienia z linii obrony rzek Pisy i
Omulewa, by 6 sierpnia zająć pozycje nad Orzycem. Po 5 sierpnia korpus Gaja w
ciągu trzech dni zajął Przasnysz i Ciechanów, co z kolei wymusiło opuszczenie
przez wojska polskie Ostrołęki. W następnych dniach nieprzyjacielskie armie — 4,
15 i 3 kontynuowały głęboki manewr oskrzydlający Warszawę od północy i przy
gotowywały się do forsowania Wisły na odcinku od Modlina do Płocka, podczas
gdy 16 Armia szykowała się do czołowego uderzenia na stolicę Polski.

3.2.

Przygotowania lotnictwa do działań frontowych

W pierwszej połowie r. 1920, po przeprowadzeniu unifikacji sprzętu w eskadrach,
władze lotnicze przytąpiły do regulacji nazewnictwa związków lotniczych. Przede
wszystkim zrezygnowano z określenia: Grupa Lotnicza. Na to miejsce wprowadzo
no nazwę: Dywizjon Lotniczy zwiększając liczbę istniejących jednostek tego typu
do sześciu:
— 1 Dywizjon Lotniczy, dowodzony przez mjra Narkiewicza, powstał z I Grupy
Lotniczej;
— 2 Dywizjon Lotniczy dowodzony przez kpt. Periniego — z II Grupy Lotniczej;
— 3 Dywizjon Lotniczy, dowodzony przez kpt. Bastyra — z III Grupy Lotniczej;
— 4 Dywizjon Lotniczy, dowodzony przez por. Jurkiewicza — nowy;
— 5 Dywizjon Lotniczy, dowodzony przez mjra Kossowskiego — z V Grupy Lot
niczej;
— 7 Dywizjon Lotniczy, dowodzony przez rtm. Buckiewicza — nowy4'.
Na przełomie marca i kwietnia r. 1920 przystąpiono do zmiany numera
cji eskadr lotnictwa wojskowego. Numerację ciągłą od 1 do 11 miały dotychczas
eskadry „krajowe", a więc zmianę numerów przeprowadzono w pozostałych
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eskadrach, czyli wielkopolskich i byłej Armii gen. Hallera. Oprócz zmienionych
numerów eskadry otrzymały także nowe nazwy określające ich rodzaj — wywia
5
dowcza, niszczycielska (bombowa) lub myśliwska '.
Nowe numery otrzymały:
1 eskadra wielkopolska — 12 eskadra wywiadowcza,
2 eskadra wielkopolska — 13 eskadra myśliwska,
3 eskadra wielkopolska — 14 eskadra wywiadowcza,
4 eskadra wielkopolska bojowa — 15 eskadra myśliwska,
39 eskadra Breguetów — 16 eskadra wywiadowcza,
59 eskadra Breguetów — 17 eskadra wywiadowcza,
580 eskadra Salmsonów — 18 eskadra wywiadowcza,
162 eskadra Spadów — 19 eskadra myśliwska.
Ponadto eskadra lotnicza, której formowanie rozpoczęto na Ławicy 15
kwietnia 1920 r. pod dowództwem por. Rayskiego, otrzymała numer 21 eskadry
niszczycielskiej. Ogranizacja tej jednostki przebiegała bez przeszkód, w związku z
czym już 30 kwietnia, po skompletowaniu niezbędnego sprzętu (6 samolotów AEG
C —4 i 1 Gotha G —4) oraz personelu, eskadra wyjechała na front.
Do strefy działań wojennych przebazowały się również pozostałe eskad
ry do tej pory przebywające na tyłach. I tak, otrzymały przydział:
11 eskadra wywiadowcza por. Makowskiego — do 4 Dywizjonu Lotniczego,
18 eskadra wywiadowcza por. Gogolińskiego — do 4 Dywizjonu Lotniczego,
15 eskadra myśliwska por. Dziembowskiego — do 3 Dywizjonu Lotniczego,
10 eskadra wywiadowcza ppłka Kieżuna — do 7 Dywizjonu Lotniczego,
3 eskadra wywiadowcza kpt. Makijonka — do 5 Dywizjonu Lotniczego,
16 eskadra wywiadowcza kpt. Rudlickiego — do 5 Dywizjonu Lotniczego,
17 eskadra wywiadowcza kpt. Strwiąża-Smolnickiego — do 3 Dywizjonu Lotni
czego,
19 eskadra myśliwska por. Mroczkowskiego — do 7 Dywizjonu Lotniczego.
Składy poszczególnych dywizjonów i ich miejsca postoju (m.p.) na po
czątku czerwca 1920 r. były następujące:
1 Dywizjon Lotniczy: m.p. — Wilno, skład — 1, 4 i 8 eskadry wywiadowcze;
2 Dywizjon Lotniczy: m.p. — Zwiahel; skład — 2 i 9 eskadry wywiadowcze i 7
eskadra myśliwska;
3 Dywizjon Lotniczy: m.p. — Rachna Lessowyja; skład — 5, 6 i 17 eskadry wy
wiadowcze; 15 eskadra myśliwska i 21 eskadra niszczycielska;
4 Dywizjon Lotniczy: m.p. — Mołodeczno; skład — 11 i 18 eskadry wywiado
wcze;
5 Dywizjon Lotniczy: m.p. — Kijów; skład — 3 i 16 eskadry wywiadowcze;
7 Dywizjon Lotniczy: m.p. — Mińsk; skład 10, 12 i 14 eskadry wywiadowcze oraz
13 i 19 eskadry myśliwskie.

3-3.

Udział lotnictwa polskiego w wyprawie kijowskiej

" kwietniu 1920 r. zakończyły się przygotowania Wojska Polskiego do ofensywy
wiosennej. Procesowi temu towarzyszyło zwiększanie sił polskiego lotnictwa w
strefie frontowej. Na południowym odcinku frontu polsko-sowieckiego, w pasie
działań 2 i 6 Armii dotychczas znajdowały się dwa dywizjony lotnicze:
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Balilla Al; ten typ samolotu od maja 1920 r. był na wyposażeniu
7 Eskadry Kościuszkowskiej

2 dywizjon w składzie 2 i 9 eskadr wywiadowczych oraz 3 dywizjon z eskadrami 5,
6 i 7. W kwietniu stan polskiego lotnictwa zaangażowanego w walkach na tym od
cinku zwiększył się dwukrotnie, bowiem skierowano tam pięć nowych eskadr.
Większość z nich przybyła jeszcze w kwietniu 1920 r., a dwie pozostałe dojechały
w maju. W sumie z nowo przybyłych eskadr trzy skierowano do 6 Armii, a dwie
do 2 Armii61. Na front eskadry przybywały w następującej kolejności:
— 17 eskadra wywiadowcza — w pierwszych dniach kwietnia, wchodząc w skład
3 dywizjonu w Tarnopolu;
— 3 eskadra wywiadowcza — 13 kwietnia 1920 r.;
— 16 eskadra wywiadowcza — 15 kwietnia 1920 r.;
— 21 eskadra niszczycielska — 15 maja 1920 r.;
— 15 eskadra myśliwska — 16 maja 1920 r.
Eskadry 5 dywizjonu zajęły lotniska w rejonie Starokonstantynowa, 21 eskadra
przebazowała się na lotnisko w Rachnie Lessowej, a 15 eskadrę przesunięto aż do
Wapniarki.
Już w czasie przybywania eskadr do strefy frontowej dokonano drobne
go przeformowania dywizjonów lotniczych, tak aby każda z zaangażowanych w
ofensywę armii (2A i 6A) dysponowała własnym silnym lotnictwem złożonym z 5
eskadr. Z tego względu do 2 Armii, w skład której wchodził już 2 dywizjon z 2 i 9
eskadrą wywiadowczą oraz podlegający dowództwu 2 dywizjonu — 5 dywizjon z 3
i 16 eskadrą, włączono jeszcze 7 eskadrę myśliwską dotychczas stacjonującą we
Lwowie. Na początku kwietnia jednostkę tę przeniesiono do Połonnego, gdzie dys
lokowano także 9 eskadrę, a 2 eskadrę przeniesiono do Koziatynia.
W końcu pierwszej dekady kwietnia eskadry 2, 3 i 5 dywizjonów rozpo
częły intensywne loty wywiadowcze. Najbardziej wysunięty na południe był 3 dy
wizjon 6 Armii. W jego składzie działała 5 eskadra wywiadowcza. W jednym z
pierwszych lotów bojowych 9 kwietnia 1920 r. w rejonie Nowa Uszyca — Micha
łów została zestrzelona załoga sierż. Solski — ppor. Jarina. Kilka tygodni później
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zostali zestrzeleni sierż. Solski - ppor. Lepszy. Poza tym eskadra nie otrzymywa
ła licznych zadań. Jedynie w końcu tego miesiąca (już po rozpoczęciu ofensywy
na Kijów) przeprowadzono kilka lotów wywiadowczych w kierunku Baru i
Zmerynki.
10 kwietnia do działań przystąpiła 7 eskadra myśliwska. Tego dnia kpt.
Cooper i kpt. Corsi wykonali kilka lotów wywiadowczych, a o ich wynikach kpt.
Corsi zameldował osobiście w dowództwie 2 Armii. W następnych dniach kwietnia
kontynuowano działania, przede wszystkim wywiadowcze, bowiem z braku
przeciwdziałania lotnictwa sowieckiego, myśliwce polsko-amerykańskiej eskadry
wykonywały loty o takim właśnie charakterze i co więcej, wywiązywały się z tych
zadań znakomicie. Piloci w miarę upływu czasu zdobyli sobie uznanie oficerów
sztabowych, a ich meldunki zaczęły spotykać się z coraz większym zaufaniem.
Stopniowo 7 eskadra zaczęła wybijać się na jedną z najlepszych eskadr polskiego
lotnictwa. Po trzydniowych walkach pod Cudnowem, w których 7 eskadra brała
czynny udział, 25 kwietnia zaczęły się boje o Żytomierz. Eskadra atakowała wie
lokrotnie oddziały sowieckie wycofujące się z miasta, a podczas tych walk wyróż
nił się por. Shrewsbury — kilkakrotnie atakujący kolumny wojsk nieprzyjaciel
skich. Następnego dnia piloci 7 eskadry zaatakowali oddziały piechoty sowieckiej
w okolicach dworca kolejowego w Berdyczowie. Por. Clark trzykrotnie uczestni
czył tego dnia w walkach. Podczas drugiego lotu jego samolot został trafiony i pi
lot z najwyższym trudem doprowadził maszynę do Połonnego. W tej samej akcji
wyróżnił się kpt. Cooper. Natomiast por. Noble, który podobnie jak por. Clark
wykonał tego dnia trzy loty, został podczas ostatniego ataku na Berdyczów ranny
w rękę, lecz mimo to powrócił na lotnisko. Z Polaków walczących o to miasto w 7
eskadrze wyróżnił się por. Konopka.
Pozostałe eskadry 2 dywizjonu również uczestniczyły w walkach o Ber
dyczów, lecz nie osiągnęły ani podobnych rezultatów, ani nie doznały takich strat.
Działania 9 eskadry w rejonie Berdyczowa były krótkim zrywem tej jednostki w
końcu kwietnia 1920 r. Znacznie aktywniej uczestniczyła w bojach 2 eskadra por.
Robotyckiego, która wykonała dla 2 Armii 14 lotów wywiadowczych, zrzucając
przy tym 180 kg bomb i wykonując 41 zdjęć.
Tymczasem do walk skierowano pozostałe jednostki lotnicze. Na front
przybyły (3 i 16) eskadry wywiadowcze z 5 dywizjonu, a jeszcze wcześniej rozpo
częła działania 17 eskadra z 3 dywizjonu stacjonująca w Tarnopolu. W kwietniu
jednostka ta prowadziła prawie wyłącznie dalekie loty wywiadowcze w kierunku
Humania, Birzuły i Olwiopola, przeszło 250 km od wysuniętego lotniska eskadry
w Płoskirowie. 18 kwietnia eskadra poniosła pierwszą stratę. Podczas lotu próbne
go na Breguecie 14 A2 z lotniska w Tarnopolu zginął dowódca 17 eskadry wywia
dowczej kpt. Jan Strwiąż-Smolnicki oraz mechanik Wierzbicki. Dowództwo eskad
ry objął por. Wereszczyński i wkrótce potem eskadrę przeniesiono na lotnisko
Rachna Lessowyja, ok. 130 km na płd.-wsch. od Płoskirowa. Ostatnia z eskadr 3
dywizjonu, 6 eskadra w kwietniu działała w porównaniu z innymi umiarkowanie.
W połowie tego miesiąca została przeniesiona z Lwowa do Płoskirowa, już przed
tem wykorzystywanego jako wysunięte lotnisko eskadry, i zdołała jeszcze do maja
wykonać 25 zadań wywiadowczych, zużywając jednak przy tym maszyny. Sprzęt
odesłano do III RPL we Lwowie, lecz z tego powodu intensywność działania
eskadry podczas najbliższych tygodni zmniejszyła się gwałtownie. Spośród perso56

lu latającego 6 eskadry na wyróżnienie zasługuje por. Kubala, który 24 kwietnia
ne
wykonał kilka skutecznych nalotów na stanowiska sowieckiej artylerii.
Poza eskadrami 3 dywizjonu, dla 2 Armii działał także 5 dywizjon w
składzie 3 i 16 eskadra. 3 eskadra przybyła na front z Krakowa i 13 kwietnia roz
lokowała się na lotnisku w Starokonstantynowie. Razem z tą eskadrą na lotnisku
stacjonowało też dowództwo dywizjonu z mjrem Kossowskim, por. Daszewskim,
por. Glińskim i ppor. Liborio. Personel 3 eskadry składał się z 6 pilotów, 3 obser
watorów i 3 strzelców pokładowych. 14 kwietnia dwa samoloty dokonały oblotu
strefy frontowej, a do właściwej pracy bojowej przystąpiono 19 kwietnia. Tego
dnia dwie załogi - mjr Kossowski - por. Daszewski i ppor. Krzyczkowski por. Tereszczenko zbombardowały cele w Kijowie, a trzecia załoga por. Prauss por. Laguna zbombardowała koszary sowieckie w Berdyczowie i ostrzelała trans
port wojskowy stojący na dworcu w Koziatyniu. W ciągu następnych kilku dni
aktywnie działała załoga dowódcy 5 dywizjonu - mjr Kossowski - por. Daszew
ski. 26 i 27 kwietnia załoga ta prowadziła rozpoznanie w rejonie Koziatynia i Ber
dyczowa. Drugiego dnia sowiecka obrona przeciwlotnicza uszkodziła ich samolot.
30 kwietnia ta sama załoga podczas lotu wywiadowczego napotkała w rejonie Fastów - Kijów kolumnę taborów przeciwnika, którą zbombardowała. W końcu
kwietnia 3 eskadra, na rozkaz kpt. Periniego (szefa lotnictwa Grupy Operacyjnej
gen. Rydza-Smigłego) wydzieliła ze swego składu oddział bojowy w sile trzech sa
molotów i przeniosła go do Zwiahla. Podczas tych przenosin 28 kwietnia por. Żochowski przy lądowaniu rozbił swojego Bregueta. Następny samolot utracono 30
kwietnia, gdy podczas ataku na piechotę sowiecką koło Fastowa załoga por.
Prauss - por. Daszewski została tak celnie ostrzelana przez przeciwnika, że usz
kodzoną maszynę musiano odesłać na tyły. Łącznie od 19 do 30 kwietnia 3 eskad
ra wykonała 19 lotów bojowych.

Transport kolejowy 15 eskadry myśliwskiej w drodze na IOUHSKO trontowe
Wapniarce - maj 1920 r. Na lorach samoloty Fokker D-7. Foto CAW
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16 eskadra wywiadowcza przybyła na front (podobnie jak 3 eskadra) z |
Krakowa i rozlokowała się na lotnisku Kremeńczuk pod Starokonstantynowem. I
Do działań bojowych przystąpiła także 19 kwietnia, działając dla 13 DP z armii •
gen. Listowskiego. 23 kwietnia eskadra brała udział w walkach o Berdyczów, I
gdzie postrzelony został samolot ppor. Rudnickiego, przy czym pilot z trudem
doprowadził maszynę do własnych linii. Tego samego dnia w walkach o to miasto
wyróżnił się sierż. Dąbrowski, który dwa dni później zwalczał także transporty
przeciwnika na linii kolejowej Koziatyń — Fastów. Z okresu kwietniowych walk
eskadry na wyróżnienie zasługuje także por. Komorowski, który w dniach 23 — 26, i
28 i 29 kwietnia brał udział w działaniach eskadry pod Cudnowem, Chmielnikiem,
Żytomierzem, Berdyczowem, Koziatyniem i Białą Cerkwią, przeprowadzając w
tych dniach kilkanaście lotów bojowych.
Jednakże kwietniowe działania lotnicze 2, 3 i 5 dywizjonu stanowiły je
dynie wstęp do niezwykle wyczerpujących walk, jakie czekały nasze lotnictwo w
maju 1920 r.
Na początku maja 1920 r. jednostki lotnicze tych dywizjonów działając
nadal dla 2, 3 i -6 Armii, stacjonowały w następujących miejscowościach:
— 2 dywizjon (m.p. dowództwa) — w Koziatyniu; tu także stacjonowały 2 i 9
eskadra; ta ostatnia eskadra używała także wysuniętego lotniska w Połonnem. Na
tomiast 7 eskadra przez kilka pierwszych dni maja stacjonowała w Berdyczowie, a
następnie przeszła do Białej Cerkwi;
— 3 dywizjon — dowództwo wraz z 5 i 17 eskadrą stacjonowało w miejscowości
Rachna Lessowyja, a 6 eskadra w Płoskirowie;
— 5 dywizjon na początku maja bazował w Żytomierzu razem z 3 eskadrą i ra
zem z nią przeniósł się 7 maja do Stawiszcza; 16 eskadra w tym czasie działała z ]
lotniska Mahareńce Wołoskie pod Koziatyniem.
Z jednostek 3 dywizjonu w pierwszych dniach maja działały jedynie
dwie eskadry — 5 i 17: 6 eskadra oczekiwała na samoloty i wykonała w maju tyl- I
ko 8 lotów. Natomiast w połowie maja przybyły na front eskadry stanowiące uzu- I
pełnienie dla 3 dywizjonu, czyli 15 i 21. Jako pierwsza 15 maja przebazowała się j
21 eskadra niszczycielska zajmując lotnisko w Rachnie, a następnego dnia przyby- i
ła 15 eskadra myśliwska, która rozlokowała się na lotnisku w Wapniarce, 40 km
na południe od Rachny. Od tego momentu datuje się wytężona działalność lotni- 1
cza 3 dywizjonu, która szczytowe nasilenie osiągnęła w końcu tego miesiąca. Nie
odbyło się oczywiście bez strat. Już podczas pierwszego lotu bojowego 21 eskadry
15 maja 1920 r. załoga ppor. Skarżyński — sierż. Gogulski na skutek defektu sil
nika została zmuszona do lądowania na terytorium zajętym przez oddziały sowiec
kie. Lotnikom udało się uniknąć niewoli, ale ich droga powrotna do eskadry trwa
ła ponad miesiąc. Obie przybyłe w maju eskadry działały dla 12 DP, utrzymującej
linię frontu 15 km na południe od lotniska 15 eskadry w Wapniarce.
Do najskuteczniejszych akcji 3 dywizjonu przeprowadzonych w końcu
maja i na początku czerwca należały:
— atak i zniszczenie bombami i ogniem kaemów stanowisk sowieckiej baterii ar
tylerii w Zielonce przez pięć samolotów 15 eskadry myśliwskiej, przeprowadzone
24 maja 1920 r.;
— atak 5, 15 i 21 eskadry w dniach 27 i 28 maja na stację kolejową Malewannaja
i na stojące na niej pociągi pancerne i transporty wojskowe nieprzyjaciela. Nalot j
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Breguet 14 A2, 3 eskadry wywiadowczej — po locie bojowym
czerwiec —lipiec 1920 r.
Widoczne godło eskadry — śmierć grająca na skrzypcach. W środku stoi za
łoga — sierż. Toluściak — por. Ra tomski. Foto CAW

na tę stację przeprowadzono w sposób zmasowany, ilością do 11 samolotów w na
locie. Pierwszego dnia akcji wykonano 40 samolotolotów, zrzucając w tym czasie
2350 kg bomb. W wyniku tej akcji lotniczej 12 DP zdobyła dwa pociągi pancerne
przeciwnika — „Bela Kun" i „Krasnyj Krestianin". Dwa dalsze pociągi pancerne
nieprzyjaciela zostały uszkodzone.
Spośród personelu latającego eskadr należy szczególnie wyróżnić nastąpujących lotników:
— kpt. S. Bastyra — dowódcę 3 dywizjonu i szefa lotnictwa 6 Armii, który 27
maja dowodził w powietrzu sześcioma kolejnymi atakami dywizjonu;
— ppor. Bilażewskiego — z 15 eskadry, który 27 maja wykonał sześć lotów na
bombardowanie zrzucając 38 bomb;
— por. B. Lepszego — z 5 eskadry, który mimo otrzymanego postrzału w głowę
kontynuował atak i dopiero po jego wykonaniu powrócił na uszkodzonej maszy
nie na lotnisko;
— personel latający 15 eskadry — za wykonanie tego dnia, 27 maja, największej
ilości lotów;
— załogi i samoloty (!) 21 eskadry, dzięki którym większość ataków okazała się
7
niezwykle skuteczna '. W lotach tej eskadry brały udział załogi — sierż. Jaroszyń
ski — por. Wiedeń i por. Rayski ppor. Filipowicz.
59

Walki w rejonie stacji Malewannaja, Krzyżopola i pod Wapniarką po
wtórzyły się na początku czerwca 1920 r. W walkach tych w dniach 3, 4 i 7 czerw
ca wzięła udział 5 eskadra wywiadowcza, a jej dowódca por. Giliewicz w jednym z
lotów unieruchomił sowiecki pociąg pancerny, zrywajc za nim tory8'. W tym czasie
skuteczne działa nadal 21 eskadra, a podczas ataków na pozycje sowieckie w rejo
nie Winnicy wyróżnił się pilot eskadry sierż. Ryba.
W wyniku rosnącego napora jednostek Armii Czerwonej, eskadry 3 dy
wizjonu zmuszone zostały do opuszczenia dotychczas zajmowanych lotnisk. Już w
pierwszych dniach czerwca większość eskadr znalazła się w Płoskirowie, z wyjąt
kiem 17 eskadry wycofanej aż do Tarnopola.
Nieco inną koleją toczyły się walki 2 i 5 dywizjonu. Pierwsza, z tych
jednostek działająca nadal dla 2 Armii wykonywała loty na korzyść 13 DP, stano
wiącej prawe skrzydło tego związku. Dodatkowo dla tej dywizji działała także 16
eskadra, a kiedy 19 maja otrzymała ona rozkaz przejścia do Kijowa9', wówczas
współpracę z 13 DP przejęły 7 eskadra myśliwska i 9 eskadra wywiadowcza z 2
dywizjonu.
Do większych walk z użyciem lotnictwa doszło ponownie w maju 1920
r., kiedy jednostki Armii Czerwonej podjęły pierwsze próby sforsowania Dniepru.
Już 10 maja pilot 7 eskadry kpt. Crawford podczas lotu wywiadowczego napotkał
w rejonie Czerkas grupę 7 okrętów nieprzyjacielskich i w rezultacie kilkakrotnych
ataków jeden z nich zapalił. 15 maja por. Rorison zaatakował w rejonie Korsunia
oddział bolszewickiej piechoty i po wymianie ognia musiał lądować na uszkodzo
nej maszynie. Szybko naprawił uszkodzenie, odnalazł najbliższy oddział polski,
doręczył mu meldunek z lotu i dopiero wtedy powrócił na lotnisko. 27 maja ppor.
Chess podczas lotu wywiadowczego w rejonie wsi Taraszcze i Olszanica zaatako
wał napotkany oddział nieprzyjaciela, nastąpiła wymiana ognia; samolot powrócił
na lotnisko z 14 dziurami. Także 27 maja por. Weber w rejonie wsi Ostryjki, na
wschód od Białej Cerkwi, ostrzelał oddział kawalerii sowieckiej. W czasie walki sa
molot został uszkodzony, a pilot przy lądowaniu rozbił maszynę i został ranny.
Jednak już od 2 czerwca uczestniczył on w dalszych walkach eskadry, mimo niewyleczonej kontuzji. Po południu tego dnia, ppor. Serikowski wykrył na południe
od wsi Chrystyrowka dwie dywizje kawalerii sowieckiej. Pilot natychmiast zaata
kował napotkaną formację, ale podczas ataku został ranny i zmuszony do powro
tu na lotnisko10'.
28 maja na skutek zagrożenia lotniska obie eskadry — 7 i 9 — musiały
opuścić Białą Cierkiew i przyniosły się do Koziatynia. Startujący z tego lotniska
ppor. Chess z 7 eskadry1", 31 maja podczas akcji szturmowej został ranny. Do
obrony Koziatynia wyznaczono pododdziały 13 DP, jednakże lotnisko obu eskadr
znajdowało się poza pierścieniem obrony. Dlaczego 6 czerwca, gdy jazda Budion
nego przerwała front, obie eskadry w trybie nagłym ewakuowano do Żytomierza12.
7 eskadra dysponowała także oddziałem wydzielonym, który pod koniec
maja został przeniesiony do Kijowa dla współdziałania z 3 i 16 eskadrą wywiado
wczą. Piloci tego oddziału, dowodzonego przez kpt. Coopera, wyróżnili się pod
czas walk z oddziałami sowieckimi usiłującymi utworzyć przyczółek w rejonie
Okuninowa. Łącznie lotnicy 7 eskadry od 1 maja do 6 czerwca zdołali wykonać
ponad 150 zadań bojowych, zrzucając także 180 kg bomb. W czasie walk 4 pilo
tów zostało rannych.
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9 eskadra wywiadowcza w majowych działaniach prawie nie miała strat,
lecz już na początku czerwca poniosła ona straty największe w swej dotychczaso
wej historii. 2 czerwca podczas ataku na pozycje oddziałów sowieckich pod wsią
Skała została zastrzelona załoga kpr. Rosiak - ppor. Jędrczak. Obaj lotnicy po
legli. W kilka dni później podczas działań szturmowych został uszkodzony samo
lot załogi por. Olechnowicz — ppor. Romanowski, ale tym razem pilot doprowa
dził maszynę do linii własnych oddziałów. Załogę odesłano do szpitala. Działania
9 eskadry w tym okresie poza dużymi stratami cechowała także duża skuteczność.
Eskadra wielokrotnie otrzymywała pochwały za dobre wykonanie zadań m.in od
szefa sztabu Frontu Południowego, a także otrzymała gratulacje od dowódcy fron
tu gen. Listowskiego. Jednak intensywne loty i straty doprowadziły do tego, że na
początku drugiej dekady czerwca eskadra dysponowała już tylko jedną załogą i
jednym samolotem.
Ostatnia z jednostek 2 dywizjonu — 2 eskadra wywiadowcza, po zaled
wie kilkudniowych działaniach z Koziatynia, podczas których straciła prawie
wszystkie samoloty, została ponownie wycofana do Równego.
W tym czasie, od początku maja, eskadry 5 dywizjonu prowadziły bar
dzo intesywne działania lotnicze. Już od 3 maja maszyny 3 eskadry zwalczały że
glugę sowiecką w rejonie Rżyszewa, około 50 km na południe od Kijowa. 7 maja
3 eskadra zmieniła miejsce pobytu przechodząc do wsi Stawiszcze, a już następne
go dnia eskadra wykonała kilkakrotne ataki bombowe na miejscowości Browary i
Demirki, położone na lewym brzegu Dniepru. Wykonano wówczas 9 lotów bojo
wych w czasie których zrzucono 400 kg bomb. Tego dnia, 8 maja, oddział wydzie
lony 3 eskadry wraz z dowództwem 5 dywizjonu przeniósł się do Kijowa (zajętego
przez polskie wojsko o dzień wcześniej) i zainstalował się na kijowskim lotnisku
Post Wołyński. W ciągu kilku następnych dni oddział zwalczał siłę żywą nieprzyja
ciela w rejonie miasta. Do większych walk z użyciem lotnictwa doszło w końcu
drugiej dekady maja. 19 maja eskadra zbombardowała stację kolejową Demirki
wraz ze stojącymi na niej transportami wojskowymi i pociągami pancernymi nieprzy
jaciela. W akcji tej wzięły udział cztery załogi: mjr Kossowski — por. Ratomski,
ppor. 'Prauss — por. Tereszczenko, ppor. Krzyczkowski — por. Daszewski i por. Żochowski — ppor. Liborio, które łącznie zrzuciły na atakowane obiekty 160 kg bomb.
Dość silna obrona przeciwlotnicza stacji znacznie ograniczyła swobodę manewru sa
molotów, co zmniejszyło skuteczność ataku, a w ataku został uszkodzony samolot
ppor. Krzyczkowskiego. Dopiero dwa kolejne ataki przeprowadzone następnego dnia
przyniosły spodziewany sukces. Podczas pierwszego z tych nalotów dwa samoloty
zrzuciły 90 kg bomb, a w następnym locie cztery maszyny zabrały aż 200 kg bomb,
co przy umiejętnym działaniu dało odpowiedni wynik — uszkodzenie pociągu pancer
nego „Lenin". Niemniej sukces ten kosztował 3 eskadrę zestrzelonie załogi ppor.
Prauss - por. Ratomski.
20 maja przybyła do Kijowa pozostała część 3 eskadry i wówczas zmie
niono główny cel ataków tej jednostki. Obszar działań przeniesiono na południe
od Kijowa, w rejon Rżyszewa, gdzie wojska sowieckie rozpoczęły przeprawę przez
Dniepr. Walki zapoczątkował 24 maja atak czterech samolotów, podczas którego
zrzucono 150 kg bomb. 26 maja na lotnisko Post Wołyński przybyła 16 eskadra
wywiadowcza, do tej pory działająca dla 13 DP. W Kijowie eskadra rozpoczęła
działania bezpośrednio dla sztabu 3 Armii gen Rydza-Śmigłego. Do czasu przej61

