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W STĘP

Udział polskich sil powietrznych w „operacji zaolziańskiej” nie doczeka! się 
dotychczas szerszego omówienia. Na brak postępu badań w tej kwestii ma 
niewątpliwie wpływ fakt, iż szereg najważniejszych dokumentów źródłowych 
obrazujących działania lotnictwa w interesującym nas okresie nie przetrwało do 
naszych czasów. Mamy tu na myśli m.in. rozkazy Dowódcy Lotnictwa Grupy, 
dowódców poszczególnych eskadr itp. Jednocześnie materiał, który ocalał jest 
bardzo rozproszony i znajduje się w różnych zespołach, niekoniecznie związanych 
tematycznie, tudzież zdeponowany jest w różnych placówkach archiwalnych, 
często poza granicami kraju, m.in. w archiwum Instytutu i Muzeum im. gen. 
Władysława Sikorskiego w Londynie oraz Instytucie Józefa P iłsudskiego 
w Nowym Jorku. Stosunkowo najwięcej dokumentów przechowywanych jest 
w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie.

Brak jest również materiału pamiętnikarskiego uczestników tamtych wydarzeń. 
Biorący udział w akcji na Zaolziu por. pil. Wacław Król, w swych dotychczas 
wydanych publikacjach nigdy nie zabrał w tej sprawie głosu. Natomiast bardzo 
enigmatycznie na ten temat wypowiedział się gen. Wacław Stachiewicz szef sztabu 
Wojska Polskiego1. Polska historiografia dotycząca działań lotniczych na Śląsku 
praktycznie nie istnieje. Kilku autorów m.in. Marian Zgómiak2, Jerzy Kupliński3 
Jerzy Pawlak4 czy Tomasz J. Kopański5 w swych interesujących rozprawach 
poruszają niektóre wątki udziału lotnictwa w „operacji zaolziańskiej”, jednak nie 
poddają ich głębszej analizie. Na szczególną uwagę zasługuje natomiast ostatnio 
wydana książka Marka Piotra Deszczyńskiego pt. „Ostatni egzamin”. Autor 
^mieścił w niej pełny skład lotnictwa i opl. Cenne są także informacje dotyczące 
działań lotnictwa czechosłowackiego6.

W 2001 r. autor podjął próbę rekonstrukcji działań lotnictwa polskiego jesienią 
1938 r. nad Ś ląskiem  Cieszyńskim . W yniki sw oich badań zaprezentow ał 
vv Październiku 2003 r. w Tarnobrzegu na III Pocztowym Sympozjum Naukowym, 
P°d hasłem .Lotnicze epizody na tle 100 lat historii”7. Zgromadzony wówczas
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materiał nie pozwolił jednak na wyjaśnienie wszystkich aspektów sprawy. Dlatego 
kwerendy archiwalne oraz badania w terenie są kontynuowane. Przyniosły one 
już pewne wyniki. W listopadzie 2003 r. prowadzone zostały badania terenowe, 
w wyniku których udało się zlokalizować m.in. dwa lotniska polowe wykorzys
tywane przez eskadry ze składu SGO „Śląsk”, oraz spisać interesujące relacje 
św iadków  i uczestn ików  tam tych w ydarzeń. Ponadto, dzięki pom ocy dr 
B artłom ieja  B elcarza udało się dotrzeć do dwóch cennych dokumentów, 
przechowywanych w Centralnym Archiwum Wojskowym oraz Instytucie i Muzeum 
im. gen. Wł. Sikorskiego w Londynie. Całość uzupełniło sprawozdanie gen. 
W ładysława Bortnowskiego zdeponowane w Instytucie Józefa Piłsudskiego 
w Nowym Jorku, udostępnione przez p. Iwonę Korgę. Z uwagi na dużą wartość 
merytoryczną i poznawczą „odnalezionych” materiałów zdecydowano się je 
opublikować na łamach „Pamiętnika Cieszyńskiego”. Edycję dokumentów i relacji 
poprzedza krótki rys historyczny działań lotnictwa polskiego nad Śląskiem 
Cieszyńskim jesienią 1938 r.

Korzystając z okazji autor pragnie podziękować p. Iwonie Korga z Instytutu 
J. Piłsudskiego w Nowym Jorku, dr Bartłomiejowi Belcarzowi ze Stalowej Woli, 
oraz Grzegorzowi Kaszturze i Krzysztofowi Neściorowi za pomoc w pozyskaniu 
dokumentów i relacji.