Lotnicy polscy i amerykańscy w Kijowie — maj — czerwiec 1920 r.
Czwarty z prawej mjr. Kossowski — dowódca 5 dywizjonu, piąty z lewej
kpt. Crawford — dowódca klucza „Pułaski" z 7 Eskadry Kościuszkowskiej.
Foto CAW

ścia do Kijowa eskadra atakowała oddziały sowieckie pod Koziatyniem (14 maja),
zwalczała pociągi nieprzyjaciela w rejonie Mahareńce - Humań (15 maja), a tak
że utrzymywała łączność między 13 DP i dowództwami 2 i 3 Armii.
Kolejne ataki 5 dywizjonu (już w całości) na żeglugę sowiecką na Dnie
prze nastąpiły 28 i 30 maja, a w ich wyniku zatopiono jeden okręt nieprzyjaciela,
a trzy dalsze uszkodzono. Zatopioną jednostkę zaliczono mechanikowi 3 eskadry
- szer. Bogdanowiczowi. Poza tymi działaniami 3 eskadra w końcu maja prze
prowadziła także kilka lotów wywiadowczych w kierunku Perejesławia, a jedno
cześnie bombardowała jednostki nieprzyjaciela w Taraszczy, Piatigorze i Złotonoszy. 28 maja 16 eskadra zbombardowała nieprzyjacielskie pociągi pancerne na sta
cji w Boryspolu, a następnie zwalczała stanowiska artylerii sowieckiej. 1 czerwca
pchor. Ciechoński podczas lotu wywiadowczego w rejonie Taraszcza - Stawczyn
celnie zbombardował napotykany oddział kawalerii sowieckiej i jeszcze tego same
go dnia wziął udział w kilku atakach bombowych na okręty nieprzyjaciela w rejo
nie Kaniowa. 2 czerwca załogi 16 eskadry ponownie atakowały Boryspol i zgro
madzone tam pociągi pancerne. Pchor. Ciechoński celnie rzuconą bombą uszko
dził jeden z nich, a jego pilot sierż. Toluściak mimo czterokrotnego trafienia ich
samolotu doprowadził uszkodzoną maszynę na lotnisko.
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Od 3 czerwca ponownie zmieniono kierunek działania 3 i 16 eskadry,
tym razem przenosząc go na północ od Kijowa w rejon Okuninowa. Działająca tu
polska 7 Brygada Jazdy nie zdołała powstrzymać oddziałów sowieckich, które
utworzyły przyczółek. W tym czasie 5 dywizjon dysponował zaledwie sześcioma
samolotami z tego czterema — 3 eskadry, a tylko dwoma — 16 eskadry. Mjr Kos
sowski postanowił zaatakować nieprzyjaciela wszystkimi samolotami, a następnie
przejść do działań nękających. Jednak na skutek złych warunków atmosferycz
nych, pierwszy atak wykonała tylko jedna załoga - mjra Kossowskiego. W ciągu
następnych dni obie eskadry działaniami nękającymi skutecznie powstrzymywały
wojska bolszewickie. Od 3 do 6 czerwca załogi 5 dywizjonu przeprowadziły w re
jonie przeprawy 23 loty szturmowe zrzucając podczas nich 1500 kg bomb. Duża
skuteczność ataków lotniczych obu eskadr skłoniła dowództwo sowieckie do ubez
pieczenia rejonu przeprawy przez trzy samoloty myśliwskie. Startowały one kil
kakrotnie na przechwycenie polskich samolotów, lecz żadna ze stron nie osiągnęła
sukcesu w postaci zestrzeleń. M.in. 5 czerwca samolot sowiecki zaatakował Bregueta mjra Kossowskiego i w walce powietrznej ranił jego obserwatora por.Da
szewskiego.
6 czerwca 16 eskadra straciła jedną załogę. Tego dnia załoga sierż. Dą
browski — ppor. Rudnicki wykonywała lot łącznościowy do 7 brygady. W drodze
powrotnej, już w strefie lotniska, ich samolot wpadł w korkociąg i rozbił się o zie
mię. Obaj lotnicy zginęli na miejscu.
Łącznie podczas działań na Ukrainie od 1 maja do 6 czerwca 1920 r.
załogi 5 dywizjonu wykonały ponad 100 lotów bojowych (w tym w maju 82 loty) i
zrzuciły na pozycje sowieckie ponad 3500 kg bomb. Straty wyniosły dwóch poleg
łych i trzech rannych lotników oraz 15 samolotów zniszczonych lub poważnie usz
kodzonych.

3.4.

Walki lotnictwa na północnym odcinku frontu

Na początku kwietnia 1920 r. na Froncie Litewsko-Białoruskim stacjonowały dwa
dywizjony lotnicze — 1 dywizjon pod dowództwem mjra Narkiewicza w składzie
1, 4 i 8 eskadra wywiadowcza oraz wielkopolski dywizjon dowodzony przez ppłka
Krzyczkowskiego, składający się z 12 i 14 eskadry wywiadowczej oraz 13 eskadry
myśliwskiej. Wkrótce potem dywizjon wielkopolski został przemianowany na 7
Dywizjon Lotniczy, a jego dowódcą został rtm. Buckiewicz, dotychczasowy do
wódca 11 eskadry. Jednostka ta została uzupełniona przez włączenie do niej 10
eskadry wywiadowczej i 19 myśliwskiej, przez co straciła swój dotychczasowy re
gionalny charakter. Ponadto jeszcze w kwietniu lotnictwo Frontu Litewsko-Białoruskiego zostało wzmocnione przez 4 dywizjon w składzie 11 eskadry por. Ma
kowskiego i 18 eskadry por. Gogolińskiego. Te dwie eskadry dotarły do rejonu
swego działania już w połowie kwietnia 1920 r., a 10 i 19 eskadry przybyły na
swoje lotniska bazowe dopiero 1 maja 14) .
Przydział eskadr do poszczególnych armii północno-wschodniego odcin
ka frontu był nierównomierny, ponieważ 4 Armii przydzielono aż pięć eskadr (7
dywizjon), 1 Armii — 4 dywizjon z trzema eskadrami, a do 7 Armii włączono tyl
ko jedną eskadrę 15 '.
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Nieuport 24 bis z sowieckiej grupy myśliwskiej Szyrinkina
Rozpoczęte w kwietniu walki na froncie wymagały wytężonej działalno
ści od 12 i 14 eskadry wywiadowczej. Tylko w dniach od 6 do 15 kwietnia 12
eskadra wykonała 31 lotów bojowych, zrzucając na pozycje sowieckie ponad 1000
kg bomb. W działaniach tych wyróżniła się załoga sierż. Burzyński — ppor. Płach
ta, która od 9 do 11 kwietnia wykonywała dalekie loty wywiadowcze w rejon Rze
czycy. W tym czasie doszło do pierwszych na tym odcinku frontu spotkań z lot
nictwem przeciwnika. 14 kwietnia 14 eskadra przeprowadziła nalot bombowy na
sowieckie lotnisko w miejscowości Sławnoje (przy linii kolejowej Borysów — Orsza). Już w trakcie bombardowania z lotniska tego wystartowały dwa sowieckie
Nieuporty i zaatakowały samoloty polskie. Podczas walki załoga ppor. Ziembiński
- kpr. Dzierzgowski ostrzelała jeden z atakujących myśliwców, a ten runął w dół.Samoloty 14 eskadry w całkowitym porządku powróciły na własne lotnisko, mi
mo, że samolot ppor. Ziembińskiego był dość mocno postrzelany16'. 18 kwietnia
cztery załogi tej eskadry zaatakowały nieprzyjacielski pociąg pancerny na stacji
Krupki. W wyniku nalotu pociąg został uszkodzony. W akcji tej wzięły udział za
łogi: ppor. Ziembiński — kpr. Dzierzgowski, ppor. Jasiewicz — sierż. Klicze —
plut. Bartkowiak - plut. Szczepański i sierż. Łagoda - ppor. Koziełło. Doszło
znowu do pojedynku powietrznego: 30 kwietnia załoga sierż. Łagoda — sierż. Kli
cze stoczyła kolejną nierozstrzygniętą walkę z Nieuportem lotnictwa sowieckiego.
13 eskadra myśliwska od 31 kwietnia do 5 maja działała dwoma samo
lotami z lotniska w Żodzinie, ubezpieczając w ten sposób działania 14 eskadry wy
wiadowczej przed atakami myśliwców nieprzyjacielskich. Jednakże, mimo wielo
krotnych startów na przechwycenie wrogich maszyn, nie doszło w tym czasie do
walk powietrznych. W działaniach z lotniska w Żodzinie wzięli udział plut. Smętowski i kpr. Patalas, a także jeden z pilotów 14 eskadry — plut. Bartkowiak. Ta
trójka latała wówczas na samolotach Oeffag D —3. W połowie kwietnia myśliwcy
z 13 eskadry mieli bardzo aktywny okres działań, bowiem w ciągu czterech dni od
14 kwietnia wykonali 18 lotów, głównie wywiadowczych. Podczas jednego z tych
lotów, w trakcie ataku na stanowiska sowieckiej artylerii, został zestrzelony i do
stał się do niewoli pilot 13 eskadry ppor. Filipiak. Jednakże wkrótce zbiegł z nie
woli i dołączył do własnej eskadry.
W kwietniu zmalała nieco aktywność 12 eskadry wywiadowczej, choć i
tak przeprowadziła ona w tym czasie około 20 lotów bojowych. W tej liczbie mie64

Samolot DFW C5 z 1 eskadry wielkopolskiej (12 eskadry wywiadowczej) na
lotnisku Kisielewicze koło Bobrujska; wiosna 1920 r.
Od lewej stoją: st. szer. Dzierzgowski, por. Ziembiński, por. Pniewski i sierż
Halagiera. Foto CAW
ści się także nalot eskadry wykonany 17 kwietnia pod dowództwem kpt. Jurgensona na^ skupiska sowieckich okrętów rzecznych i artylerii pod Berezynie. Przy silnym
ogniu^obrony przeciwlotniczej eskadra zrzuciła 600 kg bomb, a z załóg wyróżnili się
sierż. Burzyński - ppor. Płachta, którzy tego dnia wykonali dwa naloty.
Lotnictwo 1 Armii wykazało się w kwietniu 1920 r. znikomą aktywnoś
cią. Wysunięte aż do Zahacia dowództwo 4 dywizjonu dysponowało wówczas trze
ma eskadrami umieszczonymi na lotnisku w pobliżu majątku Orzechowo. W tym
czasie istniejąca formalnie 11 eskadra została wchłonięta przez inne eskadry, z cze
go najwięcej skorzystała 1 eskadra wywiadowcza, w której także zmieniło się do
wództwo (por. Domes zastąpił por. Bogusza). Z tego dywizjonu po kilkanaście lo
tów wykonały jedynie 4 i 18 eskadry wywiadowcze. Spośród personelu 18 eskadry
na wyróżnienie zasłużyła załoga por. Matecki - por. Karaś, która poza licznymi
lotami wywiadowczymi, w dniu 23 kwietnia zaatakowała i rozproszyła szwadron
kawalerii sowieckiej. Z 4 eskadry dość aktywnie działali por. Sielicki - ppor.
Tromszczyński. 1 eskadra wykonała w tym miesiącu jedynie kilka lotów.
Działania 7 Armii wspierał 1 dywizjon, a w zasadzie jego resztki w po
staci 8 eskadry wywiadowczej stacjonującej na lotnisku w Porubanku. Eskadra ta,
Podobnie jak 7 Armia, osłaniała pogranicze polsko-niemieckie i polsko-litewskie i
w
tym czasie przygotowywała się do akcji lotniczej.
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5 — Lotnictwo polskie...

Okres największego nasilania walk lotniczych w wojnie polsko-sowiec
kiej rozpoczął się pod koniec kwietnia 1920 r., a szczególnie na odcinku 4 Armii w
rejonie Borysowa, ponieważ przeciwnik zgrupował w tym rejonie aż 7 eskadr lot
niczych (cztery eskadry z grupy Kożewnikowa i trzy eskadry z dywizjonu Szyrinkina).
Lotnictwo polskie przydzielone do 4 Armii gen Szeptyckiego, liczyło,
jak wiadomo, pięć eskadr, z czego na odcinku borysowskim tylko dwie — 14 wy
wiadowczą i 19 myśliwską.
Siły lotnictwa sowieckiego wynosiły: około 40 myśliwców typu Nieuport
21 i 23, 6 Sopwithów, 3 Farmany F — 30, 3 Spady, 1 Bregueta 14 oraz 1 eskadrę
ciężkich bombowców typu Ilja Muromiec.
Na początku maja dowódca 4 Armii odwołał wszystkie poprzednie pod
ległości taktyczne eskadr, podporządkowując je bezpośrednio sobie. W związku z
tym szef 7 dywizjonu podzielił odcinek utrzymywany przez jednostki 4 Armii na
trzy rejony działań lotnictwa:
— I rejon — Borysów — dla eskadry 14 i 19;
— II rejon — Bobrujsk — dla eskadry 12 i 13;
— III rejon — Kalenkowicze — Mozyrz — dla 10 eskadry.
Działania lotnicze od początku maja nabrały dużego rozmachu. Już 1
maja załoga 14 eskadry plut. Łagoda — sierż. Klicze w czasie lotu wywiadowcze
go w rejonie Prijamna została zaatakowana przez trzy Nieuporty nieprzyjaciela.
Polakom udało się co prawda wyrwać spod obstrzału i powrócić na własne lotni
sko, ale poważnie uszkodzoną maszynę trzeba było odesłać do remontu, do Poz
nania. Strata była tym boleśniejsza, że był to ostatni sprawny samolot eskadry.
Tego samego dnia przeleciał do Żodzina jeden z pilotów grupy Szyrinkina, Polak
— Abakanowicz, który korzystając z pierwszej nadarzającej się okazji uciekł z
„czerwonego" lotnictwa.
Przez dni następne 14 eskadra była unieruchomiona z braku sprzętu, a
pierwsze naprawione samoloty przybyły do Żodzina 5 maja. Wykorzystano to od
razu, organizując tymi trzema maszynami nalot na stację w Prijamnie. Akcja lotni
cza wzmogła się bardziej od 7 maja, gdy do walki weszła 19 eskadra myśliwska.
17)
Od tego dnia trzy samoloty tej jednostki (Spady 7) wielokrotnie startowały na
przechwycenie samolotów sowieckich, jednakże do walk powietrznych dochodziło
tylko sporadycznie.
Pod koniec pierwszej dekady maja 14 eskadra była nadal w bardzo złej
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sytuacji sprzętowej. Z tego powodu jej dowódca, por. Mańczak, zdecydował się na
osobistą interwencję w Poznaniu, w celu przyspieszenia wysyłki samolotów. Zwie
dziony chwilowym spokojem na froncie, zezwolił części żołnierzy na wykorzystanie
w tym miesiącu urlopów, a także za zgodą dowódcy dywizjonu — częściową de
mobilizację, co prawda bardzo ograniczoną. Urlopy i demobilizacja dotyczyły w
głównej mierze żołnierzy personelu naziemnego, ale nie tylko. Na urlop udał się
sierż. pil. Daniel, a zdemobilizowany został m.in. pchor. obs. Binkowski18'.
8 maja załogi 14 eskadry wykonały dwa loty bojowe. Podczas pierwsze
go z nich załoga plut. Bartkowiak — sierż. Szczepański stoczyła kolejną nieroz
strzygniętą walkę z dwoma sowieckimi Nieuportami, a w drugim locie ppor. Kowiarski rozrzucił proklamację i odezwy do miejscowej ludności i żołnierzy bolsze
wickich19'.
Do 13 maja trwały wzajemne i nieskuteczne starty polskich i sowieckich
myśliwców na przechwycenie samolotów wywiadowczych przeciwnika. Spady 19
eskadry do tego dnia kilkanaście razy startowały na alarm, jednakże z powodu
znacznej odległości lotniska w Żodzinie od Borysowa (17 km), na ogół zawsze
przybywały nad miasto spóźnione. Podobnie przedstawiała się sytuacja podczas
przechwytywania przez przeciwnika samolotów wywiadowczych 12 i 14 eskadry.
Dysponowały one, jak wiadomo, samolotami typu DFW C —5 i LVG C —6, któ
rych prędkość maksymalna była zbliżona do prędkości nieprzyjacielskich Nieuportów. Dlatego też do walk powietrznych dochodziło przede wszystkim wówczas,
gdy myśliwce sowieckie zostały zaalarmowane na tyle wcześnie, by wznieść się po
wyżej pułapu przechwytywanych samolotów.

Halberstad CL2; na tym typie samolotu zginęli: sierż. Bartkowiak
i pchor. Klicze
14 maja ponownie doszło do walk powietrznych. Rano tego dnia ppor.
Pawlikowski z 19 eskadry storzył walkę ze Spadem z dywizjonu Szyrinkina, a jego
Pilot musiał uznać wyższość Polaka i na mocno uszkodzonej maszynie powrócił na
lotnisko. Około południa nad lotnisko w Żodzinie przyleciały trzy samoloty z
czerwonymi gwiazdami i zbombardowały je, zresztą niecelnie. Z kolei, po południu
z
Żodzina wystartowały trzy samoloty — dwa Spady z 19 eskadry i jeden Halberstadt z 14 eskadry z zadaniem zbombardowania sowieckiego lotniska w Prijamnie.
J
uż nad lotniskiem przeciwnika samoloty polskie zostały zaatakowane przez trzy
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samoloty z dywizjonu Szyrinkina. Dwie maszyny związały w walce polskie Spady
pilotowane przez ppor. Pawlikowskiego i pchor. Turowskiego, a w tym czasie trze
ci myśliwiec sowiecki, pilotowany przez samego Szyrinkina zaatakował i zestrzelił
maszynę 14 eskadry. Obaj lotnicy, sierż. Bartkowiak - pchor Khcze, zginęli, a
ich strata boleśnie dotknęła personel obydwu polskich eskadr z Zodzina. Niemniej
zachowanie się przeciwników po tym ich sukcesie świadczyło w pewnym sensie o
zachowaniu przez bolszewików przynajmniej części rycerskich zwyczajów lotni
czych Lotnicy z dywizjonu Szyrinkina zgotowali bowiem poległym Polakom uro
czysty pogrzeb z honorami wojskowymi, orkiestrą i mową pogrzebową; trumny
lotników tonęły w kwiatach, a sam sprawca uroczystości, Szyrmkin podczas po
grzebu wykonał nad cmentarzem wiązankę akrobacji. Zdjęcia z tej uroczystości
zrzucono potem w Żodzinie.
.
.
Tymczasem trwały codzienne loty i walki, tym trudniejsze, ze w 14
eskadrze pozostało zaledwie dwóch pilotów. 17 maja sytuacja na odcinku na pół
noc od 4 Armii, na skutek sukcesów ofensywy sowieckiej na polską 1 Armię stała
się tak zła że cały ten związek operacyjny podporządkowano dowódcy 4 Armii,
tworząc w ten sposób front gen. Szeptyckiego. Tego dnia lotnictwo prowadziło
wytężone działania lotnicze w rejonie Borysowa. Jedna z załóg 14 eskadry pod
czas lotu wywiadowczego w rejonie rzek Mańczy i Bobru (dopływy Berezyny)
stwierdziła wyrąb lasu nad brzegami tych rzek, ale niestety ani w eskadrze, ani w
sztabie 4 Armii nie skojarzono tego faktu z przygotowaniami oddziałów sowiec
kich do uderzenia na Borysów. Tego dnia ppor. Pawlikowski pięciokrotnie usiło
wał zestrzelić nieprzyjacielski balon obserwacyjny w rejonie Pnjamna i dopiero
szósty atak zakończył się sukcesem. Inny pilot eskadry pchor. Turowski zaatako
wał na Spadzie transport sowiecki na stacji kolejowej w Pnjamnie i wzniecił pożar
w jednym z wagonów. 19 maja rano rutynowy lot na rozpoznanie wykonał samo
lot z 14 eskadry, lecz poza mgłą nad Berezyną nie zauważył mc interesującego.
Dopiero meldunek z 13 eskadry, której pilot zauważył oddziały sowieckie juz na
prawym brzegu Berezyny, oraz brak wiadomości z 2 DPLeg., wywołały zaniepo
kojenie w sztabie 4 Armii. Wówczas lot wywiadowczy w interesującej sztab streiie
wykonała załoga dowódcy 7 dywizjonu rtm. Buckiewicz - por. Sznuk, lotnicy
rozpoznali na Berezynie cztery mosty, przez które już przeprawiały się oddziały 16
Armii sowieckiej. Tego dnia por. Mroczkowski stoczył kolejną walkę z sowieckim
samolotem i zmusił go do lądowania, ale podczas lotu powrotnego na skutek de
fektu silnika musiał sam przymusowo lądować; samolot skapotował, a pilot od
niósł obrażenia.
. .
.
.
Do przeciwdziałania lotnictwa polskiego w rejonie przeprawy nieprzyja
ciela przez Berezynę doszło dopiero 20 maja, gdy oddziały sowieckie znajdowały
się zaledwie 12 km od lotniska w Żodzinie. Samoloty 12 i 14 eskadry sfotografo
wały wówczas rejon przeprawy i rozpoznały kierunki posuwania się wojsk nieprzy
jacielskich. 14 eskadra otrzymała tego dnia dwa samoloty AEG C-4 z 8 eskadry,
ako uzupełnienie, lecz z powodu złego stanu ich silników nie wykorzystała ich w
walkach. 21 maja lotnisko w Żodzinie było po raz kolejny bombardowane przezsamoloty przeciwnika, ponownie zresztą niecelnie. Niestety nieskuteczny był także
pościg podjęty przez Spady 19 eskadry. Stoczona tego dnia walka powietrzna por.
Mroczkowskiego i pchor. Turowskiego z dwoma samolotami sowieckimi również
pozostała nierozstrzygnięta. Natomiast ppor. Pawlikowski, który tego dnia uczest-