Skład, rozmieszczenie i działania lotnictwa SGO “Śląsk”

Wraz z podjęciem decyzji o utworzeniu Samodzielnej Grupy Operacyjnej 
“Śląsk”8, rozpoczęto formowanie jej sztabu. W jego strukturach nie mogło obok 
stanowiska dowódcy broni pancernej, artylerii czy saperów zabraknąć dowódcy 
lotnictwa i obrony przeciwlotniczej. Stanowiska te gen. Władysław Bortnowski 
powierzył płk pil. Władysławowi Kalkusowi i mjr Stefanowi Szutkowskiemu. 
Pierwszemu podlegały wszystkie jednostki lotnicze oddane do dyspozycji grupy, 
drugiemu 9 baterii plot. oraz półkompania balonów zaporowych. Sztab Dowódcy 
Lotnictwa zainstalował się 2 4 IX 1938 r. o godz. 15-tej w Skoczowie, w kamienicy 
przy ulicy Mickiewicza. Składał się z o n  dziewięciu oficerów, a jego obsada 
personalna przedstawiała się następująco9:

Dowódca -  płk pil. Władysław Kalkus;
Kier. Wych. Op. Wy w. -  mjr dypl. Aleksander Rastawiecki;
Referent wywiadowczy -  mjr Jan Jankowski;
Referent operacyjny -  mjr Jakub Koniński;
Referent organizacyjny -m jrA dam K ropiński;
Szef służb lotniczych. -  ppłk Karol Frieser;
Referent techniczny -  kpt. Ludwik Krzysztof;
Szef łączności -  por. Mieczysław Macherski;
Oficer do zleceń -  kpt. Mieczysław Medwecki.
Natomiast sztab Dowódcy OPL liczył 5 oficerów, w tym jeden w ydelegow any  

przez szefa OPL Okręgu Korpusu Nr V w Krakowie. Gen. Wł. Bortnowski w  swoi®
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obszernym sprawozdaniu wspomniał o incydencie, jaki stał się udziałem kilku 
oficerów ze sztabu OPL. Otóż, w wyznaczonym terminie tj. 24 września, w miej scu 
postoju Sztabu SGO „Śląsk” stawił się do pracy tylko Dowódca OPL i jeden oficer. 
Nie zgłosiło się natomiast trzech pozostałych. Spowodowało to natychmiastową 
interwencję płk dypl. Ignacego Idebskiego Szef Sztabu Grupy u gen. Wacława 
Stach iew icza10. Ostatecznie całą sprawę udało się szybko wyjaśnić. Poniżej 
prezentujemy pełną obsadę personalną Sztabu Dowódcy OPL:11

Dowódca -  mjr Stefan Szutkowski;
Oficer sztabu -  kpt. dypl. Tokarz Tadeusz;
Referent -  kpt. Jan Pawłowski;
Referent -  kpt. Aleksander Maniszewski;
Referent łączności -  kpt. Naimski;

W związku z zadaniami jakie postawiono przed zgrupowaniem gen. Bortno- 
wskiego, do jego dyspozycji Sztab Główny Wojska Polskiego wydzielił spoiy, bo 
liczący 103 maszyny kontyngent lotniczy12. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż 
jak na polskie warunki i możliwości mobilizacyjne była to liczba znacząca. Łącznie 
bowiem w składzie grupy znalazło się: 5 eskadr myśliwskich (stanowiące 1/3 ogółu 
eskadr będących na wyposażeniu polskiego lotnictw a) 2 eskadry lekkich 
bombowców i 1 eskadra rozpoznawcza (na 14 posiadanych) oraz 5 plutonów 
towarzyszących, czyli w przeliczeniu 2 "eskadry (na 18 będących na stanie całego 
lotnictwa)13. Przydzielone jednostki były zmobilizowane głównie przez 1 Pułk 
Lotniczy w Warszawie oraz 2 Pułk Lotniczy w Krakowie. Jednocześnie postawiono 
w stan gotowości bojowej i przesunięto w pobliże terenu operacyjnego dalsze 
eskadry i dywizjony: III/3 dywizjon myśliwski na lotnisko k. Częstochowy 
i Wielunia oraz III/6 na lotnisko Monasterzyska k. Buczacza. W stan gotowości 
postawiono także III/4 dywizjon myśliwski z Torunia, tudzież eskadry liniowe 3 
i 4 Pułku Lotniczego, jak również pozostałe na swoich stałych lotniskach eskadry 
1, 5 i 6 Pułku Lotniczego14. Ponadto do dyspozycji dcy SGO oddano wszystkie 
samoloty sanitarne będące na stanie pułków lotniczych15.

Na potrzeby Grupy zmobilizowano także 9 baterii artylerii przeciwlotniczej 
(armaty Bofors kal. 40 mm), które wystawił 1 pułk artylerii plot. (2 baterie), oraz 2 
(1 bat.), 3 (1 bat.), 6 (2 bat.), 7(1 bat.) i 8 (2 bat.) dywizjon art. plot. orazpółkompanię 
balonów zaporowych16 wystawiona przez 2 batalion balonowy z Jabłonnej. W stanie 
gotowości rozwinięto systemy opl. na obszarze Warszawy, Krakowa i Dęblina. 
W tym celu zmobilizowano 12 baterii art. plot kal. 75 mm, 8 plutonów art. plot. 40 
mm oraz 3 kompanie reflektorów17.

O.de.B. lo tnictw a SGO “Śląsk” na dzień 1 X 1938 r. przedstaw iał się 
następująco18:

Zgrupowanie Myśliwskie: -  d-ca mjr pil. Tadeusz Piotrowicz;
III/l Dywizjon myśliwski19: -  d-ca kpt. pil. Zdzisław Krasodębski;
111 eskadra myśliwska -  d-ca kpt. pil. Gustaw Sidorowicz;
112 eskadra myśliwska -  d-ca por. pil. Tadeusz Opulski;
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III/2 Dywizjon myśliwski:
121 eskadra myśliwska
122 eskadra myśliwska
123 eskadra myśliwska

Dywizjon bombowy:
21 eskadra liniowa
22 eskadra liniowa

Lotnictwo rozpoznawcze:
24 eskadra liniowa

Lotnictwo towarzyszące:
23 eskadra towarzysząca 
pluton 1/23.
pluton 11/23
26 eskadra towarzysząca 
pluton 1/26 
pluton 11/26 
pluton 1/29 
pluton łącznikowy

d-ca mjr pil. Kazimierz Niedźwiedzki; 
d-ca kpt. pil. Walerian Jasionowski; 
d-ca kpt. pil. Mieczysław Wiórkiewicz; 
d-ca kpt. pil. Antoni Wczelik;

d-ca kpt. obs. Jan Buczyma; 
d-ca kpt. obs. Antoni Kłosiński;

-  d-ca kpt. obs. Henryk Łepkowski;

-  d-ca por. pil. Stanisław Gajek;
-  d-ca por. obs. Stefan Alberti;
-  d-ca por. obs. Józef Kukułka;
-  d-ca por. pil Stanisław Krzystyniak;
-  d-ca por. obs. Jerzy Kranc;
-  d-ca ppor. obs. Stanisław Król;
-  d-ca por. obs. Zbigniew Halkiewicz; 
_?

Jednostki oddane do dyspozycji Grupy zostały przesunięte na lotniska polowe 
osiągając zdolność operacyjną w dniu 2 8 IX 1938 r. I tak: III/l Dywizjon Myśliwski, 
uzbrojony w samoloty PZL P. 11 a i c, początkowo działający z lotniska polowego 
na Pastemiku z jedną eskadrą wysuniętą w Aleksandrowicach k/ Bielska, odleciał 
na lotnisko pod Pszczyną. Dywizjon Myśliwski III/2, na którego wyposażeniu 
znajdowały się myśliwce PZL P.7 a (123 esk.) oraz PZL P .ll a i c, przesunięty 
został kolejno na lotnisko polowe na Balicach, a następnie lotnisko LOPP 
w Aleksandrowicach. Eskadry liniowe wchodzące w skład Dywizjonu Lekkich 
Bombowców, uzbrojone w samoloty PZL P.23 b „Karaś”, rozlokowano na lotnisku 
Klimontów k/Sosnowca. Tam też rozmieszczono 24 esk. liniową. Wspomniane 
eskadry oddane zostały do dyspozycji gen. Bortnow skiego. N atom iast do 
dyspozycji Dowódcy Lotnictwa SGO oddelegowano pluton towarzyszący 11/26 
wyposażony w maszyny typu R.XIII D Lublin, który w trybie alarmowym 
przerzucono na lotnisko Aleksandrowice. Z kolei pluton 1/26 przesunięto 28 
września na lotnisko Lipowa, oddając go do dyspozycji dowódcy 21 DP20. 23 esk. 
towarzyszącą, pluton 1/29, uzbrojony w R XIII C  Lublin, zostały ro z m ieszc z o n e  
na pozostałych lotniskach węzła śląskiego: Ochaby, Lipowa, Hermanice21.

Plan użycia jednostek lotniczych SGO „Śląsk” przewidywał, iż lotnictwo 
myśliwskie w pierwszej kolejności będzie osłaniać stanowiska własnej artylerii 
oraz natarcie czołgów, a następnie zwalczać rozpoznanie nieprzyjaciela oraz 
ubezpieczać pracę własnego lotnictwa rozpoznawczego. Lotnictwo bombardujące
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(2 eskadry „Karasi”) miało natomiast unieszkodliwić czechosłowacką ciężką 
artylerię, rozpoznaną przez wywiad na stanowiskach ogniowych w górach 
jabłonkowskich. Po wykonaniu wspomnianego zadania, kolejne cele miały zostać 
wskazane osobnymi rozkazami. Plutony towarzyszące, przydzielone do dyspozycji 
dowódców Wielkich Jednostek, dowódcy Oddziału Wydzielonego „Istebna” oraz 
dowódcy batalionu czołgów, miały za zadanie rozpoznanie pozycji obronnych 
nieprzyjaciela, m iejsca jego koncentracji oraz kierowanie ogniem artylerii. 
W związku z tym, iż główne natarcie przeprowadzić miał batalion czołgów lekkich, 
dowództwo przewidziało oddać do jego dyspozycji dwa plutony towarzyszące. 
Miały one wpierw postawić zasłonę dymną, a następnie kierować natarciem całego 
zgrupowania22.