niczył w pościgu za samolotami przeciwnika, zaatakował sowieckie lotnictwo w
Sławnoje i Prijamnie ostrzeliwując stojące tam samoloty. Następnego dnia tenże
pilot za pierwszym atakiem zniszczył balon obserwacyjny przeciwnika nad stacją
Prijamno. 23 maja, wobec bezpośredniego zagrożenia Żodzina, przeniesiono obie
eskadry do Mińska, do którego następnego dnia przybył także por. Mańczak dowódca 14 eskadry i przejął z powrotem dowodzenie od kpt. Iwaszkiewicza. 25
maja do dywizjonu przybyli także lotnicy na uzupełnienie: do 19 eskadry skiero
wano pchor. Guttmajera, a do 14 eskadry — sierż. Kujawę, kpr. Woźniaka i kpr.
Śliwę.
W ostatnich dniach maja w walce z dwoma samolotami sowieckimi usz
kodzony został samolot pchor. Turowskiego, co zmusiło go do lądowania, pod
czas którego został ranny. Ostatnie loty w rejonie Borysowa przeprowadziły 6
czerwca 1920 r. 14 i 19 eskadra.
Działalność lotnicza pozostałych eskadr 7 Dywizjonu Lotniczego prze
biegała przy znacznie mniejszym przeciwdziałaniu lotnictwa nieprzyjacielskiego. 12
eskadra wywiadowcza, stacjonująca w maju w Kisielewiczach koło Bobrujska,
działała w tym czasie w warunkach znacznie spokojniejszych niż 14 eskadra, co
nie oznacza bynajmniej, że działała bez strat. 10 maja przeprowadzono na lotnisko
nieprzyjaciela nalot bombowy, w którym wziął udział cały skład osobowy 12
eskadry. Przeciwko nim z lotniska Sławnoje wystartowała grupa myśliwców so
wieckich dowodzona przez Sapożnikowa — z dywizjonu Szyrinkina. W wyniku
walki powietrznej został zestrzelony samolot dowódcy 12 eskadry, kpt. Jurgensona
z obserwatorem pchor. Dzierzgowskim. Obaj lotnicy dostali się do niewoli20'. Do
wództwo eskadry objął por. Rutkowski. W tym czasie por. Jach na samolocie Oeffag D-3, wypożyczonym z 13 eskadry myśliwskiej, zestrzelił w rejonie lotniska Sołtanowka sowieckiego Nieuporta.
W tym czasie natężenie walk w rejonie Bobrujska było znacznie mniejsze
niż na odcinku borysowskim, a więc zdecydowano się na przerzucenie dwóch samo
lotów 12 eskadry, do Mińska do dyspozycji dowódcy 4 Armii. Razem z samolotem
przekazano dwie załogi: por. Jach - por. Loria i sierż. Jakubowski, pchor. Święcic
ki. Obie załogi działały następnie z Mińska, przeprowadzając cały szereg lotów w re
jonie Borysowa, a po zlikwidowaniu wyłomu w pasie obrony 4 Armii powróciły do
Bobrujska. 13 eskadra działała w tym miesięcu bardzo umiarkowanie, a pewna in
tensyfikacja lotów nastąpiła dopiero w trzeciej dekadzie maja, już po rozpoczęciu
walk w rejonie Borysowa i Berezyny. Od razpoczęcia działań ofensywnych przez 16
Armię sowiecką aż do zakończenia likwidacji włamania w pozycje polskie 13 eskad
ra myśliwska wykonała 12 lotów, głównie wywiadowczych.
10 eskadra wywiadowcza stacjonowała w tym czasie na lotnisku Kozienki
pod Mozyrzem. Działania bojowe rozpoczęła 2 maja prowadząc przede wszystkim
rozpoznanie dla sztabu 9 DP. W pierwszym locie bojowym por. Rymkiewicz prze
prowadził rozpoznanie w rejonie Jakimowskaja Słoboda — Wasilewicze — Chojniki, przy okazji ostrzeliwując transporty nieprzyjaciela na stacji w Wasilewiczach. W
pierwszych dniach działalności 10 eskadra nie dysponowała bombami lotniczymi i
dopiero, gdy 5 maja por. Rymkiewicz dostarczył pierwszą partię bomb z Bobrujska,
7 i 8 maja eskadra wykonała kilkanaście lotów na bombardowanie pozycji sowiec
kich w rejonie miejscowości: Talinkowicze, Wasilewicze, Słoboda Romeńska i Chabno, a w dniach 7 i 12 maja wykonano szereg ataków na pozycje oddziałów bolsze70

wickich pod Rzeczycą, Zerwaldem i Zajewem. W działaniach tych, poza por. Rym
kiewiczem, aktywnie uczestniczyli także por. Giedgowd, ppor. Bem, sierż. Gajewski
i inni. 20 maja sześć samolotów 10 eskadry zaatakowało sowieckie transporty woj
skowe i pociągi pancerne na stacji kolejowej w Żłobinie.
W tym czasie eskadra zmieniła lotniska, przebazowując się początkowo
do Rzeczycy, a 25 maja do wsi Pereświet-Słoboda w jej pobliżu. W końcu maja
zasięg działania eskadry obejmował rejon, aż po Homel, który kilkakrotnie bom
bardowano, a na przełomie maja i czerwca 1920 r. eskadra przystąpiła do ataków
na okręty flotylli rzecznej nieprzyjaciela na rzece Soż. Przeprowadzono także kil
ka, nieskutecznych zresztą, ataków na balony obserwacyjne przeciwnika. Z lep
szym skutkiem zwalczano pociągi pancerne nieprzyjaciela w Homlu. Niemniej ok
res największej aktywności 10 eskadra miała jeszcze przed sobą.
Od maja 1920 roku eskadry wchodzące w skład 4 dywizjonu lotniczego,
dowodzonego przez por. Jurkiewicza, działały dla 1 Armii. W skład tego zgrupo
wania lotniczego wchodziły:
— 1 eskadra wywiadowcza, dowodzona przez por. Domesa;
— 4 eskadra wywiadowcza, dowodzona przez por. Narkowicza;
— 18 eskadra wywiadowcza, dowodzona przez por. Gogolińskiego.
Z tych trzech eskadr jedynie 18 eskadra miała pełne stany i to zarówno osobowe,
jak też sprzętowe. Pozostałe jednostki tego dywizjonu były, w mniejszym lub więk
szym stopniu, zdekompletowane. Z tego względu działania lotnicze jednostek
wchodzących w skład 1 Armii znacznie odbiegały, na niekorzyść 4 dywizjonu, od
aktywności dywizjonów podlegających innym (2, 3, 4 i 6) armiom. Podobnie
przedstawiała się sytuacja wsparcia lotniczego 7 Armii, ale do jej dyspozycji pozo
stał tylko jeden dywizjon z jedną 8 eskadrą dowodzoną przez rtm. Niżewskiego.
W tym czasie na granicy z Prusami Wschodnimi i Litwą panował chwilowy spo
kój, a więc eskadra mogła wspierać działaniami eskadry 4 dywizjonu. W maju jed
nostka ta, działając nadal z lotniska w Porubanku koło Wilna, prowadziła rozpoz
nanie w kierunku Dźwiny, a łącznie z lotami wzdłuż granicy litewskiej i niemiec
kiej wykonała w tym miesiącu 20 lotów wywiadowczych. Do najaktywniejszych
lotników eskadry w tym czasie należeli: ppor. Świątecki, ppor. Borowy i sierż. Cagasek. W ostatnich dniach maja eskadra oddała swoje dwa samoloty do użytku 14
eskadry, w związku z czym jej własne działania na początku czerwca osłabły.
W tym samym czasie eskadry 4 dywizjonu prowadziły dość intensywne loty
wywiadowcze. Już 1 maja załoga 18 eskadry por. Matecki — por. Karaś w czasie lo
tu bojowego w rejonie Połocka zaatakowała i zestrzeliła balon obserwujący przeciwni
ka. 14 maja załoga tej eskadry sierż. Miklaszewicz — mech. Wiśniewski w walce po
wietrznej pokonała i zmusiła do lądowania załogę sowieckiego Farmana F-30.
Aktywne działania eskadr 4 dywizjonu zostały przerwane w drugiej po
łowie maja, co było spowodowane sukcesami sowieckiego natarcia na pozycje
1 Armii i koniecznością licznych przebazowań. Wówczas jedynie po kilka lotów
wykonały 18 i 4 eskadra; m.in. ta ostatnia 25 maja w czasie najdalszego włamania
się wojsk sowieckich wykonała kilka udanych lotów wywiadowczych. Podczas jed
nego z nich załoga por. Sielicki — ppor. Tromszczyński rozpoznała i sfotografo
wała przeprawy mostowe przeciwnika w rejonie Połocka, na Dziśnie i Dryssie. W
końcu maja i na początku czerwca kilka lotów bojowych wykonała także 1 eskad
ra, która m.in. 1 czerwca dwiema załogami: por. Domesa — por. Makowieckiego
71

i por. Janeczko — ppor. Skorobohatego — przeprowadziła udane bombardowanie
mostu w Połocku.
Jak już wspomniano, koniec maja był dla eskadr 4 dywizjonu bardzo
trudnym okresem. W związku z natarciem sowieckim eskadry zostały zmuszone
do wycofywania się z dotychczas zajmowanych lotnisk. Częsta ewakuacja lotnisk
przebiegała w iście piorunującym tempie. Było to przyczyną osłabienia akcji lotni
czej eskadr na froncie, a także znacznych strat w sprzęcie.

3.5.

Walki odwrotowe lotnictwa na Ukrainie

Walki lotnictwa wchodzącego w skład 3 dywizjonu podlegającego dowództwu
6 Armii, czyli 5, 6, 15, 17 i 21 eskadry w czerwcu i lipcu 1920 r. ze względu na od
wrotowy charakter działań i ustawiczne zagrożenie własnych lotnisk, należały do
najtrudniejszych w wojnie polsko-sowieckiej. Niewątpliwy wpływ na ten stan rze
czy miał fakt, że Armia Konna Budionnego, będąca głównym przeciwnikiem pol
skiej 6 Armii, znacznie udoskonaliła metody walki z lotnictwem i stała się jego
bardzo groźnym przeciwnikiem.

DH-9; kilka samolotów tego typu otrzymała 5 i 6 eskadra wy
wiadowcza w czerwcu 1920 r.
Działania czerwcowe 5 eskadry, podobnie jak pozostałych eskadr w tym
rejonie, przebiegały w ciągłych atakach na jazdę nieprzyjacielską i gwałtownych
odskokach na nowe lotniska w obawie przed zagonami kawaleryjskimi budionnowców. Jeszcze w połowie czerwca eskadra stacjonowała w Płoskirowie, skąd
musiała się wycofać do Tarnopola w obawie przed wpadnięciem pod szable bol
szewickie. Na lotnisku w Tarnopolu 5 eskadra otrzymała kilka nowych samolotów
typu De Havilland DH-9 2 1 ) i tak wzmocniona przystąpiła ponownie do walki z
jazdą sowiecką. Od 22 czerwca do końca tego miesiąca eskadra wykonała jeszcze
ponad 20 zadań bojowych22'. Szczególnie aktywnie działała eskadra 9 czerwca w
rejonie Koziatynia, a następnie od 18 do 22 czerwca podczas walk z sowieckimi
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pociągami pancernymi w rejonie Baru i Żmerynki. W walkach tych wyróżnili się
por. Chramiec i dowódca eskadry por. Giliewicz. 21 czerwca podczas działań
przeciwko pociągom pancernym pod Wołoczyskami por. Gilewicz uszkodził jeden
z nich. Działania eskadry nie obywały się bez strat. 28 czerwca zestrzelona została
załoga sierż. Solski —por. Tadeusz Lepszy. Było to już drugie zestrzelenie sierż.
Solskiego w tym miesiącu, a jak się wkrótce okazało także jego druga ucieczka z
niewoli. Tego samego dnia, podczas ataków bombowych na pociągi nieprzyjaciela
wyróżnił się ppor. Braun. Podkreślić należy, że podstawą dobrych wyników
5 eskadry była ścisła współpraca z 21 eskadrą niszczycielską, która dysponowała
ciężkimi dwusilnikowymi bombowcami niemieckimi typu Gotha G-4 i Friedrischafen G-3 23) . Z tego powodu duża część zasługi należy się załodze dowódcy 21
eskadry — por. Rayskiemu — ppor. Filipowiczowi.
Na początku lipca 5 eskadra nadal pozostawała najbardziej aktywną
jednostką lotniczą 3 dywizjonu. Mimo ciągłej zmiany lotnisk w tym czasie (14 lip
ca eskadra bazowała jeszcze w Berezowicy pod Tarnopolem, 16 lipca stacjonowała
w majątku Kurażewo, a 18 tego miesiąca znalazła się we Lwowie), jednostka ta
nie straciła nic ze swej wartości bojowej i od razu włączyła się do akcji lotniczej.
Już we Lwowie nastąpił podział na dwie części — bojową, która pod dowództwem
por. Kalkusa operowała nadal ze Lwowa, oraz część gospodarczą, która pod do
wództwem por. Gilewicza została przesunięta do Przemyśla. Podczas działań lip
cowych wyróżnili się następujący lotnicy ze składu 5 eskadry:
— por. obs. Popiel — wielokrotnie nawiązywał łączność z odciętymi jednostkami
6 Armii, m.in. w dniach 1, 2, 6, 7 i 8 lipca 1920 r.;
— ppor. pil. Nazimek — w dniach 13, 17 i 24 lipca bardzo skutecznie zwalczał
kawalerię sowiecką;
— ppor. obs. Janiszewski — wykazał się brawurową odwagą podczas ataku na
pozycje bolszewickie pod Płoskirowem 5 lipca;
— cały personel 5 eskadry za utrzymanie ciągłości działań lotniczych w połowie
lipca, gdy jednostka ta była jedyną czynną eskadrą 3 dywizjonu.
Również akcje lotnicze 5 eskadry na początku sierpnia zapowiadały się bardzo
dobrze. Tylko od 1 do 10 sierpnia jednostka ta wykonała 15 lotów bojowych.
Działania lotnicze w sierpniu zakłócił tragiczny wypadek jaki miał miej
sce 6 sierpnia 1920 r. na lotnisku Lewandówka pod Lwowem. W katastrofie sa
molotu Fokker D-8 zginął dowódca 3 dywizjonu lotniczego, szef lotnictwa 6 Ar
mii, kpt. pil. Stefan Bastyr24'. Po krótkim trzydniowym zastępstwie przez por. Kubalę, dowództwo dywizjonu objął mjr Faunt le Roy, dotychczasowy dowódca
2 dywizjonu. Z tą chwilą 7 eskadra weszła na stałe do 3 dywizjonu, a 15 myśliw
ska została przy nim zatrzymana.
W czerwcu działania bojowe 6 eskadry nie były najlepsze. Borykając się
z ciągłym brakiem sprzętu, eskadra pod naciskiem jazdy Budionnego wycofała się
do Tarnopola. Tu, podobnie jak 5 eskadra, otrzymała trzy samoloty typu DH-9 i
tylko dzięki temu mogła w drugiej połowie czerwca przeprowadzić 12 lotów sztur
mowych. Gdy jednak na początku lipca eskadra dotarła do Lwowa to z posiada
nych De Havillandów pozostał już tylko ostatni, który ostatecznie został rozbity
18 lipca podczas przymusowego lądowania w rejonie miejscowości Krasne. Załoga
wyszła z tego wypadku cało, ale ponowna strata samolotów spowodowała, że w
drugiej połowie lipca jednostka ta wykonała tylko 9 lotów bojowych. Szczęśliwym
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zbiegiem okoliczności we lwowskim III RPL znajdowało się kilka wyremontowa
nych samolotów wywiadowczych i dzięki nim 6 eskadra mogła w sierpniu 1920 r.
włączyć się do walk o obronę Lwowa. Tylko w ciągu pierwszych 10 dni sierpnia
eskadra ta wykonała 20 lotów bojowych, z czego aż sześć było na koncie załogi:
sierż. Rączka — ppor. Tarasiewicz.
15 eskadra myśliwska z 3 dywizjonu znaczną część czerwca spędziła w
Płoskirowie na odpoczynku. 23 czerwca jednostka ta przebazowała się na lotnisko
w Deraźni, skąd 25 czerwca rozpoczęła loty bojowe. Działania z tego lotniska
trwały tylko dwa dni, głównie w kierunkach na Latyczów, Żmerynkę oraz Starą
Sielawę, gdyż 27 tego miesiąca eskadra została zmuszona do powrotu do Płoskirowa, a stąd do Tarnopola, dokąd dotarła 1 lipca. Postój eskadry na lotnisku — Berezowica pod Tarnopolem trwał do 13 lipca i poza jednym lotem ppor. Lewan
dowskiego z 6 lipca, eskadra nie prowadziła akcji lotniczej. 14 lipca eskadra przy
była do Lwowa, gdzie już czekało na nią uzupełnienie sprzętu. Było to kilka samo
lotów typu Fokker D-7, jeden Fokker D-8 i jeden Albatros B-2. Podobnie jak po
zostałe eskadry 3 dywizjonu, tak i 15 myśliwska odesłała cały swój tabor kołowy
do Przemyśla, a następnie do Munina, gdzie urządzono nawet zapasowe lotnisko.
Dowództwo nad tą częścią eskadry objął ppor. Bilażewski. W tym czasie pozostała
we Lwowie część 15 eskadry wznowiła działalność bojową 21 lipca, m.in. 28 lipca

Gen. Macewicz, Inspektor Wojsk Lotniczych (czwarty z lewej) podczas prze
glądu 21 eskadry niszczycielskiej na lotnisku polowym Rachna Lessowyja, ko
niec maja 1920 r.
Gen. Macewicz rozmawia z dowódcą eskadry por. Rayskim. Foto CAW
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wykonała ona trzy loty wywiadowcze. W pierwszej dekadzie sierpnia eskadra dzia
łała bardzo nierówno i tak 2 sierpnia wykonała 8 lotów (w większości szturmo
wych), ale było to wszystko, na co było stać jednostkę w tym czasie.
Z kolei 17 eskadra wywiadowcza jeszcze 10 czerwca dysponowała 3 sa
molotami typu Breguet 14 A2. Jednak podczas odwrotu dwie maszyny zostały
rozbite i eskadrze pozostał tylko jeden samolot, na którym latała załoga sierż.
Wojtowicz — ppor. Petrażycki. Załoga ta przez resztę czerwca i połowę lipca mu
siała wykonać wszystkie zadania stawiane eskadrze przez dowództwo 6 Armii.
W ciągu 9 lotnych dni 2 S ) załoga ta zrealizowała 14 zadań, głównie wywiadowczych
i łącznościowych. W połowie lipca, po utracie ostatniego samolotu, 17 eskadra zo
stała wycofana na tyły, do Krakowa, gdzie otrzymała kilka starych samolotów
szkolnych z tutejszej szkoły pilotów i na początku sierpnia 1920 r. zameldowała się
w Warszawie z nowym przydziałem do 2 Armii.
21 eskadra niszczycielska, jedyna w pełni zasługująca na miano bombo
wej, w czerwcu 1920 r., podobnie jak pozostałe jednostki lotnicze, została uwikła
na w ciągłe walki odwrotowe. Na początku czerwca, po przebazowaniu z Rachny
Lessowyja do Płoskirowa, eskadra rozwinęła z tego lotniska żywą akcję lotniczą,
szczególnie intensywną w dniach 18 — 22 czerwca 1920 r., czyli w czasie walk 3
dywizjonu z pociągami pancernymi w rejonie Baru i Żmerynki. Decydującego o
efekcie akcji lotniczej dnia (22.06) załogi eskadry wykonały siedem lotów bojo
wych zrzucając ponad 450 kg bomb. Cztery dni później, 26 i 27 czerwca już na sa
molotach typu AEG C-4 załogi 21 eskadry zwalczały kawalerię i artylerię nieprzy
jaciela w rejonie Starej Sielawy, 50 km od lotniska eskadry. Załogi tej eskadry naj
dłużej operowały z lotniska w Płoskirowie, bo aż do 3 lipca 1920 r.; podczas gdy
28 czerwca jako przedostatnia opuściła tę miejscowość 15 eskadra myśliwska. Je
szcze tego lipcowego dnia eskadra przeprowadziła dwa loty przed ewakuacją lotni
ska. Podczas pierwszego z nich nawiązano łączność z oddziałami gen. Szymańskie
go w rejonie Borysowa, a podczas drugiego — ta sama załoga ppor. Wieniawa-Długoszewski — ppor. Tuśkiewicz rozpoznawała rejon Miropola i Szepietówki. W okolicy Izysławia pilot został ciężko ranny w brzuch i wówczas obserwator
pomógł mu doprowadzić postrzelany samolot do własnych linii.
W pierwszej dekadzie lipca 21 eskadra także opuściła Płoskirów i prze
niosła się na lotnisko Hołoby koło Kowla. Samoloty pokonały tę trasę z międzylądowaniem w Tarnopolu. Z tego lotniska eskadra wspólnie z 7 eskadrą myśliwską
rozpoczęła działania szturmowe przeciwko Armii Konnej Budionnego. Kawaleria
sowiecka w tym czasie koncentrowała się w trójkącie Równe — Dubno — Łuck i
na ten obszar skierowano działania obu eskadr. Stan ilościowy personelu 21
eskadry nie był wystarczający, aby temu zaradzić; w niektórych lotach bojowych
brali udział oficerowie amerykańscy z 7 eskadry. Podczas jednego z takich lotów
wywiadowczych polsko-amerykańska załoga ppor. Skarżyński — kpt. Kelly zosta
ła zestrzelona 15 lipca opodal miejscowości Zwierowce i zginęła na ziemi w walce
z oddziałem jazdy sowieckiej. Tego samego dnia została zestrzelona załoga 21
eskadry ppor. Jakubowski — ppor. Tuśkiewicz, lecz tym razem pilotowi udało się
dolecieć do własnych pozycji.
W tym czasie Armia Czerwona wzmocniła siłę ognia własnej obrony
przeciwlotniczej. Zwłaszcza kawaleria Budionnego powszechnie używała sprzężo76

nych karabinów maszynowych ustawionych na taczankach, organizując zasadzki
na polskie samoloty, wykorzystując drobne oddziały kawalerii jako przynętę.
W końcu lipca 1920 r. w walkach odwrotowych 7 i 21 eskadra prowa
dziły działania przeciw oddziałom sowieckim już w rejonie Młynowa, Demidówki i
Beresteczka. 27 lipca na skutek zagrożenia lotniska w Hołobach obie jednostki po
raz kolejny zostały zmuszone do odskoku. Podczas przelotu na nowe lotnisko do
Uściługa, wskutek defektu silnika, musiała przymusowo lądować załoga 21 eskad
ry: ppor. Jakubowski - mech. Antoszczak. Niestety, lądowanie wypadło na ob
szarze już zajętym przez nieprzyjaciela i obaj lotnicy zginęli w walce na ziemi. Te
wysokie straty eskadry por. Rayskiego zmusiły jego jednostkę do znacznego ogra
niczenia lotów. Sam dowódca por. Rayski ostatni lot bojowy w składzie 21 eskad
ry wykonał 29 lipca, po czym zdał dowództwo por. Wiedenowi, w związku z od
komenderowaniem go do Włoch po nowe samoloty26'. Pod dowództwem por.
Wiedena 21 eskadra zmieniła lotnisko w Uściługu na Korczów koło Sokala i z te
go lotniska przeprowadziła ostatnie loty bojowe, już w pierwszych dniach sierpnia.
Po stracie ostatnich samolotów, eskadra została przeniesiona do 2 dywizjonu dzia
łającego w składzie 3 Armii, a stąd skierowano ją do odwodu Naczelnego Do
wództwa WP do Dęblina.

Friedrishafen G-3 — jeden z dwóch dwusilnikowych bombowców 21 eskadry
niszczycielskiej
Z jednostek 2 dywizjonu lotniczego aktywnie działała 7 eskadra myśliw
ska. Po przerwaniu frontu przez oddziały kawalerii Budionnego 7 i 9 eskadra wy
cofały się z Koziatynia do Żytomierza, a część 7 eskadry także do Berdyczowa.
Na lotnisku w Berdyczowie personel polsko-amerykańskiej eskadry został zasko
czony przez jeden z zagonów jazdy sowieckiej, co zmusiło pilotów do natychmia
stowego startu. Już w jego trakcie zostały uszkodzone dwa samoloty, a ich piloci
kpt. Cooper i kpt. Crawford pieszo uciekli przed jazdą sowiecką i... niewolą.
Po berdyczowskich przejściach eskadra na krótko zainstalowała się w
Zwiahlu. Podczas lotu wywiadowczego z tego lotniska został ranny i odesłany do
szpitala por. Konopka, co zwiększyło liczbę strat osobowych eskadry do 7 pilo
tów. W tej sytuacji jednostkę skierowano do Lwowa na uzupełnienie. Tam eskad
ra otrzymała kilka nowych samolotów, a także przybyło do niej kilku pilotów, w
tym wśród Polaków - kpt. Ciecierski. Po przebazowaniu na lotnisko Hołoby, 13
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lipca 7 eskadra myśliwska ponownie rozpoczęła działania wykonując akcje wspól
nie z 21 eskadrą. Jak już wspomniano, 15 lipca poległ kpt. Kelly, wykonujący lot
wraz z ppor. Skarżyńskim z eskadry por. Rayskiego.
Zwiększony wysiłek lotniczy polskich eskadr, pociągnął za sobą reakcję
strony przeciwnej. Budionnowcy organizowali rodzaj zasadzek lotniczych, polega
jących na ściągnięciu polskich samolotów (atakujących z lotu koszącego jednostki
konne) wprost na ześrodkowane stanowiska broni maszynowej. Zadanie ściągnię
cia na siebie uwagi lotników polskich (przynęty) wykonywały z poświęceniem dy
żurne oddziały kawalerii. Podstęp ten udał się bolszewikom znakomicie. 26 lipca
jedna z takich zasadzek zestrzeliła dwa samoloty 7 eskadry pilotowane przez kpt.
Coopera i kpt. Ciecierskiego, a dwa dalsze uszkodziła. Obydwaj zestrzeleni piloci
dostali się do niewoli. Piloci natomiast uszkodzonych maszyn mieli więcej szczęś
cia żołnierskiego, ponieważ mjr Faunt le Roy dociągnął do własnych linii, a kpt.
Crawford chociaż musiał lądować na obszarze opanowanym przez nieprzyjaciela,
lecz został wyciągnięty z opresji przez kpt. Corsi. Ten ostatni tak długo atakował
oddział kawalerii sowieckiej, aż kpt. Crawford prowizorycznie naprawił uszkodze
nie i pomyślnie wystartował do Hołub.