Lotnictwo SGO „Śląsk”, wykonało szereg zadań bojowych. Głównie były to 
loty obserwacyjne i łącznikowe na korzyść dowódców Wielkich Jednostek, do 
których były przydzielone oraz Sztabu Grupy. Jeden lot specjalny nad terenem 
Czechosłowacji wykonała załoga z 26 esk. towarzyszącej, w składzie por. obs. 
Kęska Paweł, ppor. pil. Wielgus Stanisław. Ponadto intensywnie działało lotnictwo 
m yśliw skie, w ysyłając nad granicę i nie ty lko trzy sam olotow e patrole. 
P rzeprow adzono  rów nież  tzw. lo ty  dem onstracy jne  tuż nad g ran icą  
z Czechosłowacją. O jedyny z nich z udziałem eskadry „Karasi”, wspomina plut. 
podchor. Stanisław Gajdzica, d-ca plutonu ckm 4 pułku strzelców podhalańskich. 
Ponadto samoloty ze składu SGO „Śląsk” towarzyszyły oddziałom Wojska 
Polskiego, wkraczającym w niedzielę 2 X 1938 r. na Zaolzie. Jak pisał jeden z wielu 
świadków tego wydarzenia: .Ludność, która po raz pierwszy w swym życiu miała 
możliwość obserwowania tak wspaniałego widowiska, oklaskiwała z radością 
stalowe ptaki, sunące pod niebem we wzorowym szyku” . Samoloty grupy brały 
także udział w wielkiej defiladzie wojskowej, jaka w dniu 12 X 1938 r. odbyła się 
w Cieszynie Zachodnim przed marszałkiem Edwardem Śmigłym23.

Wobec przyjęcia przez Czechosłowacje polskiego ultimatum nie doszło do 
użycia lotnictwa w bezpośredniej walce. Na początku października całe lotnictwo 
myśliwskie skoncentrowane zostało na lotnisku Rakowickim a nie jak dotychczas 
sądzono na podstawie zachowanych fotografii - na lotnisku Aleksandrowice24. 
D yw izjon  bom bow y oraz eskadra  rozpoznaw cza pozostaw ał nadal na 
dotychczasowym miejscu postoju. Natomiast plutony towarzyszące posuwały się 
za jednostkami, do których były przydzielane. Przykładowo 11/26 przesunięty 
został na lotnisko Ochaby, a następnie Hermanice. Na tym ostatnim 4 października 
skoncentrowała się cała 26 eskadra, by następnie odlecieć w pełnym składzie do 
majątku Mosty w zachodnim Cieszynie (prawdopodobnie Lotnisko Grabina). 
Według J. Pawlaka pluton 1/26 powrócił do Krakowa 22 października. Natomiast 
pluton 11/26 przesunięty zastał 5 listopada do Aleksandrowie, gdzie wykonywał 
zadania łącznikowe na rzecz d-cy SGO „Śląsk” . Pluton ten miał powrócić do 
Krakowa 12 grudnia. Natomiast w dokumentach przechowywanych w Nowym 
Jorku, znajduje się Zał. 4 „O.de.B. w dniu l.X .38” do Sprawozdania z działań SGO 
..Śląsk”, z którego wynika, iż 8 października ze składu Grupy ubyły trzy plutony
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tow. 1/26, 11/26 i 1/29 oraz batalion balonowy. Ta nieścisłość wymagać będzie 
wyjaśnień w toku dalszych badań25.

28 X 1938 r. D epartam ent D ow odzenia Ogólnego M inisterstw a Spraw 
W ojskow ych w porozum ieniu  z dow ódcą G rupy O peracyjnej gen. bryg. 
Władysławem Bortnowskim zarządził powrót III/l i III/2 dywizjonów myśliwskich 
do swoich stałych garnizonów (Warszawa, Kraków). Dywizjony te nie uległy jednak 
rozformowaniu, lecz pozostawały nadal w dyspozycji dowódcy Grupy Operacyjnej 
w stałej gotowości do natychmiastowego przesunięcia na dotychczas zajmowane 
lotniska26.

Ostatecznie pogotowie jednostek lotniczych we wszystkich pułkach lotniczych 
zostało zniesione w dniu 7 X II1938 r., kończąc tym samym ich udział w „operacji 
zaolziańskiej” . Natomiast rozwiązanie całej SGO „Śląsk” nastąpiło cztery dni 
później, rozkazem Inspektora Sił Zbrojnych. Na terenie Śląska Cieszyńskiego 
pozostały tylko jednostki 21 DP27.

BADANIA TERENOWE PO 65 LATACH

W listopadzie 2003 r. autor wraz z Grzegorzem Kaszturą i Krzysztofem Neściorem 
-  członkami Sekcji Miłośników Militariów Cieszyńskiego Klubu Hobbystów -  
przeprowadził badania terenowe, których celem było zlokalizowanie polowych 
lotnisk, z których operowały eskadry wchodzące w skład SGO “Śląsk”. Badaniami 
objęto następujące miejscowości: Hermanice, Ochaby oraz Czeski Cieszyn. W ich 
wyniku udało się odnaleźć dawne pola wzlotów w Ochabach i Hermanicach. 
Potwierdzają to zarówno relacje świadków, jak również położenie w terenie. 
Wskazane przez mieszkańców miejsca spełniają bowiem w dużej części wymagania 
jakie stawiano polowym terenom lotniczym. Wymagania opracowane na podstawie 
doświadczeń I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej obejmowały: duży 
obszar zmeliorowanych łąk dworskich lub kościelnych (co wiązało się z brakiem 
przeszkód w postaci miedz i ogrodzeń); brak wysokich przeszkód terenowych; 
bliskość drogi i kolei (umożliwiająca transport rzutu naziemnego i zaplecza 
w arsztatow ego w wagonach kolejow ych w ykorzystyw anych później jako 
pomieszczenia w;arsztatowe i magazynowe); bliskość miasta lub wsi (umożliwiająca 
zakwaterowanie personelu); bliskość majątku ziemskiego (zakwaterowanie kadry 
oficerskiej); bliskość zakładu przemysłowego (dysponującego zwykle dobrze 
wyposażonym warsztatem, stanowiącym zaplecze dla ewentualnych poważ
niejszych napraw7)28. Oba lotniska położone są na łąkach dworskich, w pobliżu 
wsi, tuż obok ważnej arterii komunikacyjnej Ustroń -  Katowice, stacji kolejowej 
oraz w pobliżu Pałacu (Ochaby) i Dworu (Hermanice). Do dzisiaj niestety nie 
zachowały się żadne ślady obecności na nich samolotów. Wynika to głównie 
z faktu, iż lotniska te miały charakter połowy i dlatego nie było potrzeby budowy 
na nich żadnych stałych budowli w postaci hangarów, wiat czy umocnień. Autor 
dotychczas nie dotarł do informacji, wskazujących na wykorzystanie ich wcześniej 
przez lotnictwo wojskowe ja k i w okresie późniejszym, choćby podczas kampanii

138



wrześniowej (prawdopodobnie z powodu bliskos'ci granicy) czy też w czasie 
okupacji. Mało jednak prawdopodobne, by zostały one wybrane na kilka dni 
przed przebazowaniem na nie jednostek lotniczych. Jest niemal pewne, iż tereny 
w majątku Ochaby i folwarku Hermanice, były znacznie wcześniej rozpoznane 
i zakwalifikowane przez właściwe służby, jako potencjalne lotniska polowe 
(zapasow e), z praw dopodobnym  przeznaczeniem  dla 2 Pułku Lotniczego 
w Krakowie. Świadczyć o tym może fakt uwzględnienia obu lotnisk przy plano
waniu rozśrodkowania eskadr SGO „Śląsk” w terenie. Zanim jednak do poszcze
gólnych jednostek trafił rozkaz o przesunięciu, służby inżynieryjne WP, w tym 1 
batalion saperów, musiały wykonać gruntowne prace adaptacyjne. Polegały one 
m.in. na wyrównaniu i usunięciu z nawierzchni pola wzlotów wszelkich przeszkód 
(kamieni, dołów, niwelowanie miedz, usuwanie ew. ogrodzeń itp.), przygotowaniu 
stanowisk dla samolotów, składów paliwa i amunicji. Wykonanie tak dużego 
zakresu robót, było niezbędny, gdyż oba lotniska były w fatalnym  stanie 
technicznym. Było to wynikiem braku w krakowskim pułku lotniczym należycie 
rozwiniętych służb, odpowiedzialnych za nadzór i utrzymanie tego typu obiektów 
na swoim terenie. Zaniedbania musiały być bardzo poważne i dotyczyć wszystkich 
lotnisk potowych na terenie operacyjnym grupy skoro jej dowódca wręcz pisze, iż 
„ przew idziane lotniska nie odpowiadały swemu przeznaczeniu i z trudem  
doprowadzono część z nich do stanu używalności29. ”

Do tego doszedł jeszcze jeden istotny problem. Otóż, okazało się, że na obszarze 
operacyjnym nie było dostatecznej ilości lotnisk. Utrudniało to zdecydowanie 
przeprowadzanie szybkich i bezpiecznych manewrów lotniskowych. Dochodziło 
niejednokrotnie do skupienia zbyt wielkiej ilości jednostek na jednym lotnisku 
oraz rozpoznania i urządzenia polowych baz w czasie kiedy winny one już być 
gotowe do obsadzenia. Na taką sytuację miało wpływ wiele czynników, w tym 
finansowy, a na pewno niesprzyjające: górzyste ukształtowanie terenu, brak wiel
kich majątków ziemskich, wylesienie i stosunkowo silny stopień urbanizacji Śląska50.