Samolot SE-5a kpt. Ciecierskiego.
Jeden z dwóch egzemplarzy tego typu w Polsce. Kpt. Ciecierski został na SE-5a
zestrzelony po kilku zaledwie lotach.
Podobnie jak 21, tak też 7 eskadra 27 lipca została zmuszona do przebazowania na lotnisko w Uściługu. Z tego lotniska ponownie podjęto walkę z jaz
dą nieprzyjaciela, ale już po kilku dniach przyszedł rozkaz przenoszący obie
eskadry na lotnisko Korczów pod Sokalem. Tu nastąpiło zakończenie okresu
wspólnych walk. 7 eskadra myśliwska powróciła do Lwowa, a w związku z tra
giczną śmiercią kpt. Bastyra dowództwo 3 dywizjonu objął mjr Faunt le Roy; do
wodzenie 7 eskadrą powierzono kpt. Crawfordowi.
Pozostałe eskadry 2 dywizjonu działały w czerwcu i lipcu w miarę posia
danych sił. 2 eskarda, dysponująca tylko trzema samolotami, utraciła 28 czerwca
kolejną załogę. Tego dnia podczas lotu na rozpoznanie w rejonie Miropola została
zestrzelona i zginęła w walce na ziemi załoga: ppor. Kunicki — pchor. Bochenek.
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ls(a przełomie lipca i sierpnia w działaniach 2 eskadry na wyróżnienie zasługują za
łogi: kpt. Reimana — ppor. Latawca oraz ppor. Beliny-Brzozowskiego. Ten ostat
ni podczas lotu wywiadowczego przeprowadzonego 6 sierpnia w rejonie Brześcia,
mimo ciężkiego postrzału w brzuch, wpierw wypełnił zadanie do końca, a dopiero
potem pozwolił pilotowi na powrót na lotnisko.
9 eskadra, mimo że w połowie czerwca dysponowała tylko jednym sa
molotem, działała bardzo sprawnie. Zwłaszcza aktywne były jej działania w pierw
szej połowie czerwca, gdy dużo latały załogi sierż. Kierojczyk — pchor. Bierzyński, oraz ppor. Olechnowicz — ppor. Romanowski. Ppor. Olechnowicz wyróżnił się
także na początku następnego miesiąca, kiedy 4 lipca podczas rozpoznania obsza
ru Koziatyń — Humań wykrył w rejonie Rudych Siół dwa szwadrony jazdy nie
przyjacielskiej. Podczas kolejnych ataków na te oddziały został dwukrotnie ranny,
lecz nie przerwał walki, dopóki zupełnie nie rozproszył nieprzyjaciela i dopiero
wówczas powrócił na lotnisko. W końcu lipca część personelu 9 eskadry wcielono
do 2 eskadry, lecz i ta eskadra pozostawała wówczas bez samolotów w Lublinie i
oczekiwała na nie aż do rozpoczęcia przeciwnatarcia polskiego. Pozostała część 9
eskadry, a raczej jej resztki, skierowano do Warszawy, gdzie odtworzono ją po
nownie, już jako eskadrę fotogrametryczną pod dowództwem kpt. Słoniewskiego.
W czerwcu zakończyła się także działalność 5 dywizjonu ze składu 3 Ar
mii. Po odwrocie z Kijowa rozpoczętym 10 czerwca obie eskadry dywizjonu, tj. 3 i
16 — przeszły na lotnisko w Zwiahlu i tu dowódca dywizjonu mjr Kossowski po
stanowił, że 16 eskadra przekaże ostatni samolot 3 eskadrze, a sama uda się po
nowe maszyny do Łucka. Dowództwa nad tą spieszoną eskadrą objął por. Gliń
ski, a po dotarciu ze swoimi ludźmi do Łucka, zamiast samolotów otrzymał pole
cenie odmarszu do Lublina. Personel 16 eskadry dotarł tam w końcu lipca, ale i tu
samolotów nie było. Eskadrę skierowano po samoloty do Brześcia, gdzie rzekomo
miała je otrzymać od 10 eskadry ppłka Kieżuna. Miejsce postoju 10 eskadry było
jedyną prawdziwą informacją w tych perygrynacjach za samolotami. 10 eskadra
rzeczywiście od 11 lipca stacjonowała w Brześciu, lecz miała tylko jeden sprawny
samolot i również oczekiwała na uzupełnienie. W tej sytuacji obie eskadry ruszyły
do Warszawy i dotarły tu w pierwszych dniach sierpnia. Już 5 sierpnia 16 eskadra
wywiadowcza włączyła się do walki. Operowała ona na samolotach wypożyczo
nych z innych eskadr, ponieważ nadal nie otrzymywała sprzętu.
Pierwszy lot z lotniska mokotowskiego wykonała załoga por. Pawluć —
ppor. Blaicher, wznawiając działania lotnicze eskadry po blisko dwumiesięcznej
przerwie. Działania tej eskadry na wypożyczonych maszynach obejmowały kierun
ki Małkini, Ostrowi i Przetyczy. Do 10 sierpnia eskadra nie otrzymała ani jednego
samolotu, gdyż w Warszawie przebywało wówczas kilka eskadr w podobnej sytua
cji, a pierwsze dostawy sprzętu brytyjskiego i niemieckiego były dopiero w drodze.
Tymczasem, pozostawiona w Zwiahlu 3 eskadra prowadziła ciężkie wal
ki odwrotowe z jazdą nieprzyjaciela. Szczególnie intensywnie atakowano nieprzyja
ciela w rejonie Fastowa, Koziatynia i Chodorkowa. Ponadto 3 eskadra prowadziła
także loty wywiadowcze w kierunku Czarnobyla i Malina. 10 czerwca wykonano
kilka ataków na jazdę Budionnego pod Żytomierzem, a 13 czerwca część eskadry
opuściła lotniska w Zwiahlu i przeniosła się do Szepietówki. Na lotnisku w Zwiah
lu pozostały dwa niesprawne Breguety, ich piloci oraz grupa mechaników, która
przez trzy dni starała się naprawić samoloty, aby uratować je przed spaleniem. 16
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czerwca pobieżna naprawa dobiegła końca, lecz niestety podczas startu por. Suł
kowski rozbił swój samolot i tylko por. Prauss doleciał do Szepietówki. Tam do
wódca eskadry, kpt. Makijonek polecił mu przetransportować Bregueta do Łucka,
dla gruntowniejszej naprawy, ale tego sterana maszyna już nie wytrzymała i pod
czas przymusowego lądowania została rozbita. Spowodowało to konieczność wy
cofania 3 eskadry z frontu, która szlakiem 16 eskadry wywiadowczej przez Łuck i
Lublin, wycofała się z frontu. W Lublinie eskadra zatrzymała się na majątku Felin
i od końca czerwca do 7 lipca odpoczęła nieco i doczekała się uzupełnień. Przybyli
do niej piloci: — por. Żochowski i sierż. Toluściak oraz obserwatorzy — ppor.
Sieczkowski i pchor. Bula. 9 lipca tak wzmocniona eskadra ruszyła pod Chełm na
lotnisko Czułczyce, skąd wznowiła intensywne loty bojowe. W tym czasie jednost
ka prowadziła rozpoznanie kierunku Włodzimierza Wołyńskiego, Hrubieszowa i
Lwowa. Na początku drugiej dekady lipca nadszedł rozkaz przenoszący 3 eskadrę
do Kowla, dokąd wyruszyła, lecz już w drodze okazało się, że nagłe pogorszenie
sytuacji na froncie wyklucza ten manewr i eskadrę zawrócono do Czułczyc. Nie
spodziewany cios, tym razem zadany przez siły przyrody, dotknął eskadrę 15 lipca
1920 r. Tego dnia bowiem nad Czułczycami przetoczyła się gwałtowna burza, któ
ra zniszczyła trzy Breguety i jednego Oeffaga D-3 mjra Kossowskiego. Po burzy
eskadra dysponowała już tylko dwoma samolotami i z tego względu jej działalność
w drugiej połowie lipca i na początku sierpnia została znacznie ograniczona. W
pierwszych dniach sierpnia 3 eskadra przeniosła się do Konopnicy pod Lublinem i
stamtąd 9 sierpnia załoga por. Romeyko — ppor. Sieczkowski nawiązała łączność
z 3 DPLeg. W drodze powrotnej z braku paliwa ich samolot wylądował pod Za
mościem, a do eskadry lotnicy powrócili na następny dzień27'. Ogółem od 10
czerwca do 10 sierpnia 1920 roku 3 eskadra wywiadowcza wykonała ponad 20 lo
tów na rozpoznanie i kilkanaście lotów łącznościowych.

3.6.

Odwrót i walki na północnym odcinku frontu i udział
w nich jednostek lotniczych

W połowie czerwca sytuacja na froncie północno-wschodnim znacznie skompliko
wała się. W walkach na przełomie maja i czerwca, przy ciągłych wymuszonych prze
jściach z lotniska na lotnisko, została zniszczona większość samolotów 1 i 4 dywiz
jonu. Natomiast w strefie działania 7 dywizjonu aż do 28 czerwca panował na fron
cie zupełny spokój i eskadry używane były prawie wyłącznie do rutynowych lotów
wywiadowczych. Wyjątkiem była 10 eskadra ppłk. Kieżuna, prowadząca intensywne
walki z wysuniętego lotniska Pereświet Słoboda koło Rzeczycy. W połowie czerwca
jednostka ta została zmuszona do opuszczenia tego lotniska i odwrotu do Kozienek,
co w pewnym stopniu zahamowało jej aktywną działalność. Od 7 do 16 czerwca
działając z lotniska Pereświet Słoboda eskadra ta wykonała ponad 20 lotów, głów
nie bombowych, zrzucając na pozycje wojsk sowieckich ponad 1000 kg bomb. Z
lotniska w Kozienkach jedynie kilka lotów bojowych wykonały załogi: pchor. Wy
rzykowski — ppor. Bem i pchor. Wyrzykowski — ppor. Koziełło.
W końcu czerwca, już w ramach odwrotu, 10 eskadra przeniosła się na
lotnisko pod Kazangródkiem, skąd m.in. załoga sierż. Górecki — ppor. Bem wy
konała 5 lipca ponad trzygodzinny lot wywiadowczy. Eskadra w dalszym ciągu
działała na rzecz Grupy Poleskiej gen. Sikorskiego (wzmocnionej 9 DP), a kolejne
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lotniska wybierano w pobliżu sztabu tej jednostki. W następnych dniach 10 eskad
ra wywiadowcza w odwrocie przekroczyła Bug i zainstalowała się na lotnisku Woroniec koło Białej Podlaskiej, lecz już po kilku dniach otrzymała polecenie prze
jścia do Brześcia, dokąd dotarła 11 lipca 1920 r. Tam zatrzymała się na dłuższy
pobyt, wykorzystując czas na wyremontowanie dwóch Breguetów, bowiem poza
nimi jednostka ppłka Kieżuna dysponowała już tylko jednym sprawnym samolo
tem. Następnie eskadra usiłowała działać podczas próby akcji ofensywnej na
Pińsk, ale już po kilku dniach, wspólnie z resztkami 16 eskadry wywiadowczej wy
cofała się przez Białą Podlaską i Łuków do Warszawy, dokąd dotarła 5 sierpnia.
W Warszawie 10 eskadra wywiadowcza znalazła się w gronie eskadr
uprzywilejowanych, gdyż nieomal natychmiast otrzymała kilka samolotów typu Bri
stol Fighter F2B. Po tym, już 6 sierpnia przystąpiła do działań wywiadowczych w
kierunku — Ostrów Mazowiecka — Pułtusk. Pierwsze loty z lotniska mokotowskie
go zainaugurowała załoga pchor. Wyrzykowski — ppor. Koziełło, a w następnych
dniach działały załogi: 7 sierpnia — plut. Wiland — ppor. Mickiewicz, 8 sierpnia —
sierż. Górecki, 9 sierpnia — pchor. Wyrzykowski — ppor. Koziełło. 11 sierpnia
działała cała eskadra wykonując łącznie pięć lotów bojowych, z czego trzy wykonał
sierż. Górecki. W następnych dniach, w związku z przygotowywaniem przegrupowa
nia lotnictwa do przeciwuderzenia, eskadra nie prowadziła akcji bojowej.
Dla pozostałych eskadr 7 dywizjonu czerwiec 1920 r. był okresem zaska
kująco spokojnym. Na Ukrainie został przerwany front, armie polskie prowadziły
ciężkie walki odwrotowe, a na linii Berezyny (po majowych walkach) aż do 28
czerwca panowała zupełna cisza i spokój (przed burzą). W tym rejonie stacjono
wały cztery eskadry dywizjonu rtm. Buckiewicza: 12 i 13 eskadry w Kisielewiczach
koło Bobrujska oraz 14 i 19 eskadry w Żodzinie koło Borysowa. Z tych eskadr
tylko dwie pierwsze miały dużą wartość bojową, natomiast 14 eskadra wywiado
wcza i 19 eskadra myśliwska były już znacznie osłabione walkami z lotnictwem
dywizjonu Szyrinkina. Z tego też powodu zasadniczą część rozpoznania lotniczego
na odcinku 4 Armii wypełniały 12 i 13 eskadry, które od 12 do 20 czerwca prze
prowadziły 15 lotów bojowych, a do końca czerwca prawie 30.
W końcu czerwca 1920 r. nastąpiło natarcie oddziałów sowieckich na li
nii Berezyny, a wobec przewagi przeciwnika i tu nastąpił odwrót. Ostatnim dniem
aktywnej akcji lotniczej na linii Berezyny był 29 czerwca, gdy załogi 12 i 13 eskad
ry przeprowadziły łącznie siedem lotów wywiadowczych i szturmowych w rejonie
przyczółków i przepraw nieprzyjaciela.
Szybkie postępy wojsk sowieckich zmusiły eskadry 7 dywizjonu do wy
cofania się z bezpośrednio zagrożonej strefy. Jako pierwsza, jeszcze w końcu
czerwca, przeniosła się na lotnisko Serebrianka pod Mińskiem 14 eskadra, a stąd
po kilku dniach została przesunięta do Baranowicz. W tym czasie w eskadrze znaj
dowały się jeszcze dwie sprawne maszyny, na których w dniach 3, 4, 6 i 9 lipca za
łogi: sierż. Skorzyński — pchor. Szczepański i pchor. Daniel — pchor. Serdecki
wykonały ostatnie loty wywiadowcze. Ze względu na braki w wyposażeniu eskadry
zdecydowano wycofać ją z frontu i odesłać na uzupełnienie do Poznania, dokąd
14 eskadra wywiadowcza dotarła 1 sierpnia 1920 r.
19 eskadra myśliwska, podobnie jak 14 eskadra, w końcu czerwca przebazowała się pod Mińsk, skąd przeprowadzono kilka lotów wywiadowczych; m.in.
7 lipca latał pchor. Guttmejer. 8 lipca eskadra z dwoma sprawnymi samolotami
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została wycofana do Baranowicz, a w połowie lipca do Brześcia. Tam otrzymała
kilka nowych samolotów angielskich typu Sopwith Dolphin, bardzo nowoczes
nych, lecz jednocześnie trudnych w pilotażu. 16 lipca podczas lotu próbnego na
Dolphinie zginął w rejonie Baranowicz nowo przybyły pilot eskadry pchor. Szindler. Następnie 19 eskadra myśliwska została przeniesiona do Warszawy i przezna
czona do obrony powietrznej stolicy. Jednocześnie dowódca eskadry kpt. Mrocz
kowski został wyznaczony na Komendanta Obrony Powietrznej Warszawy. W
tym czasie wykorzystano kilkakrotnie eskadrę do wykonania lotów rozpozna
wczych, m.in. pchor. Guttmejer 4 i 5 sierpnia rozpoznawał siły sowieckie w rejonie
Ostrowi Mazowieckiej.
Dwie pozostałe eskadry 7 dywizjonu nie straciły zdolności bojowej na
wet na trudnych odwrotowych szlakach. 12 eskadra wywiadowcza, dowodzona od
czerwca przez por. Kowalewskiego, na początku lipca opuściła lotnisko Serebrianka i razem z 14 DP ruszyła do Baranowicz. W tym czasie z eskadry wydzielono
czołówkę lotniczą pod dowództwem por. Kwiecińskiego, w której bardzo aktywnie
działały załogi: sierż. Filipiak — ppor. Szczudłowski, ppor. Karpiński — sierż.
Jakubowski, a także pchor. Gallus, sierż. Hudzicki i sierż. Święcicki. Działania
czołówki 12 eskadry zasługują na podkreślenie tym bardziej, iż dysponowała ona
w tym czasie tylko trzema samolotami. Na miarę posiadanych środków działała
13 eskadra myśliwska posiadająca dwa samoloty. W Baranowiczach najczęściej la
tali na nich — dowódca eskadry por. Norwid-Kudło oraz sierż. Smętkowski, sierż.
Filipiak i sierż. Patalas.
16 lipca obie eskadry 7 dywizjonu opuściły Baranowicze i wycofały się
do Hajnówki. Tam jedynie 12 eskadra wykonała kilka lotów bojowych w dniach
23 i 24 lipca, po czym wyruszyła do Warszawy, gdzie po przybyciu zainstalowała
się na lotnisku w Siekierkach. Eskadra ta została przydzielona do dyspozycji nowo
utworzonej 5 Armii gen. Sikorskiego. Inną drogę odwrotu miała 13 eskadra, która
z Hajnówki przez Siemiatycze dotarła 27 lipca do Siedlec, skąd udało się jej wyko
nać kilka lotów na rozpoznanie rejonu Brześcia i przepraw nieprzyjaciela przez
Bug. Następnie dołączyła do 12 eskadry na podwarszawskich Siekierkach. Dalej
działała ona również dla 5 Armii, przy czym jeszcze 1 i 3 sierpnia wykonała loty
wywiadowcze w trójkącie Pułtusk — Nasielsk — Ciechanów. Te działania wyczer
pały jednak siły eskadry do tego stopnia, że w pierwszej dekadzie sierpnia zaprze
stała działań. Z sił 7 dywizjonu jedynie 12 eskadra prowadziła w tym czasie działa
nia lotnicze i do 10 sierpnia wykonała jeszcze 20 lotów bojowych, przede wszyst
kim w rejonie Mławy i Działdowa.
Znacznie słabiej wypadły działania eskadr z 1 i 4 Dywizjonu Lotniczego.
Na początku czerwca siły lotnicze tych związków rozdzielone były między trzy
eskadry:
— 8 eskadrę wywiadowczą, dowodzoną przez rtm. Niżewskiego, a wchodzącą na
dal w skład 1 dywizjonu mjra Narkiewicza;
— 11 eskadrę wywiadowczą por. Sielickiego i 18 eskadrę wywiadowczą por. Gogolińskiego w składzie 4 dywizjonu por. Jurkiewicza.
1 Dywizjon Lotniczy podlegał operacyjnie dowództwu 7 Armii i nadal
stacjonował na lotnisku Porubanek, a eskadry 4 dywizjonu, podlegającego 1 Armii
bazowały wówczas na lotnisku w Mołodecznie.
Ponadto w skład lotnictwa działającego na północnym odcinku frontu
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wchodziła także detaszowana z I dywizjonu 1 eskadra wywiadowcza, dowodzo
na przez por. Domesa, stacjonująca na lotnisku w Nowo Święcianach.
W czasie przeciwuderzenia polskiego na tym odcinku frontu, przepro
wadzonego na początku czerwca 1920 r., eskadry 1 i 4 dywizjonów działały nie
zwykle ofiarnie, podejmując wiele śmiałych ataków na ważne obiekty nieprzyjacie
la. Do jednej z takich akcji należał niewątpliwie atak dwóch samolotów 1 eskadry
na mosty i przeprawy wojsk sowieckich w rejonie Połocka przeprowadzony 10
czerwca 1920 r. W locie tym wzięły udział załogi: por. Domes — por. Makowski
oraz por. Janeczko — ppor. Skorobohaty. W wyniku nalotu uszkodzono dwa mo
sty, ale sowiecka obrona przeciwlotnicza uszkodziła samolot por. Domesa. W jed
nym z kolejnych lotów ogniem obrony przeciwnika został uszkodzony także samo
lot sierż. Katarzyńskiego — ppor. Uszyńskiego, którym jednakże udało się dociąg
nąć do linii własnej piechoty. Kolejną stratę poniosła 1 eskadra 25 czerwca. Tego
dnia załoga plut. Zaleski — por. Antoni Święcicki wykonywała rozpoznanie w re
jonie jeziora Szo i linii kolejowej Ziabki —Połock. Już po wykonaniu zadania zało
ga zaatakowała napotkany oddział bolszewicki, w wyniku obustronnego ostrzału
obserwator został ciężko ranny i zmarł w samolocie.
Działania czerwcowe większości eskadr na północno-wschodnim obsza
rze działań wojennych zdominowane zostały ciągłymi zmianami lotnisk. Początko
wo było to spowodowane cofaniem się frontu polskiego (druga połowa maja —
początek czerwca), a następnie ponownym natarciem (początek czerwca) oddziałów
wojsk polskich. 1 eskadra w ciągu niecałych czterech tygodni czerwca została zmu
szona do zmiany miejsca pobytu aż siedmiokrotnie: z Zahacia — przez Dokszyce,
Mołodeczno, Duniłowicze do Wilna, a potem ponownie przez Mołodeczno do Parafianowa. Podczas przebazowań, przeprowadzonych często w trybie nagłym,
eskadra straciła większość samolotów i została zmuszona do zredukowania działal
ności bojowej.
18 eskadra wywiadowcza prowadziła w czerwcu przede wszystkim loty rozpoz
nawcze. Podczas jednego z nich por. Mateckiemu udało się zestrzelić sowiecki ba
lon obserwacyjny. Miało to miejsce 21 czerwca. I ta eskadra, podobnie jak po
przednia, została zmuszona do ograniczenia akcji lotniczej na froncie i skoncentro
wania się na szybkim odskoku w razie zagrożenia. Jednostka ta zmieniając kolejno
lotniska: Mołodeczno, Duniłowicze, Królewszczyznę, Parafinowo i Dokszyce do
tarła do Lidy, dysponując już tylko jednym samolotem. Wraz z 18 eskadrą wyco
fywały się resztki 11 eskadry wywiadowczej.
8 eskadra wywiadowcza w czerwcu i lipcu 1920 r., wykonywała wytężo
ną pracę bojową. Jednostka ta była w tym lepszym położeniu, że przez cały ten
okres działała w oparciu o stałe lotnisko w Porubanku koło Wilna. Wówczas za
dania eskadry polegały głównie na rozpoznawaniu kierunków przesuwania się jed
nostek sowieckich, połączonym z ich bombardowaniem. Do ważnych zadań tego
typu należały akcje w rejonach: jeziora Narocz, Święcian i Kobylanki, a na przeło
mie czerwca i lipca w okolicach Bogdanowa i Wołożyna.
W tym czasie na Porubanek dotarły resztki 1, 11 i 18 eskadry, z których
już na miejscu utworzono tzw. oddział lotny 4 dywizjonu. Stan sprzętu lotniczego
w eskadrach przedstawiał się wówczas następująco: Oddział lotny — 5 samolotów,
8 eskadra — 4 samoloty; razem lotnictwo 1 i 7 Armii — 9 maszyn.
W związku z szybkimi postępami ofensywy wojsk sowieckich, nacierają85

cych w swym pochodzie na południowy zachód, obydwie jednostki przeniesiono z
Wilna do Lidy, a następnie do Wołkowyska. Przenosiny te spowodowały dalsze
pogorszenie stanu technicznego eskadr. Z tego względu zarządzono rozwiązanie
11 i 18 eskadry, przeniesienie ich sprzętu do 1 eskadry i przebazowanie tej eskadry
do Małkini. Natomiast 8 eskadrę skierowano do Szepietowa, skąd ponownie pod
jęła działania bojowe. 22 lipca resztki lotnictwa 1 i 7 Armii, tj. 1 i 8 eskadry, liczyły
już tylko pięć samolotów, a 27 lipca pozostał tylko jeden. W tej sytuacji 8 eskadra
przez Białystok i Małkinię, została wycofana pospiesznie do Warszawy, gdzie do
tarła 9 sierpnia, a 1 eskadra z jednym samolotem jeszcze przed 12 sierpnia wyko
nywała loty bojowe z lotniska pod Tłuszczem, zanim podeszły tam oddziały so
wieckie, a ona także wycofała się do stolicy na uzupełnienie.

Personel eskadry toruńskiej na lotnisku polowym — sierpień 1920 r.
Trzeci od lewej plut. pil. Janusz Meissner. Foto CAW
Na przełomie lipca i sierpnia do działań bojowych włączyła się jeszcze
jedna eskadra wywiadowcza. Była to utworzona z Oficerskiej Szkoły Obserwato
rów Lotniczych (OSOL), tzw. Eskadra Toruńska, dowództwo której objął kpt.
Rybka 28 '. Eskadra z Torunia transportem kolejowym została skierowana do Hru
bieszowa, gdzie miała współpracować z grupą jazdy gen. Sawickiego. Podczas star
tu do pierwszego lotu bojowego eskadry, 31 lipca doszło do tragicznego wypadku,
w którym zginął pilot sierż. Obrembowicz, a plut. Czerwiński i kpt. Rybka zostali
ranni 29 \ Dowództwo eskadry objął por. Przybyłowicz. Z lotniska pod Hrubieszo
wem nie prowadzono już lotów, bowiem rozkaz nakazał jednostce przelot w rejon
Sokala. Tu na zabagnionej łączce rozbiły się kolejne 2 samoloty. Na pierwsze za
danie bojowe, wywiad w rejonie D u b n o — Równe, poleciała załoga sierż. Meissner
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_ por. Przybyłowicz. Podczas lądowania już po zmierzchu pilot uszkodził czwarty
samolot eskadry. Z Sokala dalszych lotów nie prowadzono i Eskadra Toruńska po
utracie 4 z 6 samolotów i tylko jednym locie bojowym wycofała się trasą przez
Rawę Ruską, Bełżec, Szczebrzeszyn, Zamość, Lublin, Puławy, Dęblin, aż 10 sierp
nia dotarła do Radomia, gdzie rozlokowała się na pobliskim lotnisku Białobrzegi.
Tam dowództwo ponownie przejął kpt. Rybka, a eskadra otrzymała uzupełnienie
ludzi i sprzętu, a także nowy przydział; od 10 sierpnia działała dla 2 Armii gen.
Raszewskiego, a następnie — gen. Roji.