Na bazie doświadczeń z „akcji zaolziańskiej” gen. Bortnowski wysunął daleko 
idące wnioski. Postulował m.in. koniecznos'ć opracowania obszernej i naj
ważniejsze aktualnej listy wybranych lotnisk, na potencjalnych kierunkach 
operacyjnych, które winny być przygotowane i utrzymane w takim stanie, by 
w ciągu kilku godzin mogły być zajęte. W oparciu o wspomniane postulaty oraz 
w związku ze wzrostem zagrożenia ze strony Niemiec, rozszerzony został istniejący 
plan rozbudowy lotnisk operacyjnych i polowych. Ilość lotnisk w całym kraju 
w tym również zachodniej Małopolsce miała być znacznie zwiększona. W wielu 
przypadkach plany te zostały zrealizowane. Świadczyć o tym może choćby fakt, 
iż na dzień 1 września 1939 r., do dyspozycji lotnictwa polskiego pozostawało 
blisko 160 lotnisk operacyjnych i polowych, z który wykorzystano ok. 95, wśród 
nich lotniska w Klimontowie k/Proszowic czy w Igołomi31.

Natomiast w Czeskim Cieszynie odnaleziono miejsce, o którym wspomina 
w swej relacji dr Edward Buława, jednak nie udało się dotrzeć do świadka (-ów), 
mogących potwierdzić tę lokalizację. Wymagać to będzie dalszych poszukiwań
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oraz kwerendy archiwalnej.

Polowe lotnisko operacy jne w miejscowości Hermanice

Z asadn icze  po le  w zlotów  o p rzyb liżonych  rozm iarach  100 x 200 m 
zlokalizowane zostało ok. 200 m na wschód od drogi Ustroń -  Skoczów, na południe 
od stacji kolejowej Ustroń Dworzec i na zachód od przystanku autobusowego 
Ustroń Kuźni. Była to wyrównana i utwardzona łąka należące do nieodległego 
folwarku. Oś pasa ułożona była na kierunku północ-południe. Podejście do 
lądowania z północy (z kierunku Skoczowa) oraz od strony północno-zachodniej 
(z kierunku Kozakowic) były bardzo dogodne z uwagi na praktyczny brak 
przeszkód terenowych. Natomiast podejście od strony południowej (z kierunku 
Ustronia) oraz ze wschodu był utrudniony. W pierwszym przypadku mogły 
przeszkadzać zabudowaniami stacji kolejowej, w drugim fakt, iż ścieżka podejścia 
biegła znad wsi. Na lotnisku stacjonowała w dniach 4-11 X 26 eskadra towarzysząca, 
mająca na wyposażeniu samoloty R-XIIID Lublin. Personel latający zakwaterowany 
był we folwarku, natomiast obsługa techniczna w budynku miejscowej szkoły. 
M ieszkańcy Hermanie wspominają pobyt od sześciu do dziesięciu małych, 
jednopłatowych samolotów. Startowały one kilka razy dziennie, a po każdym locie 
były szybko wciągane pod drzewa i maskowane. Załogi ubrane były w skórzane 
kombinezony lotnicze a personel techniczny w drelichowe. Obecnie teren lotniska 
jest częściowo zabudowany, a na pozostałej znajduje się boisko piłkarskie należące 
do miejscowej szkoły. Do dnia dzisiejszego zachowała się we fragmentach aleja 
wysadzana jasieniami, licząca w 1938 r. kilkaset metrów a pod którymi parkowane 
były samoloty32.

Lotnisko polowe w miejscowości Ochaby

Lotnisko dysponowało większym w porównaniu z Hermanicami polem wzlotów, 
o przybliżonych wymiarach 150 x 250 m. Zlokalizowane było ok. 300 m od drogi 
Skoczów -  Katowice, na łące dawnego majątku ziemskiego, zarządzanego przez 
m jr K ajetana K ajetanow icza. Do standardu  lo tn isk a  po low ego  zostało  
doprowadzone przez saperów z 1 baonu saperów, o czym gen. Wł. Bortnowski nie 
omieszkał wspomnieć swym sprawozdaniu33. Podobnie jak w przypadku Hermanie, 
oś „pasa startowego” ułożona była na kierunku północ-południe. Najdogodniejsze 
podejścia do lądowania znajdowały się z kierunków: północnego, północno- 
wschodniego (od strony Drogomyśla) i północno-zachodniego (od strony Dębiny). 
Podejścia z południa, znad wsi Ochaby oraz szczególnie ze wschodu i zachodu 
(linia drzew) były znacznie trudniejsze i prawdopodobnie rzadziej stosowane. 
Personel latający kwaterował w Pałacyku, służby techniczne oraz pododdziały 
zabezpieczające lotnisko w zabudowaniach gospodarczych oraz w okolicznych 
domach. Pierwsze samoloty lądowały tu prawdopodobnie 27 lub 28 września. 
Były to R -X III C Lublin , stanow iące w yposażenie I p lu tonu 29 eskadry
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towarzyszącej. W dniach 28 IX -  4 X 1938 r. na lotnisku rozlokowany był także II 
pluton 26 eskadry.

Mieszkaniec Ochab p. Władysław Szajter w czasie wywiadu wspomniał o bardzo 
interesującym wydarzeniu, jakie miało miejsce w pobliżu lotniska, w czasie, gdy 
stacjonowały tu polskie samoloty. Twierdzi, iż był s'wiadkiem walki powietrznej. 
Oddajmy mu w tym miejscu głos: .Jednego dnia w pobliżu lotniska przelatywał 
czeski samolot wojskowy. Natychmiast wystartowały dwie polskie maszyny 
i rozpoczęły za nim pościg w kierunku Katowic. Zanim zniknęli za horyzontem, 
widziałem jak nasze samoloty wniosły się nad czeską maszynę, by za chwilę zacząć 
na nią ostro pikować. Naraz do naszych uszu dotarły przytłumione odgłosy strzałów 
ta!, ta!, ta!.... Następnie wzbiły się nad atakowaną maszynę, by ponownie zanurkować. 
Znów było słychać przytłumione strzały. Niestety, gdy samoloty znalazły się nad 
Czechowicami, znikły nam z pola widzenia, dlatego nie wiem jaki był wynik starcia. 
Walkę obserwowało wielu mieszkańców Ochab, a wraz z nimi stacjonujący tu 
żołnierze. Dla wszystkich było to bowiem niecodzienne wydarzenie. Długo po tym 
w domach mieszkańców dyskutowano na ten temat. Po wylądowaniu polskich 
samolotów rozeszła się lotem błyskawicy rozeszła się wieść, iż czeska maszyna 
została zestrzelona i rozbiła się w okolicach Czechowic.” Niestety, należy w tym 
miejscu wspomnieć, iż dotychczas autorowi nie udało się odnaleźć potwierdzenia 
tej fascynującej relacji w dokumentach archiwalnych. Mieszkańcy wspominają
0 dużym ruchu jaki panował na miejscowym lotnisku. Kilka razy dziennie startowały
1 lądowały samoloty. Loty odbywały się zarówno w godzinach rannych jak 
i wieczornych. Brak jest jednak informacji o lotach nocnych. Wszystkie samoloty 
parkowane były pod jasieniami i dodatkowo maskow'ane gałęziami. W relacji p. 
Szajtera pojaw ia się także inform acja o dw upłatow ych maszynach a także 
o jednom iejscowych metalowych. Aktualny stan wiedzy nie pozwala na ich 
weryfikację. Obecnie na terenie dawnego lotniska znajduje się stadnina koni. 
W doskonałym stanie przetrwał Pałacyk, w którym mieści się dyrekcja stadniny, 
zabudowania gospodarcze oraz dwa jasienie (z kilkunastu jakie rosły tu w 1938 r.), 
a pod którymi personel techniczny maskował samoloty34.

DOKUMENTY I RELACJE

1
kpr. pil. Stanisław Tomiczek35

Udział 122 ESK. Myśliwskiej w działaniach bojowych 
naZaolziu w 1938 r.

Jesienią 1938 r. byłem pilotem 122 esk. myśliwskiej w Krakowie, która 
latała na samolotach polskiej konstrukcji PZL P. lic . Na stanie znajdowało się 10 
maszyn. Na jednej z nich odbyłem akcję na Śląsku. Oznaczona była numerem 5, 
wymalowanym na kadłubie tuż za papierowym konikiem, który był godłem naszej
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eskadry. Około 24 września cały III/2 Dywizjon Myśliwski w składzie trzech eskadr: 
121, 122 oraz 123 (latająca na samolotach PZL P.7), został w trybie alarmowym 
przesunięty na lotnisko połowę w Balicach. Personel latający został zakwaterowany 
w m ajątku, natom iast służby techniczne w zabudowaniach gospodarczych. 
Maszyny rozlokowano na skraju pola wzlotów nie maskując.

Zgodnie z wytycznymi dowództwa wystawiono jeden klucz w trybie alarmowym 
-  silniki podgrzane, piloci oczekiwali na sygnał startu w maszynach. Ponadto, 
przynajmniej dwa a nawet trzy raz w ciągu dnia dywizjon wysyła w powietrze 
klucz maszyn na tzw. „wymiatywanie”, trwające około dwóch godzin. Każdorazowo 
przed lotem bojowym dowódca i oficer operacyjny organizowali odprawy, podczas 
których piloci byli instruowani o bezwzględnym zakazie przekraczania granicy 
czechosłowackiej.