Przypisy do rozdziału 3.
" W związku z przygotowaniem do odparcia spodziewanego uderzenia sowiec
kiego na początku czerwca zlikwidowano 2 Armię, jej jednostki rozdzielono między 3 i 6 Ar
mie oraz utworzono dowództwo Frontu Ukraińskiego - gen. Listowskiego, dotychczasowe
go dowódcę 2 Armii.
2)
Armia Konna S. Budionnego składała się z czterech Dywizji Kawalerii (DK) i
samodzielnej Brygady Kawalerii (BK).
3)
M.in. 1 Armia tylko w ciągu pierwszego tygodnia walk straciła 46% stanu
osobowego.
4)
Nie powołano 6 Dywizjonu Lotniczego.
5)
Nie dotyczyło to tylko 7 eskadry, która nazwę „myśliwska" miała już od
grudnia 1919 r. Eskadry od numeru 1 do 6 i od 8 do 11 - nosiły nazwę „wywiadowcze".
61
W składzie 2 Armii były dwa dywizjony lotnicze. Dowództwo 5 dywizjonu
zostało podporządkowane dowództwu 2 dywizjonu. Szczegóły w materiałach archiwalnych:
CAW, akta Dowództwa Wojsk Lotniczych 1918-1939, t. 17: „Działalność bojowa 2 i 5 Dy
wizjonu Lotniczego w maju 1920 r."
7)
Skuteczność działań 21 eskadry niszczycielskiej wynikała z posiadania (w
krótkim co prawda okresie) bombowca Gotha G - 4 , który zabierał jednorazowo na pokład
7 bomb po 50 kg. Wówczas była to duża masa ładunku bojowego.
S)
15 eskadra myśliwska była wówczas wyposażona w samoloty typu Fokker
D - 7 , z których część miała zamontowane wyrzutniki bomb pod skrzydłami. Maksymalny
udźwig bomb mógł wynieść 30 kg.
9)
Co wykonała z opóźnieniem dopiero 26 maja 1920 r.
0)
Było to jedno z pierwszych spotkań z Armią Konną Budionnego, ale nie
pierwsze, bowiem za takie uchodzi rozpoznanie podane w meldunku por. Turbiaka z
5 eskadry. Od tej pory lotnicy polscy „towarzyszyli" Armii Konnej aż do początku paździer
nika 1920 r.
" Okoliczności tego wydarzenia były następujące. Do zagrożonego Koziatynia
30 maja nadeszły transporty z materiałem wojennym. Do rozładunku zaangażowano wszyst
kie dostępne siły, także lotników. M.in. w rozładunku amunicji trwającym całą noc z 30 na
31 maja brali udział mjr Faunt le Roy i ppor. Chess. Rano, po ciężkiej fizycznej pracy,
ppor. Chess poleciał na zadanie.
2)
Ewakuacja lotniska obu eskadr odbywała się w dość dramatycznej scenerii.
Na zapleczu buszowały już niewielkie oddziałki jazdy bolszewickiej, drogi przejazdu były nie
pewne, a w samym Koziatyniu doszło prawie do wybuchu paniki. Samoloty wystartowały
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względnie łatwo, ale obsługa techniczna i tabor eskadr w kilku przypadkach musiały torować
sobie drogę walką.
13)
Z obserwatorów 3 eskadry pozostał w tym czasie jedynie por. Ratomski; po
zostali byli ranni. Stąd też w lotach bojowych brali także udział mechanicy.
14)
Mimo przynależności do tego samego dywizjonu, obie eskadry, dyslokowane
— jedna w Mozyrzu, a druga w Żodzinie, dzieliła odległość 250 km.
15)
Początkowo w 7 Armii (tzw. Armii Rezerwowej) były 1 i 8 eskadry wywiado
wcze, ale bardzo szybko 1 eskadra została przeniesiona do 4 dywizjonu i od tej pory liczeb
ność tego dywizjonu wzrosła do czterech eskadr.
16)
Dopiero później okazało się, że nie było to zestrzelenie a tylko uszkodzenie
samolotu z przyczyn niezależnych od walki powietrznej. Nieuporta tego pilotował sam ,,as"
czerwonego lotnictwa — dowódca dywizjonu — Szyrinkin.
17)
Z powodu braku odpowiednich typów samolotów myśliwskich, a także dlate
go, że większość dostępnych samolotów została skierowana do 7 eskadry myśliwskiej, 19
eskadrze (byłej 162 eskadrze Spadów) zwrócono trzy Spady 7 i wysłano ją na front.
18)
Do takiego stanu rzeczy doszło, ponieważ nikt w 7 dywizjonie nie przypu
szczał, że w ciągu kilku najbliższych dni spokojna dotychczas linia Berezyny stanie się głów
nym obszarem nacisku 16 Armii Sowieckiej.
19)
Lotnictwo strony przeciwnej nie ustępowało naszemu pod względem akcji pro
pagandowej. Samoloty z czerwonymi gwiazdami wielokrotnie zrzucały odezwy i apele do żoł
nierzy polskich, wzywając ich do przechodzenia na drugą stronę frontu. Skutek działania
bolszewickiego był żaden, za to odwrotnie, były pewne następstwa polskiej propagandy, np.
podczas działań w rejonie Borysowa przeszła na stronę polską duża część 13 Brygady Kawa
lerii sowieckiej.
20)
Pchor. Dzierzgowski został ciężko ranny, natomiast kpt. Jurgensona rozstrze
lali bolszewicy w więzieniu smoleńskim (podobnie jak przed nim por. Wolskiego). Prawdo
podobnie z powodu jego poprzedniej służby w carskiej armii został uznany za białogwardzi
stę i za to pozbawiono go życia.
21)
Samoloty te otrzymała Polska w darze od rządu JKM Jerzego V. Oprócz
22 samolotów DH — 9 lotnictwo polskie otrzymało także po 10 sztuk samolotów typu Sopwith Dolphin i Sopwith Camel. Ponadto zakupiono w Wielkiej Brytanii 105 samolotów Bri
stol Fighter F2B.
22)
W najtrudniejszych warunkach personel eskadr nie tracił dobrego samopoczu
cia. Przykładem może być dzień 27 maja, imieniny Władysława, kiedy eskadrowym soleni
zantom ofiarowano w prezencie tego dnia po trzy loty bojowe.
23)
Początkowo 21 eskadra niszczycielska dysponowała samolotem Gotha, a na
stępnie samolotem typu Friedrishafen. Nigdy nie dysponowała dwoma takimi bombowcami
jednocześnie. Oprócz w/w samolotów 21 eskadra miała na wyposażeniu maszyny typu AEG
C-4.
24)
Przyczyny wypadku nie zostały jednoznacznie wyjaśnione. Najbardziej praw
dopodobną przyczyną było zasłabnięcie przy sterach, ponieważ kpt. Bastyr był od dłuższego
czasu chory na serce.
25)
Dzień lotny — dzień, w którym warunki atmosferyczne, a więc — widocz
ność, pułap chmur i termika powietrzna umożliwiają odbycie lotu.
26)
Por. Rayski i por. Pawlikowski z 19 eskadry myśliwskiej mieli sprowadzić do
kraju egzemplarze wzorcowe samolotów: por. Pawlikowski — Ansaldo A—1 Balilla, a por.
Rayski — Ansaldo A —300. Por. Stefan Pawlikowski na skutek niesprawności silnika musiał
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zawrócić z trasy, ale Rayskiemu przelot nad Alpami do Polski powiódł się i w drugiej poło
wie sierpnia wylądował na tym samolocie w Warszawie.
27)
Ciekawe szczegóły tego lotu podaje M. Romeyko: Przed i po maju. Warszawa
1967, s. 235-236. Czytamy tam: „A więc 9 sierpnia o godzinie 17.00 na lotnisko eskadry
pod Lublinem przyjechał ze sztabu Frontu nasz dowódca dywizjonu, major Kossowski ka
zał mi natychmiast wystartować, by odnaleźć 3 DP i zrzucić jej rozkaz gen. Śmigłego'(...).
To jest rozkaz wyjątkowo pilny i ważny. Latałem wówczas na francuskim Breguet 14 fanta
stycznie przyzwoitym bydlaku, który miał dwa rezerwuary benzyny: główny i zapasowy Re
zerwuar zapasowy w moim samolocie nie działał i benzyny na powrót nie mogło starczyć
Kiedy zameldowałem o tym Kossowskiemu usłyszałem jak zwykle - „Nu czort z tobą, sia
daj po drodze, rozbij sobie mordę, ale przedtem rozkaz musisz doręczyć". Lotnicy zadanie
wykonali, wylądowali bez benzyny, ale i bez rozbicia mordy o... 30 kroków od gorzelni Ła
bunie, co także miało swoje dobre strony.
8)
Eskadrę utworzyli ze sprzętu szkolnego i personelu szkoły por. Szandorowski i
por. Maliszewski. OSOL usytuowana była w Toruniu i stąd pochodzi nazwa jednostki.
Samolot, na którym doszło do wypadku, to LVG C - 5 - dwumiejscowa ma
szyna wywiadowcza. Ponieważ kpt. Rybce zależało na odbyciu pierwszego lotu bojowego
eskadry osobiście, a o zadaniach obserwatora miał bardzo mgliste pojęcie, wyznaczył na
trzeciego (!) członka załogi plut. obs. Czerwińskiego. Maszyna była przeciążona, a więc nic
dziwnego, że po zakłóceniu jej równowagi w locie z małą prędkością, nastąpił ślizg na
skrzydło, a w konsekwencji wypadek.

Decydujące bitwy
i udział w nich
eskadr lotniczych

4
4.1.

Działania Wojska Polskiego od bitwy warszawskiej
do zawieszenia broni

Na początku sierpnia 1920 r. położenie głównych sił polskich i sowieckich przed
stawiało się następująco. Na północnym odcinku frontu siły nowoutworzonej
5 Armii gen. Sikorskiego usiłowały przeciwstawić się jednostkom 3 korpusu jazdy i
15 Armii sowieckiej. Dwie dalsze armie nieprzyjaciela - 3 i 4 działały także na
północ od Warszawy: 4-ta wspomagała manewr okrążający 15 Armii na północ
nym Mazowszu, 3-cia dążyła do przepraw na Wiśle na płn. od Warszawy. Do bez
pośredniego szturmu na stolicę Polski szykowała się 16 Armia, naprzeciw której
gotowała się do obrony 1 Armia Polska gen. Latinika. Nieco na południe za Wis
łą, między Górą Kalwarią a Kozienicami znajdowały się stanowiska obronne
2 Armii, dozorującej Wisłę, dowodzonej początkowo przez gen. Raszewskiego, a od
10 sierpnia przez gen. Roję. Przeciwko temu związkowi, jako osłona głównego kie
runku natarcia sowieckiego od południa i z zamiarem forsowania Wisły, działała
Grupa Mozyrska. Siły polskie, złożone z 4 Armii gen. Skierskiego i 3 Armii gen.
Zielińskiego - związków skoncentrowanych w łuku Wieprza, stanowiły zgrupo
wanie uderzeniowe, którego bezpośrednie dowództwo objął Naczelny Wódz - Jó
zef Piłsudski. Południowe zgrupowanie wojsk polskich stanowiły 6 Armia gen.
Jędrzejewskiego i Armia Ukraińska gen. Omelianowicza-Pawlenki. Przeciwko tym
dwóm związkom działały także dwa ugrupowania sowieckie — 12 Armia i Armia
Konna Budionnego.
Od północnego odcinka frontu siły polskie tworzyły: 5, 1 i 2 Armie Front Północny gen. Hallera, 3 i 4 Armie - Front Środkowy gen. Rydza-Śmigłego, a 6 Armia polska i Ukraińska armia - Front Południowy gen. Iwaszkiewicza.
Przegrupowanie jednostek polskich toczących ciężkie walki odwrotowe
nie odbyło się bez trudności, jednakże większość ich zdążyła oderwać się od
przeciwnika i na czas zająć pozycje przydzielone im w planie bitwy11, mającej na
celu nie tylko zatrzymanie ofensywy sowieckiej, lecz także przejście do kontrofen
sywy.
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Jeszcze przed rozpoczęciem przeciwuderzenia znad Wieprza, 14 sierpnia
5 Armia przystąpiła do działań ofensywnych. Ciężkie walki prowadzone o Na
sielsk i w rejonie Ciechanowa (tu zwłaszcza zasłynął 203 pułk ułanów z 8 Brygady
2
Jazdy ', a także ataki jednostek armii gen. Sikorskiego nad Wkrą i pod Nasiel
skiem, oprócz pewnych zdobyczy terytorialnych, doprowadziły na tym odcinku do
osłabienia nacisku wojsk sowieckich i wyczerpania ich odwodów.
W tej sytuacji rozpoczęte 16 sierpnia rano uderzenie 3 i 4 Armii zniosło
sowiecką Grupę Mozyrska (walki pod Kockiem i Cycowem koło Lublina) i po kil
kunastu godzinach walk doprowadziło do odsunięcia linii frontu o około 45 km
na północ. Następnego dnia natarcie było kontynuowane z wielkim impetem;
3 DPLeg. działała w kierunku Brześcia, 1 DPLeg. zajęła 17 sierpnia Międzyrzec i
Białą Podlaskę, 16 i 21 DP opanowały rejon Łukowa i Siedlec, a 14 DP dotarła
do Mińska Mazowieckiego. Tego dnia do działań ofensywnych w kierunku Miń
ska Mazowieckiego przystąpiła też 1 Armia, a 5 Armia po ciężkich bojach opano
wała Pułtusk. 18 sierpnia rozwijano polskie działania ofensywne, m.in. 5 Armia
zdobyła Serock, lecz również tego dnia zapędzony daleko na zachód sowiecki
3 Korpus Konny wtargnął do Płocka, skąd z trudem został wyparty przez grupę
gen. Aleksandrowicza. Jeszcze tego dnia Naczelny Wódz zarządził przejście dc
działań pościgowych, które następnego dnia doprowadziły do zdobycia Brześcia i
Sokołowa Podlaskiego. Na odcinku 5 Armii oddziały polskie opanowały Maków
Mazowiecki i Ciechanów. W kolejnych dniach jednostki Wojska Polskiego dotar
ły: 3 DPLeg. do rejonu Kobrynia, 1 DPLeg. pod Białystok3', podczas gdy związk
operacyjne 1 Armii utworzyły kordon na linii Orzyca, a jednostki 4 Armii bloko
wały granicę z Prusami Wschodnimi w okolicach Kolna. Wojska sowieckie, v
składzie 3 Korpusu Konnego, 4 Armii i dwóch dywizji 15 Armii po próbach prze
bicia się, przyciśnięte przez Polaków do granicy Prus Wschodnich przekroczyły t
granicę, lecz po złożeniu broni nie zostały przez Niemców internowane; po załado
waniu na podstawione transporty kolejowe zostały przewiezione do granicy litew
skiej4'.
25 sierpnia jednostki Wojska Polskiego zakończyły działania pościgowe
Utworzona linia frontu ciągnęła się od Kobrynia na południu przez Świsłocz dc
Kanału Augustowskiego na północy.
Tymczasem na południowym odcinku frontu polsko-sowieckiego sytua
cja była nadal kryzysowa. Jednostki sowieckiej 12 Armii i Armii Konnej oskrzyd
lały Lwów dążąc do jego opanowania i odcięcia połączeń Polski z Rumunią. Ma
newr ten sowieccy dowódcy armii przeprowadzili wbrew rozkazom swego dowódz
twa Frontu Zachodniego5'. Od 15 do 20 sierpnia toczyły się ciężkie boje obronne
o niedopuszczenie konnicy Budionnego pod Lwów. W następnych dniach, zgodnie
z wcześniejszym rozkazem, marszruta jazdy sowieckiej została zmieniona i skiero
wana na Hrubieszów i Zamość. Tu polskie oddziały zorganizowały skuteczną
obronę, która wyczerpała siły nieprzyjaciela, następnie jednostki polskie przeszły
do natarcia. Uporczywe walki w tym obszarze trwały od 29 sierpnia do 6 września
i zakończyły się wyparciem wojsk sowieckich z Lubelszczyzny, Galicji i Wołynia
na linię Słucz — Płoskirów — Starokonstantynów. Działania wojenne na połud
niowym odcinku frontu zakończył zagon Korpusu Kawalerii płka Rómmla na
Korosteń.
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Działania nowo zorganizowanej 3 Armii (gen. Sikorskiego) oraz grupy
białoruskiej gen. Bułak-Bałachowicza przyniosły 26 września zdobycie Pińska.
Tymczasem na północy siły obu stron przygotowywały się do bitwy nad
Niemnem. Stronę sowiecką stanowiły w niej słabe, pobite uprzednio związki 3, 15,
16 i 4 Armii, a ze strony polskiej uczestniczyły głównie związki 2 i 4 Armii oraz
część wojsk 3 Armii. Natarcie 2 Armii gen. Rydza-Śmigłego rozpoczęło się
20 września od uderzenia oskrzydlającego przez pozycje litewskie6*, które następnie
wyszło na tyły sowieckiej 3 Armii w kierunku Lidy, zmuszając ją do walki w półokrążeniu. Po zdobyciu Grodna 25 września przez jednostki Dywizji Ochotniczej i 21 DP,
oddziały 3 Armii sowieckiej rozpoczęły odwrót. Doszło do zaciętych walk o przerwa
nie okrążenia i przy pierwszej próbie oddziały sowieckie przerwały słaby kordon Dy
wizji Litewsko-Białoruskiej, ale już przy następnej zaporze pod Lida znaczna część
jednostek 3 Armii sowieckiej skapitulowała. Po tym zwycięstwie nastąpiły działania
pościgowe. Natarcie 2 Armii skierowane zostało na Nowogródek, a 4 Armii na Baranowicze i Słuck. W końcowych walkach jednostki polskie zajęły Mołodeczno i miej
scowości na północ od tego miasta, a już 15 października oddziały grupy „Mir" zaję
ły Mińsk Litewski, następnie dobrowolnie opuszczony przez Polaków.
Tak zakończyła się wojna polsko-sowiecka z lat 1919- 1920, w której stra
ty tylko po stronie polskiej wyniosły około 250 tys. ludzi: zabitych, rannych i zaginio
nych.
Zawieszenie broni zostało podpisane w Rydze 12 października 1920 r., a
wchodziło w życie 18 października o godzinie 24.00.
Tymczasem gen. Żeligowski przygotował oddziały swojej grupy do działań
przeciwko Litwie, które do historii przeszły jako „Bunt Żeligowskiego". Akcja rozpo
częta 7 października przyniosła w efekcie zajęcie Wilna 9 października7', a następnie
utworzenie tzw. Litwy Środkowej.

4.2.

Lotnictwo w bitwie warszawskiej i kontrofensywie
znad Wieprza

W ramach przygotowań do operacji znad Wieprza Naczelne Dowództwo Wojska Pol
skiego zarządziło koncentrację eskadr polskiego lotnictwa wojskowego w dwóch rejo
nach: lotnictwa 1 i 5 Armii - na lotniskach warszawskich (Mokotów i Siekierki), a
lotnictwa 2, 3 i 4 Armii na lotniskach Radomia, Dęblina, Puław i Lublina.
Jako pierwsze z eskadr warszawskich do akcji przystąpiły: 10 eskadra ppłka
Kieżuna, działająca na rzecz 1 Armii8', która od 6 sierpnia zwalczała kolumny wojsk
sowieckich w rejonie Ostrów Mazowiecka —Wyszków-Pułtusk, oraz 12 eskadra z 5
Armii, operująca w rejonie na północ od Warszawy, między Mławą i Działdowem.
Najaktywniejszy okres działań lotniczych rozpoczął się od 11 sierpnia 1920 r., zwła
szcza dla 10 eskadry, ale już 15 sierpnia jednostka ta w związku z przegrupowaniem
do przeciwuderzenia została przeniesiona do Klikawy koło Puław, jako jednostka 4
Armii gen. Skierskiego.
Od pierwszych dni sierpnia aktywne działania rozpoznawcze prowadziła 17
eskadra wywiadowcza przydzielona do 2 Armii, rozpoznając obszary na wschód od
Chełma i Włodzimierza Wołyńskiego. Od 11 sierpnia kierunek lotów wywiadowczych
załóg tej eskadry został skierowany w stronę Brześcia i Ostrowa Lubelskiego. Gdy
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rozgorzały ciężkie walki na przedmościu warszawskim, zwłaszcza 14 i 15 sierpnia, sa
moloty 17 eskadry wspierały walki oddziałów polskich pod Radzyminem, wówczas
została zestrzelona załoga: sierż. Wójtowski — por. Sommerfeld. Ranny pilot z tru
dem doprowadził maszynę do własnych linii. W następnych dniach eskadra prowadzi
ła rozpoznanie dla jednostek grupy uderzeniowej nacierającej znad Wieprza. 16 sierp
nia rozpoznaniem objęto rejon Żelechowa, Stoczka Łukowskiego, Siedlec i Radzynia
Podlaskiego, a następnego dnia pojedyncze załogi 17 eskadry wywiadowczej działały

rejonie Pułtusk — Różan — Maków Mazowiecki. Podczas siedmiu lotów bojowych
wykonanych w tych dniach załogi eskadry zrzuciły ponad 200 kg bomb. Podczas jed
nego z ataków 12 sierpnia został celnie ostrzelany i uszkodzony samolot 12 eskadry z
załogą ppor. Kozanecki — ppor. Roszkowski, przy czym obydwaj lotnicy zostali ran
ni. Pilot wprawdzie doprowadził maszynę do własnych linii, ale następnego dnia
zmarł w warszawskim szpitalu. 16 sierpnia, gdy rozpoczęło się natarcie 3 i 4 Armii,
także eskadry warszawskie rzucono do ataków szturmowych. 12 eskadra wywiado
wcza wspólnie z 1 eskadrą i 13 eskadrą myśliwską zwalczały tego dnia pozycje nie
przyjaciela pod Pułtuskiem. Poszczególne załogi tak długo ponawiały ataki, aż jed
nostki 3 Armii rozpoczęły odwrót ścigane nadal przez samoloty z biało-czerwonymi
szachownicami. W następnych dniach 12 eskadra prowadziła działania szturmowe w
rejonach: Działdowa — 17 i 18 sierpnia — tu wyróżnił się ppor. Gallus, Sierpca — 19
sierpnia oraz Mławy i Bielska — 20 sierpnia. W dniach tych 12 eskadra zasłużyła so
bie na miano najaktywniejszej eskadry bitwy warszawskiej.
12 sierpnia włączyła się do akcji 16 eskadara wywiadowcza. Pechowy
był to dzień, ponieważ zaraz z rana podczas ataku na pozycje sowieckiej 27 DP z
16 Armii został zestrzelony samolot dowódcy eskadry ppor. Rudlickiego z obs.
pchor. Ciechońskim. Obserwator poległ, a ciężko ranny pilot posadził maszynę tuż
za linią frontu. Prawie w tym samym czasie na lotnisku mokotowskim podczas
startu Albatrosa C-15 z 16 eskadry doszło do tragicznego wypadku w wyniku któ
rego zginęła załoga: kpr. Białogrodzki — plut. Starzyński. Dowództwo eskadry
objął ppor. Burchardt, ale w związku z tymi stratami, a także z powodu wysłania
do Gdańska dwóch lotników1" po karabiny maszynowe do samolotów, działania
eskadry w następnych dniach były bardzo ograniczone.
Jednak w tym czasie nieomal codziennie włączały się do akcji nowe

Piloci 13 eskadry myśliwskiej
zapoznają się z przydzielonymi
rejonami ataku; lotnisko Sie
kierki — sierpień 1920 r.
Foto CAW
między Kałuszynem i Węgrowem zwalczając wycofujące się oddziały 15 Armii sowiec
kiej. 19 sierpnia w związku z całkowitym sukcesem polskiego przeciwuderzenia, nastą
piło przegrupowanie jednostek lotniczych9'. W jego ramach 17 eskadrę wywiadowczą
podporządkowano dowództwu 4 Armii oraz przeniesiono na lotnisko w rejonie Pułtu
ska. Z tego miejsca eskadra prowadziła loty wywiadowcze na bardzo szerokim odcin
ku frontu i wzdłuż granicy z Prusami Wschodnimi. Wtedy właśnie załoga ppor. Dubrawski — por. Petrażycki stwierdziła, że wojska sowieckie, zmuszone do przejścia
granicy pruskiej, po drugiej stronie załadowują się do transportów i odjeżdżają w kie
runku wschodnim10'. Były to już końcowe loty jednostki, bowiem w końcu sierpnia
17 eskadra została ponownie skierowana do Warszawy na uzupełnienie.
Od 11 sierpnia intensywne działania bojowe prowadziła 12 eskadra, która
tego i następnego dnia zwalczała sowieckie przeprawy na Narwi i oddziały wroga w
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Piloci 13 eskadry myśliwskiej przy Albatrosach D3 i Fokkerach D7; lotnisko
Siekierki — sierpień 1920 r.
Foto CAW
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jednostki lotnicze. 13 sierpnia na rozkaz Szefa Lotnictwa Naczelnego Dowódz
twa WP skierowano do akcji 19 eskadrę myśliwską. Tego dnia pchor. Guttmejer
rozpoznał rejon Ostrowi Mazowieckiej oraz zniszczył sowiecki samochód na
moście w miejscowości Owsianka. Następnego dnia powtórzył lot w ten sam re
jon, ale tym razem został celnie ostrzelany i ranny z trudem doprowadził po
strzeloną maszynę do pozycji własnych wojsk. 15 sierpnia wzięła udział w lotach
cała eskadra, wspierając natarcie własnej 10 DP w rejonie Radzymina. W wal
kach tych wzięli udział: kpt. Mroczkowski, por. Bieniawski, pchor. Guttmejer i
plut. Waleriańczyk.
Wcześniej, 12 sierpnia do akcji lotniczej włączyła się 8 eskadra wywia
dowcza, której główny wysiłek bojowy skierowano w rejon Wyszkowa i Pułtuska.
Nie był to jedyny obszar w jakim w tym czasie walczyli piloci 8 eskadry. Na po
czątku sierpnia przebywał w Toruniu szef pilotów 8 eskadry por. Świątecki, który
wykorzystując sprzęt OSOL przeprowadził z lotniska toruńskiego 13 lotów wywia
dowczych w rejon Działdowa i Mławy. Nie był to przykład odosobniony, ponie
waż dowództwo OSOL w osobach — por. Szandorowskiego — por. Maliszewskie
go w czasie tych gorących dni sierpniowych wykonało szereg lotów wywiado
wczych na rzecz dowództwa 5 Armii.
Tymczasem 15 sierpnia wprowadzono do działań kolejne eskadry z lot
nisk w Siekierkach i na Mokotowie: 1, 9 i 13 eskadra rozpoczęła tego dnia działa
nia od lotów wywiadowczych w rejon Pułtuska, gdzie wyróżniła się załoga ppor.
Babiński — ppor. Uszyński, która ostrzelała i rozproszyła obsługę sowieckiej bate
rii artylerii. Podczas lotów wywiadowczych na północnym odcinku 5 Armii (w re
jonie Ciechanowa), a także w atakach na kawalerię 3 korpusu pod Pułtuskiem wy
różniła się załoga: ppor. Pawluć — ppor. Orłoś. Walki 1 eskadry w rejonie Ciechonowa i Mławy w dniach 20 i 21 sierpnia były ostatnimi z przeprowadzonych
dla 5 Armii, bowiem od 22 sierpnia jednostka ta taktycznie została podporządko
wana dowództwu 2 Armii. Tylko w czasie tygodnia walk u boku 5 Armii 1 eskad
ra dowodzona przez por. Domesa wykonała 22 loty bojowe i kilka łącznościo
wych.
Z kolei 9 eskadra prowadziła aktywne działania szturmowe pod Pułtu
skiem przeciwko jednostkom sowieckiej 3 Armii i w rejonie Ostrowi Mazowieckiej
przeciw 15 Armii. Ze składu tej eskadry wyróżnili się: sierż. Przybylski, który pod
czas bitwy warszawskiej wykonał kilkanaście lotów bojowych i zrzucił na pozycje
nieprzyjaciela około 600 kg bomb, a także sierż. Żuromski i ppor. Bohuszewicz,
którzy 15 sierpnia wraz z resztą eskadry działali pod Radzyminem. Ten fragment
bitwy zasługuje na dokładniejszy opis. Pierwszy atak na pozycje sowieckie (21 DP
z 3 Armii i 27 DP z 16 Armii) wykonała wspomniana załoga, a już podczas na
stępnego wsparły ją inne załogi 9 eskadry, m.in.: plut. Perłowski — sierż. Godlew
ski i pchor. Neuman — ppor. Sioda. Eskadra ta w walkach pod Radzyminem
współpracowała z 19 eskadrą myśliwską, która zaatakowała czołowe oddziały
wojsk nieprzyjacielskich, podczas gdy Bristole 9 eskadry nękały tyły wroga. W
czasie tych walk została zestrzelona wspomniana załoga pchor. Neuman — ppor.
Sioda.
Pod Radzyminem operowały także pojedyncze maszyny innych eskadr,
m.in. 14 sierpnia ataki szturmowe w tym rejonie przeprowadzili mjr Kossowski i
por. Blaicher z 16 eskadry.
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Następnym dniem skutecznej akcji 9 eskadry wywiadowczej był 17
sierpnia 1920 r. Tego dnia eskadra pod dowództwem kpt. Słoniewskiego współ
pracowała z 15 DP i pociągami pancernymi w ataku na jednostki 15 Armii so
wieckiej wycofującej się przez Mińsk Mazowiecki w kierunku wschodnim. Atak
przeprowadzono nader skutecznie, tym bardziej, że oddziały sowieckie posuwały
się w ugrupowaniu marszowym w kilku kolumnach obok siebie, co znakomicie
ułatwiło atak i zwiększyło panikę w szeregach nieprzyjaciela.
15 sierpnia był dniem wprowadzenia do akcji lotniczej 13 eskadry myś
liwskiej, która tego dnia przeprowadziła kilka lotów bojowych w rejonie Nasiel
ska. Podczas jednego z tych lotów w ataku na sowiecką kolumnę amunicyjną wy
różnił się ppor. Zdunik. 16 i 17 sierpnia eskadra współdziałała z wojskami wypie
rającymi oddziały sowieckiej 3 Armii z Pułtuska. Drugiego dnia walk o to miasto
został zestrzelony i zginął na miejscu pilot 13 eskadry sierż. Jankowski. 18 sierpnia
cała eskadra uczestniczyła w walkach o Ciechanów, wykonując tego dnia 8 lotów
szturmowych, a 19 i 20 sierpnia kilka samolotów 13 eskadry myśliwskiej uczestni
czyło w walkach z jednostkami kawalerii sowieckiej w rejonie Płocka. W trakcie
tych walk zestrzelony został sierż. Patalas, ale przytomnie przeciągnął maszynę lą
dując już za liniami własnych oddziałów. W bojach o Płock ponownie wyróżnia
się ppor. Zdunik, skutecznie zwalczający sowiecką artylerię i gniazda cekaemów.
Pod koniec drugiej dekady sierpnia powtórnie włączyła się do akcji 16
eskadra wywiadowcza, która dopiero w połowie sierpnia otrzymała kilka samolo
tów typu Breguet 14 i z nimi przystąpiła do intensywnych działań. W dniach od
18 do 20 sierpnia eskadra działała w rejonach: Siedlec, Sokołowa, Małkini, Wysz
kowa, a także Płońska i Sierpca. Ze względu na poważne straty jakie eskadra po
niosła 12 sierpnia, zostali do niej przydzieleni nowi piloci: ppor. Dziama, sierż. Po
leć, sierż. Wolniczek, plut. Bartel i obserwator ppor. Makowiecki. Do końca sierp
nia 16 eskadra działała z lotniska mokotowskiego, a z chwilą zakończenia działań
pościgowych, wraz z innymi eskadrami otrzymała nowy przydział do lotnictwa 2
Armii i przebazowała się pod Białystok.
Tymczasem w połowie sierpnia na łuku Wieprza szykowały się do natar
cia jednostki 3 i 4 Armii i podlegające im eskadry lotnicze. Początkowe plany
przewidywały przydział trzech eskadr lotniczych na każdą armię grupy uderzenio
wej. Rzeczywistość szybko skorygowała te zamierzenia i w efekcie do dyspozycji
Frontu Środkowego gen. Rydza-Smigłego pozostały cztery eskadry, lecz tylko jed
12
na z nich była pełnowartościowa '. W dodatku ta najlepsza, 10 eskadra wywiado
wcza dopiero 15 sierpnia została skierowana w pas działania 4 Armii. Dyslokacja
pozostałych eskadr Frontu Środkowego przedstawiała się następująco: 2 eskadra
— Lublin, 3 eskadra — początkowo Konopnica pod Lublinem, a następnie Klikawa koło Puław nad Wisłą (tam też ulokowała się po przybyciu 10 eskadra), 21
eskadra niszczycielska działała początkowo z lotniska w Motyczu, a następnie —
Konopnicy. To słabe lotnictwo wzmocniono dodatkowo po 10 sierpnia przez
eskadrę toruńską, która zajęła lotnisko Falęcice pod Białobrzegami, 35 km na pół
noc od Radomia.
Początkowe działania lotnictwa Frontu Środkowego polegały prawie
wyłącznie na lotach wywiadowczych wykonywanych przez załogi 2 eskadry, która
rozpoznawała przeciwnika i aktywnie wspierała wojska lądowe w dniach od 10 do
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12 sierpnia. Zaledwie kilka lotów bojowych wykonały załogi 21 eskadry niszczy
cielskiej trawione w tym czasie epidemią czerwonki, a także brakiem personelu.
Eskadra toruńska do akcji lotniczej włączyła się 12 sierpnia przejmując
na siebie większą część zadań wywiadowczych. W czasie przygotowań do przeciwuderzenia znad Wieprza jednostka ta prowadziła intensywne loty rozpoznawcze w
rejonie Parczewa, Radzynia Podlaskiego, Łukowa, Siedlec, Kałuszyna i Mińska
Mazowieckiego. Nawiązywano także wielokrotnie łączność z niektórymi jednost
kami piechoty, jak 1 DPLeg., czy grupa gen. Bałachowicza. W dniach 13 i 14
sierpnia eskadra kilkoma samolotami zbombardowała pontony i inne środki prze
prawowe przygotowane przez sowieckich saperów nad Wisłą naprzeciw Góry Kal
warii. 16 sierpnia samoloty eskadry toruńskiej od samego rana prowadziły rozpozrlanie na kierunkach działania jednostek grupy uderzeniowej, a zwłaszcza
1 DPLeg., 14, 16 i 21 DP nacierających na odcinku frontu między Dęblinem a Lu
bartowem. Przeprowadzono także rozpoznanie na przedpolu 3 DPLeg., w rejonie
Włodawy.
W następnych trzech dniach, w związku z postępami polskiego natarcia,
rozpoznanie prowadzone przez eskadrę objęło obszary położone bardziej na
wschód i północ, w tym miejscowości Brześć, Drohiczyn i Sokołów, ale były to już
ostatnie loty eskadry toruńskiej. 20 sierpnia ostatnia maszyna AEG C-4 powróciła
spod Włodawy i z urwanym tłokiem wylądowała w Dęblinie. Z braku samolotów
eskadra została wycofana z frontu i przez Radom, Łódź i Kalisz pojechała do
Poznania na przezbrojenie.
W tym czasie do akcji bojowej weszły 3 i 10 eskadry wywiadowcze, sta
cjonujące na lotnisku Klikawa koło Puław. Obie jednostki znajdowały się w tym
miejscu już od 15 sierpnia, lecz na skutek braku benzyny nie mogły rozpocząć ak
cji. Paliwo dotarło do eskadr 17 sierpnia i dopiero tego dnia obie jednostki przy
stąpiły do walk.
3 eskadra działała bezpośrednio dla Kwatery Głównej Naczelnego Wo
dza, który w pierwszych dniach przeciwuderzenia przebywał w Puławach. W
dniach od 17 do 19 sierpnia eskadra wspólnie z 10 wywiadowczą prowadziła roz
poznanie obszarów: Maciejowice — Garwolin — Żelechów; Stoczek Łukowski —
Międzyrzec — Siedlce — Łuków, a także Węgrów — Sokołów — Drohiczyn. 18
sierpnia podczas ataku na oddział piechoty sowieckiej pod Drohiczynem została
zestrzelona załoga 10 eskadry kpr. Szwencer — ppor. Tromszczyński, ale po kilku
dniach dołączyła do eskadry. 19 sierpnia 3 i 10 eskadry otrzymały polecenie przebazowania na lotnisko pod Mińskiem Mazowieckim. Jeszcze tego samego dnia
część 10 eskadry znalazła się na nowym miejscu, natomiast jej reszta i 3 eskadra
przeniosły się do Mińska następnego dnia. Działanie eskadr z tego lotniska nie
trwało długo, bowiem już 22 sierpnia, po rozbiciu ostatnich dwóch samolotów, 3
eskadra została wycofana do Warszawy na uzupełnienie, a 10 eskadra przeniosła
się bliżej frontu i od 25 sierpnia operowała z lotniska Biel koło Małkini.
25 sierpnia zakończyły się działania pościgowe za rozbitymi oddziałami
sowieckimi, a także na kilka tygodni nastąpiła stabilizacja linii frontu. W związku
z tym jednostki Wojska Polskiego przeszły kolejną reorganizację, która nie ominę
ła też jednostek lotniczych. Przede wszystkim wycofano do uzupełnienia eskadry
najbardziej wyczerpane intensywnymi walkami, czyli 2, 8 i 21 eskadry. Poza nimi
na tyłach przebywały także inne eskadry, które w znacznej części miały jeszcze
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wziąć udział w walkach. Były to eskadry: 3, 11, 14, 17 i 18 oraz eskadra toruńska.
Po odliczeniu jednostek 3 dywizjonu, działających w obronie Lwowa, na cały front
północny i środkowy przypadało zaledwie siedem eskadr o liczącej się wartości bo
jowej.
Spośród wymienionych eskadr trzy nie wzięły już udziału w walkach.
Były to 2, 11 i 18 eskadry wywiadowcze. Pierwsza z nich otrzymała co prawda kil
ka samolotów, lecz nie zdążyła na front przed zawieszeniem broni, 11 eskadra nie
miała w ogóle samolotów, a 18 eskadrę w tym czasie przezbrajano na myśliwską i
przed zawieszeniem broni nie osiągnęła ona gotowości bojowej ,3).

4.3.

Lotnictwo w obronie Lwowa i walkach na Wołyniu

Na początku sierpnia 1920 r. na lotnisku Lewandówka pod Lwowem stacjonowały
cztery eskadry 3 Dywizjonu Lotniczego: 5 i 6 eskadry wywiadowcze, 7 myśliwska
im. Kościuszki i 15 eskadra myśliwska. Stan techniczny dywizjonu nie przedsta
wiał się najlepiej. Po długich walkach od kwietnia 1920 r. eskadry były uzupełnia
ne tylko raz (na przełomie czerwca i lipca) i w pierwszych dniach sierpnia ich wy
posażenie składało się z 6 samolotów wywiadowczych i 10 myśliwskich.

Od 10 sierpnia zaczęła się zwiększać liczba codziennych lotów na front.
Miało to związek ze skierowaniem się jazdy Budionnego, dotychczas operującej w
rejonie Beresteczko — Brody — Toporów, w kierunku Lwowa. Miało to o tyle dobrą
stronę, że dystans dzielący eskadry lwowskie od Armii Konnej zmniejszał się z
każdym dniem i z każdą godziną. Do 15 sierpnia główny wysiłek lotnictwa został
położony na szczegółowe rozpoznanie kierunków uderzeń oddziałów przeciwnika.
15 sierpnia armia Budionnego zbliżyła się do linii Bugu, przy czym jedna jej dy
wizja osiągnęła Bug między Buskiem a Kamionką Strumiłową, a druga doszła pod
Chołojów. Tą pierwszą jednostkę skoncentrowaną w czworoboku wsi Wierzblany— Adamy — Jabłonówka — Sokole zaatakowała 15 eskadra myśliwska. Ze względu
na znaczne zalesienie tego obszaru zwalczanie celów naziemnych było utrudnione i
jednocześnie ułatwiało ostrzeliwanie nisko latających samolotów. Tak więc, tego
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dnia podczas kilkakrotnych ataków lotniczych 15 eskadra straciła dwa zestrzelone
samoloty i jednego pilota, sierż. Rozmiarka, który lądując na postrzelanej maszy
nie rozbił samolot i zmarł we lwowskim szpitalu 25 sierpnia. Drugi zestrzelony pi
lot, por. Hendricks, także przymusowo lądował, ale zdołał uniknąć niewoli i po
wrócił do eskadry. Noc przerwała walkę, a rozpoznanie lotnicze z rana 16 sierpnia
przyniosło informację, że nieprzyjaciel już sforsował Bug, a czołowe jego oddziały
posuwają się szybko w kierunku zachodnim. Jednocześnie przez rzekę w dalszym
ciągu przelewały się formacje kawalerii i taborów nieprzyjaciela. Położenie Lwowa
było wówczas bardzo ciężkie, ponieważ stanowiące jego osłonę wojska 6 Armii
rozciągnęły się długim i cienkim łańcuszkiem na ogromnej przestrzeni. Na prawym
skrzydle tej armii działały 12 i 13 DP, wiążąc oddziały sowieckie na linii rzek Strypy i górnego Bugu, aż do Buska, lewe skrzydło stanowiła 5 DP usiłująca utrzymać
front między Sokalem a Kamionką Strumiłową, a centrum stanowić miała 6 DP
ale nie zdążyła obsadzić frontu od Buska do Kamionki i musiała rozpocząć po
wolny odwrót. We froncie powstała 25 kilometrowa wyrwa, w którą wtargnęły
masy kawalerii bolszewickiej. Dla zamknięcia tej luki dowództwo 6 Armii nie mia
ło już żadnych odwodów prócz tych kilkunastu samolotów we Lwowie. Tego dnia,
16 sierpnia, Armii Konnej Budionnego pozostało do przebycia do Lwowa około
40 km, czyli prawie 5 godzin niespiesznego pochodu. Tego dnia wszystkie samolo
ty 3 dywizjonu rzucono do ataku na przeciwnika. Mjr Faunt le Roy zadecydował,
żeby ataki przeprowadzać pojedynczymi maszynami, aby później uniknąć oczeki
wania przy tankowaniu i uzbrajaniu samolotów. Nad polem walki pojedyncze sa
moloty przechodziły do ataku bombami z wysokości 700... 800 metrów, a następ
nie ostrzeliwały kolumny nieprzyjaciela z lotu koszącego aż do wyczerpania amu
nicji. Tego dnia 16 samolotów dywizjonu przeprowadziło 49 lotów szturmowych
bez strat własnych. Straty wojsk sowieckich były wysokie, o czym świadczą nawet
relacje Budionnego, lecz szczegółowe dane są sprzeczne ze sobą14).
Przez noc 16/17 sierpnia mechanicy 3 dywizjonu naprawili uszkodzone i
postrzelane samoloty, zdołali także doprowadzić do stanu używalności trzy dalsze
Dlatego rankiem 17 sierpnia na starcie stanęło aż 19 samolotów. Pierwszy lot wy
wiadowczy wykrył zgrupowanie kawalerii nieprzyjaciela w rejonie wsi Milatyń,
Kozłów i Nowosiółki. Stwierdzono również przeciwnatarcie własnych oddziałów
na północ od linii kolejowej Zadwórze - Krasne. Zadanie 3 dywizjonu na dzień 17
sierpnia polegało na wspomaganiu wojsk własnych w rejonie Busk-Krasne, a
także powstrzymywaniu kolumn jazdy sowieckiej w marszu na Lwów. Działania
lotnicze tego dnia cechowała ogromna determinacja pilotów. Podczas akcji sztur
mowej lotnicy tak zawzięcie ostrzeliwali jazdę sowiecką, że aż pięć samolotów zo
stało poważnie uszkodzonych w zderzeniach z jeźdźcami. Tego dnia kawaleria Bu
dionnego poniosła bardzo wysokie straty, a jedno z natarć 6 sowieckiej dywizji
(kawalerii) zostało odparte wyłącznie przy pomocy samolotów. Mimo to nieprzy
jaciel posunął się tego dnia o 10 km w kierunku Lwowa. Łącznie 17 sierpnia 19
maszyn wykonało 69 lotów szturmowych.
Następnego dnia pogorszyły się znacznie warunki atmosferyczne. Było
Pochmurno i mgliście, ale już pierwsze loty wywiadowcze wykryły nieprzyjaciela
we wsiach Zółtańce i Kłodno (na północny wschód od Lwowa) oraz w Zadwórzu
na wschód od miasta. Do dyspozycji dowódców eskadr pozostało już tylko 14 sa101

molotów. Pierwszy atak skierowano na lasy otaczające Zadwórze. Został on prze
prowadzony bardzo skutecznie, bowiem wąskie leśne dukty i gęsty las nie pozwa
lały kawalerii na skuteczny manewr. W tym rejonie wojenne szczęście dopisało
ppor. Tarasiewiczowi z 6 eskadry, gdy jedna z jego bomb trafiła w wóz konny z
długiego ich szeregu i spowodowała wybuch i zniszczenie całej 15-wozowej kolu
mny amunicyjnej bolszewików. Tego dnia po południu cel ataków lotniczych zo
stał przesunięty w okolice Zółtańca, gdzie następnego dnia zamierzano wykonać
przeciwuderzenie własnej kawalerii. Podczas tej akcji zmiękczającej został zestrze
lony ppor. Lewandowski z 15 eskadry.

Dzień 18 sierpnia był dniem największego wysiłku bojowego lotników w
czasie obrony Lwowa. Przeprowadzono wówczas 72 loty bojowe, a łącznie pod
czas całej trzydniowej walki wykonano 190 lotów bojowych, zrzucając na oddziały
jazdy nieprzyjaciela około 8...10 ton bomb i wystrzeliwując ponad 25 tys. sztuk
amunicji. W walkach tych zasłużyli się wszyscy lotnicy i mechanicy 3 dywizjonu.
Jednak na szczególne wyróżnienie zasługuje trzynastu z nich:
— ppor. Bartkowiak, por. Dziembowski, por. Hendricks, ppor. Lewandowski z
15 eskadry myśliwskiej;
— kpt. Corsi i por. Weber z 7 eskadry myśliwskiej;
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— por. Kalkus, sierż. Solski, ppor. Turbiak z 5 eskadry wywiadowczej;
— por. Piniński, ppor. Tarasiewicz, plut. Tysler, por. Wiesiołowski z 6 eskadry
wywiadowczej.
18 sierpnia wieczorem z powodu zagrożenia lotniska w Lewandówce
wszystkie eskadry 3 dywizjonu przeleciały na lotniska pod Przemyślem, a w ciągu
następnych trzech dni znacznie ograniczono udział w walkach. Dało o sobie znać
przemęczenie załóg i zużycie samolotów. Niemniej podczas przeprowadzanych lo
tów wywiadowczych wokół Lwowa nie zaprzestano ataków na oddziały jazdy so
wieckiej. 23 sierpnia podczas takiego lotu został zestrzelony samolot por. Pinińskiego z 6 eskadry. Mimo lądowania na obszarze zajętym przez nieprzyjaciela za
łodze udało się powrócić do eskadry. W związku z poprawą sytuacji militarnej
pod Lwowem, 24 sierpnia eskadry powróciły na Lewandowkę. W czasie od 19 do
26 sierpnia załogi 3 dywizjonu wykonały jeszcze 23 loty bojowe, głównie rozpoz
nawcze.
Ponowne nasilenie walk z jednostkami Armii Konnej nastąpiło na prze
łomie sierpnia i września podczas bitwy pod Komarowem (na południe od Zamoś
cia). Podczas jednego z lotów w ten rejon, wykonanego 31 sierpnia, ppor. Bartko
wiak z 15 eskadry napotkał w rejonie Cześnik (20 km na wschód od Zamościa)
kilkuset osobową grupę jazdy nieprzyjaciala, którą skutecznie ostrzelał i rozpro
szył. Tego samego dnia, a łącznie wykonał tego dnia cztery loty, zwalczał także
oddziały kawalerii sowieckiej pod Niewichrowem. W tych walkach na Zamojszczyźnie eskadry 3 dywizjonu nie mogły uczestniczyć tak aktywnie, jak tego prag
nęły, a to ze względu na znaczne oddalenie od pola bitwy. Dlatego 15 eskadra
urządziła pod Korczowem lotnisko wysunięte, na którym znajdowała się stacja
benzynowa i kilku mechaników. Pozostałe eskadry w dalszym ciągu działały z Lewandówki, lecz fatalny stan techniczny jednostek czynił ich wysiłki niewystarczają
cymi.
W dniu 25 sierpnia 1920 r. stan techniczny eskadr 3 dywizjonu przed
stawiał się następująco:
— 5 eskadra — 1 samolot sprawny i 5 w remoncie;

— 6 eskadra — 3 samoloty sprawne i 2 w remoncie;
_ 7 eskadra — 5 samolotów sprawnych, 3 w remoncie i 2 w częściach do montażu;
_- 15 eskadra — 4 samoloty sprawne, 6 w remoncie i 3 w montażu.
Łącznie 3 dywizjon w końcu sierpnia dysponował 13 samolotami goto
wymi do działań, 16 maszyn było remontowanych a 5 dalszych znajdowało się w
trakcie montażu.
Ostatniego dnia sierpnia doszło we Lwowie do tragicznego wypadku
lotniczego. W czasie lotu ćwiczebnego zginął jeden z najbardziej zasłużonych pilo
tów 7 eskadry kościuszkowskiej kpt. pil. McCallum.
Na początku września 1920 r. 5 eskadrę wywiadowczą jako najbardziej
wyczerpaną wycofano do odwodu Naczelnego Dowództwa i przeniesiono do Prze
myśla. W dalszych działaniach wojennych jednostka ta już nie wzięła udziału. Po
zostałe eskadry tj. 6, 7 i 15 od początku września zwalczały kawalerię sowiecką w
rejonie Hrubieszowa i Uściługa. Nie były w tym zadaniu osamotnione, ponieważ
od północy spychała wojska Budionnego 3 Armia gen. Sikorskiego i wchodzący w
jej skład 2 Dywizjon Lotniczy w składzie 8, 9 i 14 eskadr wywiadowczych. Jed
nostki tego dywizjonu stacjonowały na lotniskach w rejonie Lublina i Chełma.

W połowie lat 20-tych zbudowano na Cmentarzu Orląt Lwowskich we Lwowie pomnik
ku czci pilotów amerykańskich poległych za wolność Polski.
Na zdjęciu: gen. Malczewski podczas uroczystości odsłonięcia pomnika.
Foto CAW
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W tym czasie działania bojowe nie miały już takiego nasilenia, jak w
gorących dniach sierpnia. Dość aktywnie działała 15 eskadra, która m.im. 1 wrześ
nia przeprowadziła cztery loty bojowe z wykonanych w tym miesiącu dziesięciu
zadań. W tym miesiącu do eskadry przybyli nowi piloci: kpt. Prosiński, ppor. Miśkiewicz i pchor. Barcikowski. 1 października nadszedł rozkaz przenoszący eskad
rę do miejscowości Rudnia, jednakże, ze względu na nieodpowiednie warunki lot
niskowe, eskadra dopiero 8 października przeniosła się, lecz na lotnisko w Zdołbunowie. W październiku od 11 do 17 tego miesięca, 15 eskadra wykonała jeszcze 12
lotów bojowych. 12 października podczas powrotu z zadania bojowego pchor.
Barcikowski podczas lądowania o zmroku rozbił maszynę i odniósł lekkie obraże
nia. 6 i 7 eskadra we wrześniu działały nieco intensywniej od 15 eskadry, wykona
ły bowiem przeszło 50 lotów, głównie wywiadowczych, bez strat własnych. 23
września 7 eskadra myśliwska wykonała ostatnie zadanie bojowe podczas wojny
polsko-sowieckiej. 6 eskadra wywiadowcza swój ostatni lot wykonała 1 październi
ka 1920 r., a był to jeden z trzech wylotów na front tego dnia. Na podkreślenie
zasługuje fakt, że 6 eskadra była najaktywniejszą eskadrą polskiego lotnictwa i w
czasie działań 1918—1920 wykonała 670 lotów bojowych (patrz tablica 5).
Drugim związkiem taktycznym, który we wrześniu 1920 r. skierowano
do walki z oddziałami Budionnego był 2 dywizjon ze składu 3 Armii. Już 3 wrześ
nia do Lublina przybyła po uzupełnieniu sprzętu 8 eskadra wywiadowcza i jeszcze
tego dnia wykonała pierwsze loty rozpoznawcze na korzyść grupy gen. Krajew
skiego. Następnie jednostka przebazowała się do Chełma i nadal zwalczała jazdę
nieprzyjaciela w rejonie Zamościa i Uściługa. W wyniku walk jednostek lądowych,
a także wsparcia udzielonego im przez lotnictwo już 10 września resztki Armii Bu
dionnego wycofały się pod Uściługiem na prawy brzeg Bugu. W tym rejonie do
akcji lotniczej poza 8 eskadrą, włączyły się także 9 i 14 eskadry wywiadowcze.
Skuteczność działań jednostek polskich najlepiej uwidaczania szybkość przesuwania
się frontu. O ile bowiem 12 września 8 eskadra zwalczała piechotę nieprzyjaciela w
rejonie Lubomia (45 km na wschód od Chełma), to już 17 września rejon ataków
lotniczych przesunął się pod Kowel, a w następnych dniach aż pod Maniewicze
(150 km na wschód od Chełma). Właśnie 17 września został w swoim trzecim locie
tego dnia zestrzelony plut. Jurek z 8 eskadry, lecz mimo licznych przeszkód zdołał
powrócić do eskadry.
Do ponownej intensyfikacji działań lotniczych doszło 22 września. Tego
dnia szczególnie aktywnie działały załogi 14 eskadry wywiadowczej. Jej załoga
pchor. Miihlnikiel — por. Kulikowski wykonała lot wywiadowczy na trasie Rów
ne — Goszcza — Zwiahel, atakując przy okazji tabory nieprzyjaciela w Zwiahlu, a
podczas lotu powrotnego zrzuciła meldunek dla sztabu 9 Brygady Jazdy w Rów
nem. Również tego dnia lotnicy 14 eskadry sierż. Niewitecki — pchor. Serdecki
przeprowadzili lot wywiadowczy dla sztabu 13 DP z 3 Armii. Na drodze Annopol— Ostróg załoga zaatakowała jeden z pułków jazdy Budionnego i choć w czasie
wymiany ognia pilot został ranny, to jednak zdołał doprowadzić maszynę na lotni
sko. Na początku trzeciej dekady września eskadry 2 dywizjonu przeniosły się na
lotnisko w Łucku. Tu zakończyła swój udział w wojnie 14 eskadra wywiadowcza
(była 3 eskadra wielkopolska). Także w tym miejscu bolesną stratę poniosła 9
eskadra; 29 września podczas powrotu z zadania bojowego zginęła załoga sierż.
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Personel latający 9
eskadry wywiadowczej
przy samolocie Bristol
F2B. Lotnisko Łuck —
wrzesień 1920 r.
U góry zdjęcia
kpt. Narkowicz, niżej ppor. Romanowski, na
lewo sierż. Suchodolski.
Stoją od lewej:
pchor. Godlewski,
kpt. Leonków,
kpt. Abderman,
ppor. Latawiec.
Niżej: sierż. Przybylski,
ppor. Boguszewicz
i sierż. Żuromski.
Foto CAW
Kierojczyk - kpt. Słoniewski (dowódca eskadry). Następcą kpt. Słoniewskiego
został por. Narkowicz.
Październikowe walki lotnictwa na tym odcinku frontu polegały przede
wszystkim na współpracy eskadr z zagonami (rajdami) kawalerii polskiej na tyły
wojsk sowieckich. W działaniach tych, poza 8 i 9 eskadrami wywiadowczymi,
wzięła także udział 21 eskadra niszczycielska, która 4 października przybyła na
front i rozlokowała się na lotnisku Tarnopol, skąd rozpoczęła loty na korzyść gru
py gen. Lamezana.
Od początku października 1920 r. wszystkie działania lotnictwa 3 i 6
Armii zostały podporządkowane działaniom jazdy polskiej na tyłach wojsk sowiec
kich. Z jednostek 3 Armii do operacji tej (noszącej nazwę „Zagon na Korosteń")
wyznaczono Korpus Kawalerii płka Rómmla, w składzie 1 i 2 Dywizji Jazdy. Bez
pośrednie wsparcie lotnicze jeździe polskiej miały zapewnić 8 i 9 eskadra wywiado
wcza. Obie zostały w tym czasie przesunięte na lotnisko w Korcu.
5 października samoloty rozpoznały dokładnie obszar przyszłych dzia
łań, a zwłaszcza strefę Olewsk - Korosteń - Żytomierz - Berdyczów - Miropol.
Stwierdzono ogólnie słabe siły nieprzyjaciela, jedynie na linii kolejowej Zwiahel Korosteń rozpoznano cztery sowieckie pociągi pancerne. 6 października lotnictwo
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przeprowadziło szczegółowe rozpoznanie Zwiahla, gdzie zauważono kilka trans
portów nieprzyjaciela (około 150 wagonów).
8 października korpus płka Rómmla ruszył na Korosteń i po przebyciu
kilkunastu kilometrów napotkał jeden z sowieckich pociągów pancernych, który
rozpoczął ostrzał polskiej kawalerii. W trybie alarmowym poderwano trzy maszy
ny 8 eskadry, które atakami bombowymi i ogniem kaemów zmusiły pociąg do wy
cofania się w kierunku południowo-wschodnim. W akcji tej wzięły udział załogi:
plut. Jurek — por. Menczak, sierż. Wójcicki — ppor. Komar i por. Janeczko —
sierż. Marchlewski. Następnego dnia — 9 października lotnictwo otrzymało zada
nie rozpoznania rejonów Zwiahel — Korosteń i Żytomierz — Berdyczów — Miropol —Zwiahel. Samolot 8 eskadry rozpoznający rejon Korostenia został zestrzelony
i choć załodze, sierż. Poznańskiemu — ppor. Komarowi udało się uniknąć niewoli,
to jednak utracono łączność z korpusem płka Rómmla. Następnego dnia, mimo
prowadzonych poszukiwań, nie zdołało odnaleźć polskiej kawalerii, co więcej so
wiecka obrona przeciwlotnicza zestrzeliła samolot 8 eskadry z załogą ppor. Swiątecki — por. Menczak, lecz pilotowi, choć z trudem udało się doprowadzić samo
lot do pozycji własnej piechoty. Również następnego dnia — 11 października lot
nikom nie udało się odnaleźć polskiej jazdy. Dopiero 12 października, w dniu
podpisania zawieszenia broni151, załodze 9 eskadry sierż. Żuromskiemu — ppor.
Bohuszewiczowi powiodły się poszukiwania — doręczono rozkazy, a jeszcze tego
dnia obie eskadry wzięły udział w zwalczaniu oddziałów nieprzyjaciela zagradzają
cego jeździe drogę powrotu za Słucz. Na tym zakończyły się działania bojowe 8 i 9
eskadry wywiadowczej.
Eskadrą, która w październiku 1920 r. operowała najdłużej i najinten
sywniej była 21 eskadra niszczycielska. W tym miesiącu jednostka ta dowodzona
ponownie przez por. Rayskiego16', wykonała jeszcze ponad 20 lotów bojowych,
przy czym cały jej wysiłek został skierowany dla wsparcia działań 1 Brygady Jazdy
prowadzącej wówczas zagon kawaleryjski na Nowokonstantynów i Letyczew.
Ostatnie swe loty bojowe eskadra wykonała ostatniego dnia wojny polsko-sowiec
kiej — 18 października 1920 r.

4.4.

Udział lotnictwa w bitwie nad Niemnem

Po zakończeniu działań pościgowych po bitwie warszawskiej i reorganizacji dowo
dzenia ugrupowanie wojsk polskich na północnym odcinku frontu składało się z
dwóch armii: 2 i 4. Obie te Armie zostały w znacznym stopniu przeformowane (w
porównaniu do stanu z połowy sierpnia) i otrzymały także zmieniony skład lotnic
twa. I tak w skład lotnictwa 2 Armii wchodziły cztery eskadry: 1, 12 i 16 eskadra
wywiadowcza i 13 eskadra myśliwska. Wszystkie jednostki lotnicze zajęły lotniska
w rejonie Białegostoku. Eskadry 1 i 13 — w Dojlidach, a eskadry 12 i 16 — w
Markowszczyznie.
Znacznie słabsze było wówczas lotnictwo 4 Armii, które na początku
września składało się tylko z dwóch eskadr — 10 i 17 wywiadowczych. Na domiar
złego jedynie 10 eskadra była jednostką pełnowartościową, a 17 eskadra oczekiwa
ła na przydział maszyn. Ta ostatnia jednostka dotarła do Brześcia już w połowie
miesiąca (10-ta stacjonowała tam od pierwszych dni września), a 17 września do
Białegostoku przybyła 3 eskadra wywiadowcza i także weszła w skład jednostek
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lotniczych działających na rzecz 4 Armii. Przebazowanie 3 eskadry na nowe lotni
sko nie odbyło się bezproblemowo. Dysponująca starymi Breguetami jednostka,
podczas przelotu na trasie Warszawa - Białystok, straciła aż trzy samoloty, z cze
go jeden - por. Sułkowskiego - całkowicie rozbity. Ostatnia z eskadr przydzielo
nych 4 Armii - 19 myśliwska na front wyruszyła dopiero 22 września i przez
Brześć dotarła na swoje lotnisko polowe w Tewli. Działania bojowe dla 14 DP
jednostka rozpoczęła już w trakcie bitwy nad Niemnem.

Personel 13 i 16 eskadry przy samolotach Breguet 14 A2 w okresie bitwy nad Niemnem
we wrześniu 1920 r.
Od lewej: kpt. Norwid-Kudło, por. Dziama, por. Halewski, ppor. Romanowski,
sierż. Poteć, ppor. Blaicher, rtm. Buckiewicz, ppor. Burchardt, ppor. Mickiewicz
i ppor. Moszczeński.
Foto CAW
Ze względu na ścisłe współdziałanie 2 i 4 Armii w bitwie nad Niemnem,
również lotnictwo obu armii otrzymało zadania wzajemnie się uzupełniające. Lot
nictwo 2 Armii już od 5 września prowadziło szczegółowe rozpoznanie sił i ugru
powań nieprzyjaciela. Podczas akcji wywiadowczej wyróżniła się zwłaszcza 12
eskadra. To jej załogi doniosły o nadchodzeniu posiłków sowieckich i rozlokowa
niu się znacznych sił wroga pod Grodnem na odcinku Lipsk - Kuźnica - Odelsk.
W trakcie tych działań wykryto sześć baterii artylerii sowieckiej. 15 września wy
wiad lotniczy 2 Armii rozpoznał lotnisko przeciwnika pod wsią Jaświerz. Stwier
dzono także nadciąganie posiłków litewskich w rejon na północny wschód od Lep109

li i znaczne zgrupowanie wojsk sowieckich między Odelskiem a Indurą. Na podk
reślenie zasługuje bardzo dobre techniczne przygotowanie lotnictwa do działań
rozpoznawczych. Na dalekie loty wywiadowcze (dalekie rozpoznanie) wysyłano
wyłącznie Breguety 16 eskadry, a rejon bliskiego rozpoznania podzielono na dwie
strefy: północną — dla 12 eskadry i południową — dla 1 eskady. 13 eskadra myś
liwska była sporadycznie wykorzystywana także do prowadzenia bliskiego rozpoz
nania, lecz przede wszystkim wspierała własną piechotę w czasie lokalnych walk
nad Świsłoczą i pod Odelskiem.
Znacznie gorzej przedstawiała się sytuacja lotnictwa 4 Armii, gdzie do
połowy września działała tylko 10 eskadra, a przypadła na nią podobna ilość za
dań wywiadowczych jak w 2 Armii na cztery eskadry. Z tego powodu tylko w cią
gu 10 lotnych dni tego miesiąca jednostka ta wykonała ponad 30 zadań wywiado
wczych.
W drugiej połowie września przygotowania do bitwy weszły w stadium
końcowe. Lotnictwo rozpoznawało wówczas przeprawy sowieckie przez Niemen i
Świsłocz. Zarówno 1 eskadra, jak też 12 eskadra rozpoznawały w tych dniach
przeprawy nieprzyjaciela — pod Migrowem i w kilku innych miejscach. 16 wrześ
nia załogi 16 eskadry ppor. Dziama — ppor. Makowiecki i plut. Waleriariczyk —
ppor. Romanowski rozpoznały stan sowieckich przepraw mostowych na odcinku
od Grodna do Mroczy. Do 19 września lotnictwo 2 Armii zakończyło akcję wy
wiadowczą do bitwy nad Niemnem, dostarczając do sztabu armii i NDWP wszyst
kie wymagane przez nie wiadomości potwierdzone zdjęciami fotograficznymi.
21 września rozpoczęła się bitwa nad Niemnem. Tego dnia lotnictwo
obu armii działało niezwykle ofiarnie, a eskadry 2 Armii otrzymały pochwałę w
rozkazie armijnym za współpracę z natarciem piechoty polskiej na Odelsk. W ak
cji tej szczególnie aktywnie działały 1 eskadra, a załodze 16 eskadry por. Halewskiemu — ppor. Moszczeńskiemu zapisano na konto zestrzelony sowiecki balon
obserwacyjny. Łącznie tego dnia eskadry 2 Armii wykonały 21 lotów bojowych.
21 września lotnictwo 4 Armii prowadziło obserwację szos Wołkowysk —Słonim, Prużana — Słonim i Kobryń —Pińsk oraz zwalczało podążające w
stronę frontu posiłki wojsk sowieckich. W następnych dniach obszar działania
eskadr przenosił się stopniowo na wschód. 22 września podczas działań szturmo
wych na wycofujące się oddziały nieprzyjaciela, została zestrzelona załoga 12 eskad
ry — sierż. Katarzyński — pchor. Szczepański; pilot poległ, a obserwator w stanie
ciężkim został odwieziony do szpitala. 24 września załoga 10 eskadry — ppor. Matecki — ppor. Koziełlo dostarczyła pilne rozkazy dla gen. Krajewskiego, dowódcy
S ru Py jazdy, stacjonującego w tym dniu we wsi Pniewy koło Janowa. Tego samego
dnia, szef lotnictwa kwatery Głównej Naczelnego Wodza — ppłk Serednicki, pełnią
cy jednocześnie obowiązki szefa lotnictwa 4 Armii, wykonał (wspólnie z por. Jurkie
wiczem) lot wywiadowczy na trasie Białystok —Wołkowysk —Moczulino —Wiechotnice —Warejki —Wołkowysk —Wojtkiewicze —Mścigowo — Białystok. W czasie tego
nadania lotnicy wykryli pod Brzostowicą Wlk. baterię artylerii, a także tabory i jaz
dę sowiecką. Stwierdzili także, że oddziały sowieckie, broniące dotychczas Wołkowyska, rozpoczęły wycofywanie się z tego miasta.
Od 22 września w walkach lotnictwa 4 Armii uczestniczyła także 3
eskadra wywiadowcza, która z racji bazowania na lotnisku w Białymstoku wyko
nała w tym czasie także kilka lotów wywiadowczych w pasie działania 2 Armii;
110

111

m.in. 24 września ppor. Sieczkowski zwalczał oddziały sowieckie znajdujące się
między Różanką a Zaniemańskiem.
Znaczna aktywność eskadr utrzymywała się także podczas następnych
dni, zwłaszcza w pasie działania 2 Armii. 25 września działania lotnictwa tej armii
obejmowały ataki lotnicze na umocnienia wokół Grodna, zwalczanie sił nieprzyja
ciela na podejściach do tego miasta, a także loty wywiadowcze w trójkącie Słonim — Baranowicze - Grodno. Następnego dnia oddziały sowieckie wycofując się z
zajmowanych stanowisk nad Niemnem i Świsłoczą przystąpiły do palenia mostów
na tych rzekach. Eskadry wielokrotnie tego dnia uczestniczyły w akcji spędzania
saperów nieprzyjaciela z mostów. Podczas wykonywania takiego zadania w rejonie
Skidla wyróżnił się por. Dziama z 16 eskadry. W następnych dniach kontynuowa
no ataki na oddziały sowieckie wycofujące się z Grodna, przy czym 13 eskadra
zwalczała nieprzyjaciela u przepraw przez Świsłocz, a 16 eskadra wywiadowcza —
grupy przeprawiające przez Niemen. 30 września podczas działań pościgowych zo
stał zestrzelony samolot 16 eskadry z załogą por. Halewski — ppor. Romanowski,
jednakże pilotowi udało się opanować maszynę i wylądować już wśród swoich
wojsk.
Również lotnictwo 4 Armii prowadziło w tym czasie pościg za uchodzą
cymi oddziałami wroga. 25 września do działań bojowych przystąpiła 19 eskadra
myśliwska stacjonująca pod Prużaną. Już pierwszego dnia walk został zestrzelony
ppor. Guttmejer w rejonie Izabelina, przy próbie nawiązania łączności z 18 puł
kiem ułanów.
27 września walki objęły już rejon Lidy, gdzie działała 3 eskadra, a ppłk
Serednicki osobiście przeprowadził rozpoznanie w rejonie Różanka — Bogdanowce —Szczuczyn. Działania pozostałych eskadr wypełniały nie tylko loty wywiado
wcze, lecz także coraz częstsze loty łącznościowe. M.in. 28 września załoga 10
eskadry — sierż. Wiland — ppor. Koziełło nawiązała kontakt z 15 DP w okolicy
Wołkowyska, a załoga por. Matecki — por. Zawadzki z tej samej eskadry powtór
nie nawiązała łączność z grupą jazdy gen. Krajewskiego. W tym czasie 10 eskadra
wywiadowcza operowała już z lotniska Lipowo, aby w pierwszych dniach paź
dziernika przebazować się do Słonima, a następnie do Baranowicz.
Październik 1920 r. rozpoczął się od niezwykłej w tej wojnie walki po
wietrznej. 1 października załoga 16 eskadry por. Dziama — ppor. Romanowski
podczas lotu wywiadowczego zaatakowała oddział nieprzyjaciela we wsi Horeliszki. W trakcie ataku Polacy zostali z kolei osaczeni przez 3 sowieckie myśliwce. W
walce jaka się wywiązała jeden samolot z czerwonymi gwiazdami został trafiony i
zmuszony do lądowania, a por. Dziama na uszkodzonym Bristolu wyrwał się spod
ostrzału i powrócił na lotnisko. Niecodzienne wydarzenie przeżyła także inna zało
ga tej eskadry — por. Halewski — por. Makowiecki, która 1 października wyko
nywała jeden ze zwykłych, rozpoznawczych lotów. Podczas wypełniania zadania
na trasie Grodno — Lida — Mołodeczno — Dokszyce, w rejonie między Lida a Mołodecznem, zaatakowała ona bombami wykryty pociąg pancerny nieprzyjaciela, lecz
żadna z bomb nie trafiła. Podczas dalszego lotu, nad rejonem dworca kolejowego
w Mołodecznie, lotnicy rozpoznali pociąg dowództwa Frontu Zachodniego — sa
mego Tuchaczewskiego, ale wówczas nie mieli już bomb.
Następnego dnia, 2 października 1920 r., większość eskadr 2 Armii
przeniosła się na lotnisko w Lidzie, podobnie jak wszystkie eskadry 4 Armii,
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które z Brześcia, Prużany i Lipowa przebazowały się na lotnisko Piaski pod Słonimiem.
W końcu września na front przybyła eskadra toruńska, której po dro
dze w Białymstoku nadano nazwę 4 eskadry wywiadowczej. Jednostką dowodził
por. Szyfter. Po zainstalowaniu się na lotnisku w Baranowiczach jednostka przy
stąpiła do działań dla 4 Armii. Do Baranowicz przeniosła się także 3 eskadra wy
wiadowcza poprzednio działająca z lotniska Miedziejski pod Wołkowyskiem. Nie
stety podczas przewożenia wyposażenia eskadry transportem kolejowym wybuchł
pożar, który zniszczył znaczną część jej sprzętu.

Breguet 14 A2 por. Warpechowskiego z 3 eskadry wywiadowczej. Lotnisko
Baranowicze, 9 październik 1920 r. Rozbity przy lądowaniu
Foto CAW
W październiku lotnictwo 2 i 4 Armii nie działało z taką aktywnością
jak we wcześniejszym okresie. Wyjątek w tym względzie stanowi 4 eskadra (toruń
ska), która działając z Baranowicz przeprowadziła w tym miesiącu ponad 30 lotów
wywiadowczych i łącznościowych, z czego przeważającą część wziął na swoje barki
por. Szyfter. Podczas ostatniego lotu bojowego tej eskadry wykonanego 14 paź
dziernika 1920 r. por. Szyfter przy lądowaniu rozbił LVG C-5 i wraz z obserwato
rem por. Róderem został ranny. Spośród personelu latającego tej eskadry wyróżni
li się także:
- pchor. Dittmer - por. Róder, którzy 7 października podczas lotu wywiado
wczego od Kojdanowa wzdłuż brzegu Uszy, zaatakowali i rozproszyli oddział
sowieckiej piechoty;
ppor. Żarski, który w czasie jednego z październikowych lotów zbombardował
i uszkodził most pod Słuckiem;
ppor. Róder, który 9 października w złych warunkach atmosferycznych odnalazł i nawiązał łączność z oddziałami grupy gen. Krajewskiego.
W połowie października, wobec wchodzącego w życie zawieszenia broni (18 paź113

8 — Lotnictwo polskie...

Personel 16 eskadry wywiadowczej przy samolocie Breguet 14 A2.
Wrzesień — październik 1920 r.
Od lewej: ppor. Burchardt, ppor. Mickiewicz, por. Dziama i ppor. Makowiecki.
Foto CAW
dziernik godzina 24.00), wszystkie eskadry kończyły działalność bojową. 13 paź
dziernika zakończyła swój udział w wojnie 19 eskadra myśliwska. Tego dnia trzy
samoloty eskadry z pilotami: por. Kołomejczukiem, ppor. Guttmajerem i ppor.
Rylem przeleciały nad zdobytym przez jednostki polskie Mińskiem Litewskim. 15
października swe ostatnie loty bojowe wykonały trzy dalsze: 3, 12 i 10 eskadry wy
wiadowcze. 10 eskadra tego dnia wykonała dwa loty łącznościowe; załoga por.
Giedgowd — ppor. Koziełło nawiązała łączność z grupą „Mir" i 1 DPLeg., do
starczając tym jednostkom rozkazy gen. Skierskiego. Na tym zakończyły się dzia
łania bojowe eskadr lotniczych 2 i 4 Armii.

4.5.

Zakończenie działań lotniczych

9 października 1920 r. gen. Żeligowski, wypełniając rozkaz J. Piłsudskiego, „zbun
tował się" przeciwko swemu bezpośredniemu przełożonemu — dowódcy 3 Armii
gen. Sikorskiemu i na czele „wiernych sobie oddziałów" 1 DL-B i kilku mniej
szych formacji, zajął Wilno oraz powiaty: wileński, trocki, oszmiański i święciań-
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Uwaga: W — eskadra wywiadowcza, M — myśliwska, N — niszczycielska
Sporządzono na podstawie:
CAW, akta zespołu Dowództwa Wojsk Lotniczych (1918-1939), t. 113;
Z polskiej bojowej działalności lotniczej od początku istnienia armii
do 15. 10. 1920 r.; sporządzono na podstawie danych z czasopisma „Lot" 1/1921

Przypisy do rozdziału 4.
" Autor przychyla się do opinii dra Jerzego Strychalskiego, który w artykule
„Spór o autorstwo planu bitwy warszawskiej 1920 r." stwierdza, że mimo niewątpliwego
współudziału generałów: Rozwadowskiego, Sosnkowskiego i Weyganda oraz innych ofice
rów, autorstwo planu bitwy warszawskiej należy się Naczelnemu Wodzowi, bo on poniósłby
odpowiedzialność za ewentualną klęskę, więc i jemu należy się zasługa za zwycięstwo. Szcze
góły patrz: Wojskowy Przegląd Historyczny nr 1—2/1990 s. 3 — 40.
21
Pułk ten opanował przejściowo Ciechanów, czym wywołał panikę u przeciwni118

ka i zmusił dowództwo 4 Armii Sowieckiej, stacjonujące w tym mieście, do pochopnego zni
szczenia własnej radiostacji, a tym samym - do zerwania łączności z dowództwem Frontu
Zachodniego (Tuchaczewskiego) w Mińsku Litewskim.
3)
Odcinając tym samym odwrót resztkom 16 Armii Sowieckiej.
4)
Łącznie na terenie Prus Wschodnich znalazły się resztki sześciu dywizji piecho
ty, a także pozostałości korpusu kawalerii. Niektóre materiały podkreślają, że wojska sowiec
kie były rozbrojone i internowane (bardzo krótko).
Od 13 sierpnia 12 Armia Sowiecka i Armia Konna Budionnego podlegały do
wódcy Frontu Zachodniego — Tuchaczewskiemu. Jednakże niektórzy członkowie Rady Wo
jennej Frontu Południowo-Zachodniego, którego jednostki miały formalnie podlegać Tucha
czewskiemu, odmówili podporządkowania się niektórym jego decyzjom. Na przykład członek
Rady Wojennej - Józef Stalin, odmówił podpisania dyrektywy nakazującej 12 Armii i Ar
mii Budionnego, zmianę kierunku działania z lwowskiego na północno-zachodni.
6)
Litwa na mocy traktatu pokojowego z Rosją Sowiecką, podpisanego 12 lipca
1920 r., ściśle współpracowała z bolszewikami. Rosja sowiecka zwróciła Litwinom Wilno, a
władze litewskie umożliwiły oddziałom internowanym w Prusach swobodny powrót przez
własne terytorium na obszar kontrolowany przez wojska Tuchaczewskiego. Podkreślić nale
ży, że przez prawie cały okres działań w wojnie polsko-sowieckiej, znaczne siły wojsk pol
skich musiały być i były utrzymywane na linii demarkacyjnej pomiędzy Rzeczpospolitą a Li
twą.
7)
Plan zajęcia Wilna przez gen. Żeligowskiego opracował ppłk Koc na życzenie
(rozkaz) Józefa Piłsudskiego.
8)
Plan przydziału poszczególnych eskadr dla związków armijnych przed bitwą
warszawską przedstawiał się następująco: 5 Armia - 1, 12 i 13 eskadra, 1 Armia - 8 i 9
eskadra, 2 Armia - 17 eskadra, 4 Armia - 3, 10 i 15 eskadra, 3 Armia - 2, 14 i 21 eskad
ra, 6 Armia - 5, 6 i 7 eskadra. Z planu tego nie zrealizowano przydziału 15 eskadry do 4
Armii oraz nie uwzględniono w nim przydziału eskadry toruńskiej do 2 Armii. Natomiast 16
i 19 eskadra pozostawały w odwodzie NDWP.
' Podczas przeformowania przed bitwą nad Niemnem część eskadr zmieniła
przydział. I tak: 2 Armii podlegały 1, 2, 13 i 16 eskadra; 4 Armii - 3, 10, 17 i 19 eskadra, 3
Armii - 8, 9 i 14 eskadra, 6 Armii - 6, 7 i 15 eskadra; do odwodu NDWP przesunięto 2,
5, 11,21 i 18 eskadrę.
0)
Niemcy przez cały okres wojny 1919-1920 zachowywali bardzo wrogie stano
wisko wobec sprawy polskiej. Co prawda wojska sowieckie, które przeszły na teren Prus
Wschodnich złożyły broń, ale bardzo szybko zostały przetransportowane do granicy litew
skiej i w znacznej większości zdążyły jeszcze wziąć udział w bitwie nad Niemnem.
n)
Do Gdańska, dokąd wówczas przybywały transporty morskie z dostawami
broni, wysłano ppor. Blaichera i plut. Korczaka. Mieli oni przyspieszyć wysyłkę broni pokła
dowej w obliczu strajku dokerów gdańskich.
2)
Jedynie 10 eskadra miała pełne stany ludzi i maszyn. Pozostałe eskadry miały
łącznie zaledwie 10 samolotów.
31
Zestawienie wysiłku bojowego eskadr polskich — patrz tablica 4 i 5.
I4)
Między innymi obserwator 5 eskadry, por. S. Turbiak podaje przesadną infor
mację, jakoby odłamkiem bomby lotniczej został ranny sam... Budionny. O skuteczność walk
lotnictwa z kawalerią sowiecką świadczy przechwycona depesza Budionnego z 18 sierpnia.
Oto fragment tej depeszy: „W ostatnich dniach nieprzyjaciel w szerokim zakresie zastosował
w
walce z kawalerią samoloty, w ten sposób kompensując zbyt szczupłe siły. W dniu 16 i 17
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sierpnia eskadry nieprzyjaciela w liczbie dochodzącej do 9 platowców, krążyły nad nacierają
cymi kolumnami konnej armii. (...) Wojska atakowane z powietrza nie mniej niż 3 razy na
dzień, mają ogromne straty w ludziach i koniach. W jednej tylko 6-tej dywizji kawalerii w
dniu 17 sierpnia zabito i raniono przeszło 100 ludzi i 100 koni. Jedno z natarć 6 DK odparto
wyłącznie za pomocą samolotów". Koniec cytatu.
I5)
Dokument dotyczący zawieszenia broni podpisano 12 października, z termi
nem wejścia w życie 18 października o godzinie 24.00, a traktat pokojowy podpisano 18
marca 1921 r.
161
Istnieją pewne rozbieżności co do stopnia wojskowego jaki posiadał Ludomir
Rayski w październiku 1920 r. Biorą się one stąd, że w Centralnym Archiwum Wojskowym
znajduje się wykaz lotów bojowych z października 1920 r. (38.138), gdzie Rayski figuruje w
kilku miejscach jako major.
17)
Oczywiście nie był to bunt! Gen. Sikorski ściśle współpracował z gen. Zeligowskim, a wszystko odbyło się po to, by metodą tworzenia faktów dokonanych nie dopuś
cić do ingerencji państw zachodnich, które w sporze o Wilno, najprawdopodobniej opowie
działyby się po stronie Kowna.

Podsumowanie

5
5.1.

Ocena działań lotniczych

Zakończenie wojny zastało eskadry polskiego lotnictwa wojskowego w stanie
skrajnego wyczerpania. W dwudziestu eskadrach bojowych dysponowano w sumie
zaledwie 63 samolotami, czyli w praktyce tyloma, co w siedmiu eskadrach o peł
nych stanach.
Przez znaczną część działań wojennych przeciwko Rosji Sowieckiej lot
nictwo odgrywało jedynie rolę pomocniczą. Prowadzone przez eskadry loty wywia
dowcze stanowiły jedynie część czynności rozpoznania operacyjnego podejmowa
nego przez armie i grupy operacyjne. Także podejmowane dość często naloty
bombowe na pozycje nieprzyjacielskie nie mogły przynieść wielkich rezultatów ze
względu na niewielki udźwig samolotów i brak skutecznych urządzeń celowni
czych.
Podczas wojny 1919—1920 miały miejsce udane akcje lotnicze, których
skutki były odbierane pozytywnie przez własne wojska, lecz były to sytuacje bar
dzo rzadkie. Do takich wyjątkowych operacji lotniczych zaliczyć można:
— walki 5 dywizjonu z przeprawami sowieckimi przez Dniepr w rejonie Kijowa w
maju i czerwcu 1920 r.,
— ataki eskadr 3 dywizjonu na pociągi pancerne w rejonie Wapniarki i Krzyżopola (później także pod Barem) w maju i czerwcu 1920 r.,
— działania w obronie Lwowa eskadr 3 dywizjonu od 15 do 18 sierpnia przeciw
ko Armii Konnej Budionnego,
— akcje 1, 12 i 13 eskadr przeciwko jednostkom 15 Armii Sowieckiej podczas
przeciwuderzenia 5 Armii gen. Sikorskiego w sierpniu 1920 r.,
— rozpoznanie pozycji i sił zgrupowania wojsk sowieckich przed bitwą nad Nie
mnem przez eskadry 2 Armii we wrześniu 1920 r.
Wymienione tu ważniejsze operacje, w których brały udział jednostki
lotnicze, nie wyczerpują oczywiście wszystkich akcji, a jedynie te najbardziej efek
tywne.
Jakkolwiek nie spojrzeć na działalność lotnictwa w wojnie 1919—1920,
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to i tak zawsze odczuwany jest pewien niedosyt. Dlaczego przy tak dużym zaanga
żowaniu sił, pieniędzy i energii osiągnięto tak małe rezultaty? Przy takim postawie
niu problemu prędzej czy później można dojść do wniosku, że polskie lotnictwo
wojskowe wykonywało swoje zadania na tyle, na ile wymagało tego od niego do
wództwo (sztaby jednostek lądowych) oraz na tyle na ile pozwalał przeciwnik. A
ponieważ przeciwnik — armia sowiecka — pozwalał na bardzo wiele, nasi dzielni
lotnicy zapuszczali się samotnie w głąb terytorium przeciwnika, aż dowództwo
uwierzyło, że dla lotników nie ma rzeczy niewykonalnych, że polecą na najgor
szym szmelcu i bez osłony myśliwców, a jeśli pierwsza załoga nie wróci to poleci
druga, a zadanie zostanie wykonane. Ponadto brak lotnictwa na stronie przeciw
nej sprawił, że najgroźniejszym wrogiem polskiego lotnictwa był ogień z ziemi
(najczęściej anemiczny) i defekty silników. Polska piechota — czyli królowa broni
— nie była atakowana przez lotnictwo sowieckie, co dla większości dowódców
wojsk lądowych oznaczało, że wydawanie pieniędzy na samoloty myśliwskie to
wyrzucanie pieniędzy w błoto. Podobne przykłady można mnożyć.
Przebieg wojny polsko-sowieckiej sprawił, że broń techniczna (lotnictwo,
broń pancerna, łączność) była powszechnie lekceważona lub, co gorsza, wyśmie
wana (jak np. czołgi). Ale nawet tak ciesząca się sympatią kawaleria, poza tym, że
procentowo stanowiła znaczny odsetek sił zbrojnych Rzeczpospolitej, i tak była w
tym czasie jedną z najsłabszych formacji tego typu w Europie (poza kawalerią ru
muńską i jugosłowiańską, które były jeszcze słabsze).
Doświadczenia z wojny 1919—1920 negatywnie wpłynęły na przebieg
kampanii wrześniowej 1939 r. Jeśli w roku 1920 dywizja piechoty mogła bronić
frontu o szerokości 30 — 35 km (np. 6 i 16 DP w lipcu i sierpniu 1920 r.), to w ro
ku 1939 niektóre jednostki także otrzymały 35-kilometrowy odcinek obrony! (np.
7 DP pod Częstochową). Podobnie miała się rzecz z lotnictwem. W wojnie 1920 r.
przydział eskadr dla poszczególnych armii wahał się od dwóch eskadr (2 Armia)
do pięciu (4 Armia gen. Szeptyckiego). Podczas działań wojennych we wrześniu
1939 r. poszczególne armie dysponowały... od dwóch do pięciu eskadrami lotni
czymi (Armia Karpaty tylko dwiema, większość pozostałych po pięć). W ciągu 20
lat zmienili się ludzie, stopień ich ich wyszkolenia, zmienił się także sprzęt lotniczy,
ale nie zmieniły się poglądy i metody wykorzystania lotnictwa. Żądano od eskadr
wykonania zadań o podobnym stopniu trudności co w roku 1920, tylko że tym ra
zem przeciwnik mając miażdżącą przewagę techniczną nie ułatwiał ich wykonania.
I co najważniejsze, od razu wzrosła ocena roli lotnictwa. Chociażby dlatego, że
polskie lotnictwo było słabe, wojska lądowe w tym upatrywały przyczyny włas
nych niepowodzeń. Ta żałosna nutka przewija się także w tekstach piosenek: „A
naszych orłów widać nie było, co nas zmusiło cofnąć się". Przykłady tego typu
można by mnożyć.
Tak więc ocena działań polskiego lotnictwa w wojnie 1919—1920 nie
może być jednoznaczna. Polskie eskadry działały niejako w próżni, bez żadnej ska
li odniesienia i już samo to sprawiło, że większość sztabowców (i niejeden marsza
łek) mogło je lekceważyć.
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5.2.

Lotnictwo w oczach dowódców wojsk lądowych

Już sam problem obiektywnej oceny roli lotnictwa w działaniach wojennych w la
tach 1919—1920 nie jest prosty, a tym trudniejsza jest ocena sposobu widzenia lot
nictwa przez dowódców wielkich jednostek. Ten problem można rozpatrzyć, z
trzech punktów widzenia, których reprezentantami byli gen. Sikorski, gen.
Rydz-Śmigły i gen. Pożerski.
1. Gen. Sikorski w swoich wspomnieniach, jak również w pracy pt. „Przyszła
Wojna" — wielokrotnie wypowiadał się za tym, że... „kiedyś tam lotnictwo będzie
mogło odegrać poważną rolę w wojnie, a tymczasem nie należy zaniedbywać jego
rozwoju". Z doświadczeń wojny polsko-sowieckiej gen. Sikorski nie zapamiętał
wielu momentów z udziałem lotnictwa, choć właśnie jego 9 DP przez większą
część wojny miała zapewnione wsparcie lotnicze (10 eskadry wywiadowczej). Po
dobnie podczas działań nad Wkrą i Wisłą, mimo że jego 5 Armia miała wsparcie 3
eskadr (1, 12 i 13), nie uznał za stosowne dostrzec wysiłków lotnictwa jego armii.
Natomiast na jego korzyść przemawia fakt, że to podczas jego urzędowania jako
Ministra Spraw Wojskowych polskie lotnictwo przeżyło okres największego roz
woju w całym okresie międzywojennym. Tak więc ten wybitny dowódca i teoretyk
wojskowy zakładał, że w przyszłości lotnictwo może stanowić poważną siłę, ale je
go udział w wojnie 1919—1920 wypadł na tyle słabo, że nie należy sobie nim za
przątać głowy.
2. Gen. Rydz-Śmigły — jeden z najlepszych (bodaj czy nie najlepszy) dowódca
związku operacyjnego z okresu wojny polsko-sowieckiej, hołubiony przez Naczel
nego Wodza. Zawsze podczas działań wojennych miał do swej dyspozycji możliwie
najsilniejsze lotnictwo (już w lutym 1919 r. miał własną grupę lotniczą w składzie
2 i 3 eskadr). Bardzo lubił lotników, z wieloma z nich łączyły go bardzo miłe i
przyjacielskie kontakty (np. z mjrem (ppłkiem) Kossowskim). A jednak! Oceny
gen. Rydza-Smigłego dotyczyły prawie zawsze ludzi — personelu latającego
eskadr. W opiniach o nich pisał, że byli bardzo dzielni i wspaniali. Ale nie widział
lotnictwa jako całości, a jedynie szereg załóg którym koniecznie trzeba przyznać
krzyż (np. Virtuti Militari), bo „była mgła, pochmurno i strzelali, a on doleciał i
wykonał zadanie", albo „bardzo dzielny, mimo ciężkiego postrzału wykonał zada
nie i dopiero potem wrócił na lotnisko".
Gen. Rydz-Śmigły przywiązywał zbyt wielką wagę do kwestii czynnika
moralnego i jego wpływu na żołnierza. W wojsku II Rzeczypospolitej powielany
był powszechnie pogląd, że żołnierz o wysokim morale jest w stanie wyrównać dy
sproporcje techniczne i pokonać przeciwnika dysponującego lepszym uzbrojeniem,
a słabszego duchem. Zdaje się, że podobnie traktowano sprawy lotnicze.
3. Gen. Pożerski — z armii carskiej, oficer artylerii, w WP dowódca 8 Brygady
Artylerii, później 18 DP, a następnie 20 DP. Zmarł w roku 1930. Człowiek o tyle
ważny, że wspaniały gawędziarz i bardzo lubiany przez J. Piłsudskiego, który czę
sto zasięgał u niego opinii. Nieszczęście chciało, że bodaj w roku 1929 Marszałek
zapytał Pożerskiego o sprawy lotnicze. Wywiązała się wtedy taka rozmowa (cytat
za M. Romeyko, „Przed i po maju", Warszawa 1967, s. 406):
- Pożerski: Nu ja tyż był na wojnie, tyż widział lotników.
- Piłsudski: No i co? Strzelał Pan?
- Pożerski: Nieraz bywało idę z baterią, a tu lotnik. To ja komendę: W kanawu
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jejo (do rowu z nią — przyp. autora); i ot stanęła armata rakiem, a wtedy po
aeroplanu — pierwoje i walić!
— Piłsudski: I co zestrzelił Pan?
— Pożerski: Zestrzelić, nie zestrzelił, ale zdrowo nastraszył... Zaraz odleciał!
Tyle cytatu. Może niektórych czytelników zdziwił ten fragment, ale to właśnie im
autor chciałby uzmysłowić, że taki stosunek (nazwijmy go drwiąco-poklepujący) do
broni technicznych, był na ogół w okresie międzywojennym wprost... obowiązkowy.

5.3.

Ocena Józefa Piłsudskiego

Naczelny Wódz, Józef Piłsudski w czasie działań wojennych 1919—1920 kilkakrot
nie stykał się osobiście z lotnikami i lotnictwem. Niestety, pierwsze jego spotkanie
miało katastrofalny (dosłownie) przebieg. Było to 23 sierpnia 1919 r. na polu mo
kotowskim, gdzie wówczas mieściło się warszawskie lotnisko. Tego dnia dokony
wano oficjalnego oblotu pierwszego samolotu zbudowanego w niepodległej Polsce.
Na pokaz przybyła generalicja i sam Naczelnik Państwa, dla których przygotowa
no specjalną trybunę honorową. Nastąpił start samolotu z załogą por. Jesionowski
— inż. Słowik. Była to kopia niemieckiego Rolanda CL-2, opracowana i wykona
na przez inż. Słowika, ale przy jego budowie popełniono szereg błędów, dobrano
materiały o niewłaściwym współczynniku wytrzymałości oraz dokonano szeregu
innych przeoczeń. W rezultacie po wykonaniu kilku manewrów na wysokości oko
ło 500 m, samolot nagle stracił oba skrzydła i runął w dół rozbijając się na miazgę
w odległości 150 m od trybuny i grzebiąc załogę pod swymi szczątkami. Taki był
pierwszy kontakt Naczelnika Państwa z nowym rodzajem broni. W tym wydarze
niu właśnie oficerowie upatrywali przyczynę niechęci Piłsudskiego do lotnictwa,
który w roku 1929 wydał sławetny rozkaz określający zadania lotnictwa. Cytat za
M. Romeyko, op. cit., s. 395: „...zabraniam wszelkich walk, zwalczań, ostrzeliwań
i bombardowań dokonywanych przez lotnictwo. Lotnictwo ma służyć tylko do
wywiadu i tylko w tym kierunku należy je używać". Koniec cytatu.
Rozkaz ten nie był specjalnie respektowany, bowiem jeszcze za życia
Marszałka rozpoczęto budowę myśliwców Puławskiego, przystąpiono do projekto-

Polska adaptacja samolotu Hannoveraner Roland CL2, konstrukcji inż Słowika
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wania Łosia i innych nowoczesnych samolotów, co w pewnym stopniu złagodziło
skutki tego polecenia. Niestety, nie można zapominać, że polskie lotnictwo towa
rzyszące do 1939 r. było kontynuacją i rozwinięciem pomysłu J. Piłsudskiego —
lotnictwa tylko dla wywiadu, i to działającego w realiach roku 1920, czyli bez
kontrakcji lotnictwa przeciwnika.
Tak więc to, że J. Piłsudski uprzedził się do lotnictwa wojskowego, spo
wodowało, że w okresie II Rzeczypospolitej kraj miał co prawda wspaniałych pilo
tów i konstruktorów oraz niezłe projekty techniczne, lecz przede wszystkim dla
lotnictwa pozostawiono koncepcję działania z roku 1920.

jj.

Rola lotnictwa polskiego w wojnie 1919 —1920

Już poprzednie myśli autora dały Czytelnikom w pewnym sensie odpowiedź na
omawiany problem, ale nie do końca. Pozostaje bowiem kwestia, w jakim stopniu
działania lotnictwa wpłynęły na przebieg wojny, czyli na ile w zwycięstwie zaważył
udział lotników. Rozwiązanie tego zagadnienia jest o tyle proste, co kontrowersyj
ne, można bowiem ustawić kolejno wszystkie rodzaje broni i wojska w zależności
od wniesionego wkładu w ostateczne zwycięstwo. Ocena jaka powstanie będzie
oczywiście bardzo subiektywna, ale kto wie czy nie jedyna.
Tak więc, według oceny autora, Polska zawdzięczała zwycięstwo po
szczególnym rodzajom broni i wojsk w następującej kolejności: 1. Piechocie, 2.
Kawalerii, 3. Artylerii, 4. Lotnictwu, 5. Saperom, 6. Łączności, 7. Broni pancernej.
Uzasadnienie oceny. 1. Piechota podczas wojny 1919—1929 nadal była
niekwestionowaną „królową broni". 2. Wojna polsko-sowiecka wykazała, że przy
słabym kordonowym froncie, kawaleria odzyskała swobodę manewru (którą ode
brała jej wojna pozycyjna) i odegrała w tej wojnie ważną rolę (Armia Budionnego,
Korpus Gaj-Chana, Korpus płk. Rómmla). 3. Artyleria miała tę przewagę nad lot
nictwem, że mogła w ciągu godziny wystrzelić większy wagomiar pocisków, niż ca
łe polskie lotnictwo bomb przez tydzień, a ponadto artyleria była niezależna od
pogody. 4. Lotnictwo nie zostało wykorzystane zgodnie z jego przeznaczeniem i
dlatego jego znaczenie wypadło słabo, a nawet fałszywie. 5. Saperzy dobrze wyko
nali prace mostowe, nie prowadzili robót minerskich. 6. Łączność — wówczas
młoda specjalność wojskowa już miała pewne osiągnięcia. 7. Broń pancerna —
najbardziej zafałszowany obraz. Mimo, że Wojsko Polskie dysponowało pułkiem
czołgów, zostały one użyte tylko raz. Uznano, że w polskich warunkach tereno
wych tylko koń ma szansę — czołg nigdy.
Wśród ocen działań lotnictwa polskiego, najdziwniejsze jest to, że naj
lepsze oceny zebrało ono od... Budionnego i Tuchaczewskiego, czyli od przeciwni
ka. Ten ostatni omawiając przyczyny niedotarcia Armii Budionnego na kierunek
warszawski, wymienia właśnie... „potężne eskadry polskie" — podczas, gdy w rze
czywistości było tam (we Lwowie) tylko kilkanaście maszyn.
Zdaniem autora ogólna ocena działań lotniczych w wojnie 1919—1920 wypa
dała negatywnie. Wygrana wojna doprowadziła do zaniedbań, które w efekcie były jedną
z głównych przyczyn niepowodzeń we wrześniu 1939 r. Pozytywny jest jedynie wniosek,
ze lotnicy wojny polsko-sowieckiej wyszkolili godnych siebie następców, skoro znaleźli się
między nimi tacy wspaniali piloci, jak Skalski, Urbanowicz i wielu, wielu innych.
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Dane techniczne ważniejszych
typów samolotów stosowanych
w konfliktach lat 1918-1920.

1. AEG C4 — niemiecki samolot wywiadowczy i lekki bombowy, produkowany
od r. 1916. Dwumiejscowy, dwupłat, jednosilnikowy — 117 kW (160 KM).
Uzbrojenie 2 km i 300 kg bomb. Osiągi: Prędkość maksymalna 143 km/h, za
sięg 500 km, pułap 3000 m. W lotnictwie polskim używany głównie przez 8 i
21 eskadrę.
2. Albatros C12 — niemiecki samolot wywiadowczy, produkowany od 1917 r.
Dwumiejscowy, dwupłat, jednosilnikowy '— 143 kW (195 KM). Uzbrojenie
2 km i 100 kg bomb. Osiągi: prędkość maksymalna 170 km/h, zasięg 500 m,
pułap 6500 m, prędkość wznoszenia 4,7 m/s, czas lotu 3,5 godziny. Albatrosy
(wszystkich wersji) były stosowane zwłaszcza w początkowym okresie wojny
1919— 1920 w 1, 2, 3 i 4 eskadrze. W końcowym okresie wojny najczęstsze wy
posażenie tych eskadr stanowił Albatros Cl5.
3. Anatra Anasal — rosyjski samolot wywiadowczy, produkowany od 1916 r. w
Odessie. Dwumiejscowy, dwupłat, jednosilnikowy — 110 kW (150 KM). Uz
brojenie 1 km i 30 kg bomb. Osiągi: prędkość maksymalna 144 km/h, czas
wznoszenia na 3000 m 24 min, czas lotu 3,5 h. Na takim samolocie latał ppor.
Pawluć z 1 eskadry.
4. Ansaldo A-l Balilla — włoski samolot myśliwski, produkowany od 1918 ro
ku w Turynie. Jednomiejscowy, dwupłat, jednosilnikowy — 161 kW (220 KM).
Uzbrojenie — 2 km. Osiągi: prędkość maksymalna — 210 km/h, zasięg
525 km, pułap 5000 m, czas wznoszenia na 2000 m — 5,20 min. Używany od
kwietnia 1920 r. przez 7 eskadrę myśliwską.
5. Breguet 14 A2 (B 2) — francuski samolot wywiadowczy (bombowy lekki) pro
dukowany od 1917 roku. Dwumiejscowy, dwupłat, jednosilnikowy — 200 kW
(300 KM). Uzbrojenie — 2 km i 60 kg bomb (285 kg). Osiągi: prędkość ma
ksymalna - 188 (177) km/h, pułap 6100 (5800) m, czas lotu 2,45 (3,0) godzi
ny. Wersja wywiadowcza stosowana była przez 3, 10, 16 i 17 eskadrę. Wersja
bombowa (nieliczna) — przez 4 eskadrę.
6. Bristol Fighter F2B — angielski samolot myśliwsko-bombowy produkowany
od 1917 r. Dwumiejscowy, dwupłat, jednosilnikowy — 220 kW (300 KM). Uz126

brojenie 2 - 3 km i 130 kg bomb. Osiągi: prędkość maksymalna 192 km/h, pu
łap 6100 m, czas wznoszenia na 2000 m - 6,30 min. - czas lotu 3 godziny.
Od sierpnia 1920 r. używany przez 1, 9 i 10 eskadrę.
7. De Havilland DH-9 - angielski samolot wywiadowczy, najlepszy w tej klasie
samolot I wojny światowej. Produkowany od 1917 r. Dwumiejscowy, dwupłat,
jednosilnikowy - 191 kW (260 KM). Uzbrojenie - 3 km i 210 kg bomb.
Osiągi: prędkość maksymalna 179 km/h, pułap 4710 m, czas wznoszenia na
2000 m 11 min., czas lotu 4,5 godziny. Po kilka egzemplarzy tego typu posia
dały — eskadry 5 i 6.
8. Fokker D7 - niemiecki samolot myśliwski produkowany od 1918 r. Jedno
miejscowy, dwupłat, jednosilnikowy - 117 kW (160 KM). Uzbrojenie 2 km.
Osiągi: prędkość maksymalna 189 km/h, pułap 6000 m, czas lotu 1,30 godziny.
Używany głównie przez 15 eskadrę; po kilka egzemplarzy miały także 13 i in
ne eskadry.
9. Fokker D8/E5 - niemiecki samolot myśliwski produkowany od r. 1918. Jed
nomiejscowy, górnopłat, jednosilnikowy - 81 kW (110 KM). Uzbrojenie:
2 km. Osiągi: prędkość maksymalna 185 km/h, pułap 6300 m, czas lotu 1,30
godziny. Kilka samolotów tego typu miała 7 eskadra.
10. Friedrichshafen G3 - niemiecki średni samolot bombowy, produkowany od
1916 r. Trzymiejscowy, dwupłat, dwusilnikowy 2 x 193 kW (2 x 162 KM).
Uzbrojenie: 3 km i 900 kg bomb. Osiągi: prędkość maksymalna 141 km/h, za
sięg 840 km, pułap 3000 m, wznoszenie na 3000 m - 20 min. Pojedyncze eg
zemplarze były używane przez 6 i 21 eskadrę.
11. Gotha G4 - niemiecki średni samolot bombowy produkowany od 1916 r.
Trzymiejscowy, dwupłat, dwusilnikowy - 2 x 193 kW (2 x 262 KM). Uzbro
jenie: 2 km i 350 kg bomb. Osiągi: prędkość maksymalna 140 km/h, zasięg
700 km, czas lotu 3,5 godziny. Jeden egzemplarz tego typu używany był przez
21 eskadrę.
12. Halberstadt CL2 - niemiecki samolot wywiadowczy, produkowany od 1917
r. Dwumiejscowy, dwupłat, jednosilnikowy - 120 kW (160 KM) lub 140 kW
(185 KM). Uzbrojenie: 2 km synchronizowane i 1 km obrotowy obserwatora,
50 kg bomb. Osiągi: prędkość maksymalna 165 km/h, pułap 5000 m, prędkość
wznoszenia 2,3...3,3 m/s, czas lotu 3 godziny, zasięg 450...500 km. Używany
m.in. przez 8 i 14 eskadrę wywiadowczą.
13. Hansa Brandenburg Cl - austro-węgierski samolot wywiadowczy, produko
wany od 1915 r. Dwumiejscowy, dwupłat, jednosilnikowy - 117 kW
(160 KM). Uzbrojenie: lkm i 60 kg bomb. Osiągi: prędkość maksymalna 140
km/h, pułap 5000 m, wznoszenie na 4000 m - 36 min., czas lotu 3 godziny.
Stosowany, zwłaszcza w początkowym okresie wojny, przez 6, 7 i 9 eskadrę.
14. LVG C6 - niemiecki samolot wywiadowczy (rozwinięcie LVG C5), produko
wany od 1917 r. Dwumiejscowy, dwupłat, jednosilnikowy - 117 kW (160
KM). Uzbrojenie: 2 km i 90 kg bomb. Osiągi: prędkość maksymalna 158
km/h, pułap 5000 m, wznoszenie na 1000 m 6 min. Stosowany głównie przez
eskadry wielkopolskie — 12 i 14.
15. Oeffag D3 - austriacka wersja niemieckiego Albatrosa D3, produkowana od
1917 r. Jednomiejscowy, dwupłat, jednosilnikowy 117 kW (160 KM). Uzbroje127
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nie: 1 km. Osiągi: prędkość maksymalna 175 km/h, pułap 5500 m, czas lotu 2
godziny. Używany przez 7 i 13 eskadrę myśliwską.
Roland CL2 - niemiecki samolot wywiadowczy, produkowany od 1917 r.
Dwumiejscowy, dwupłat, jednosilnikowy - 136 kW (185 K M ) . Uzbrojenie:
3 km. Osiągi: prędkość maksymalna 175 km/h, wznoszenie na 2000 m 7 min.
W lotnictwie polskim używany głównie przez 8 eskadrę.
Salmson 2 A2 - francuski samolot wywiadowczy, produkowany od 1917 r.
Dwumiejscowy, dwupłat, jednosilnikowy - 191 kW (260 KM). Uzbrojenie:
2 km i 60 kg bomb. Osiągi: maksymalna prędkość 185 km/h, pułap 6250 m,
czas lotu 3 godziny. Stosowany przez 1 i 18 eskadrę.
Sopwith Camel - angielski samolot myśliwski, produkowany od 1917 r. Jed
nomiejscowy, dwupłat, jednosilnikowy - 110 kW (150 K M ) . Uzbrojenie:
2 km. Osiągi: prędkość maksymalna 180 km/h, pułap 6000 m, wznoszenie na
2000 m - 5 min., czas lotu 2,5 godziny. Używany przez 7 eskadrę.
Sopwith Dolphin - angielski samolot myśliwski produkowany od 1917 r.
Jednomiejscowy, dwupłat, jednosilnikowy - 147 kW (200 K M ) . Uzbrojenie:
3 - 4 km. Osiągi: prędkość maksymalna 180 km/h, pułap 5650 m, wznoszenie
na 2000 m - 6,30 min, czas lotu 2 godziny. Używany przez 19 eskadrę myś
liwską.
Spad 7 Cl - francuski samolot myśliwski, rozwinięty następnie w wersję
Spad 13 C l . Produkowany od 1916 (1917) r. Jednomiejscowy, dwupłat, jedno
silnikowy - 117 kW (160 K M ) lub 173 (235 KM). Uzbrojenie: 1 (2) km.
Osiągi- prędkość maksymalna 192 (217) km/h, pułap 6000 m (6800) m, wzno
szenie na 2000 m - 6,20 (4,40) min., czas lotu 2 (1,7) godziny. Używany przez
19 i 18 eskadrę myśliwską.

Uwaga: W całej książce autor ujednolicił numerację wersji samolotów przez zastosowa
nie wyłącznie cyfr arabskich. Z tego względu oznaczenia wersji samolotów francuskich i
niemieckich odbiegają od pierwowzoru.
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