Dzisiaj po tylu latach nie pamiętam dokładnie kiedy zostaliśmy przerzuceni na 
nowe lotnisko operacyjne -  Aleksadrowice k/Bielska. Warunki bytowe były równie 
dobre jak w poprzednim miejscu postoju. Personel latający mieszkał w budynku 
miejscowej szkoły pilotów. Podobnie jak na Balicach, także tu Dywizjon wystawiał 
klucz alarmowy oraz wysyłał nad granicę patrole.

W czasie jednej z odpraw usłyszeliśmy, iż dowództwo podjęło decyzję 
o nagrodzeniu pilotów myśliwskich medalem (Orderem Virtuti Militari), za każdą 
zestrzeloną czeską maszynę. Wywołało to oczywiście ogromne podniecenie wśród 
braci lotniczej. Wszyscy rwali się na „akcję”. Wówczas, w rozmowach między 
sobą nie zastanawialiśmy się nad tym, że ów „rozkaz” nijak się miał do poprzedniego 
o zakazie naruszenia czeskiej przestrzeni powietrznej, lecz jak tu dopaść wrogą 
maszynę. Wniosek był jeden: należy „zwierzyny” należy szukać właśnie po drugiej 
stronie Olzy. Trudno było się powstrzymać od szukania jej po czeskiej stronie 
granicy. To z kolei musiało i wywoływało ostre reprymendy ze strony dowódców, 
do których napływały meldunki o naruszaniu granicy. Nie mieliśmy z tego powodu 
specjalnie wyrzutów sumienia, gdyż przekraczaliśmy ją  zarówno my jak i zapewne 
warszawscy piloci. Prośby i groźby na niewiele się to zdawały. Byliśmy młodzi, 
z gorącymi głowami, każdy z nas chciał sobie postrzelać, a najlepiej do wrogiej 
maszyny. Na loty bojowe każdy zgłaszał się na ochotnika, niestety z ustalonego 
miejsca w kolejce nikt nie chciał zrezygnować. Nie przypominam sobie także, aby 
kiedykolwiek któryś z moich kolegów pilotów został ukarany w jakikolwiek 
sposób za nagminne lekceważenie tego zakazu.

Podczas jednego z patroli, w czasie którego dowódcą klucza był ppor. pil. Erwin 
Kawnik36, zaobserwowaliśmy dużą kolumnę wycofujących się żołnierzy czeskich. 
Naszą uwagę zwrócił fakt, iż lufy ich karabinów skierowane były do ziemi. 
W pewnym momencie mój dowódca pomachał skrzydłami i rozpoczął „atak” na 
kolumnę. Będąc jego prawym skrzydłowym, chcąc nie chcąc musiałem powtórzyć 
jego manewr. Podobnie zresztą jak jego lewy skrzydłowy. W ułamku sekundy 
maszyny ustawiły się jedna za drugą i rozpoczął się szaleńczy nalot. Pędzące na 
łeb na szyję .jedenastki” zauważyli oczywiście czescy żołnierze i ... zamiast 
otworzyć do nas zmasowany ogień, na co bardzo liczyliśmy, rozpierzchli się po
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okolicznych polach. Nasze maszyny przeleciały „kosiakiem” na resztkami kolumny, 
wierzchołkami drzew kończąc atak gwałtownym zwrotem na wznoszeniu. W duchu 
śm ialiśm y się z w alecznej postaw y czeskich żołnierzy. D rugi nalo t był 
niepotrzebny, gdyż na drodze nie było już zwartej kolumny. Trudno dzisiaj o tym 
wspominać, ale w głębi serca każdy z nas liczył po cichu, że któryś' z nich nie 
wytrzyma i zacznie do nas strzelać. Mielibyśmy wówczas pretekst by sobie do 
woli pohasać.

W mej pamięci utkwił mi jednak jeden szczególny lot, a mianowicie lot 
demonstracyjny jak wówczas to nazwaliśmy. W rzeczywistości była to defilada 
pow ietrzna z okazji zajęcia  C ieszyna przez A rm ię Polską. W defiladzie  
uczestniczyły wszystkie eskadry będące w dyspozycji SGO „Śląsk”. Leciały zatem 
powolne Lubliny, ciężkie Karasie oraz nasze jedenastki i siódemki ze 123 esk., 
a także myśliwce z warszawskiego dywizjonu III/l, stacjonującego pod Pszczyną. 
W czasie wspomnianego przelotu jeden z Karasi, jak dobrze pamiętam z 24 esk. 
liniowej, musiał awaryjnie lądować z powodu defektu silnika. Samolot został 
rozbity, ale na szczęście załoga wyszła z wypadku bez żadnych obrażeń. Co się 
stało z maszyną nie wiem.

W czasie „operacji zaolziańskiej” jeden z czeskich pilotów bardzo nas ośmieszył 
i zagrał nam na nosie. Otóż, któregoś pięknego dnia nagle od strony granicy 
z Czechosłowacją pojawił się pojedynczy dwupłatowy myśliwiec typu Avia B- 
53437. M aszyna na pełnym  gazie, „kosiakiem ” przemknęła nad budynkiem 
lotniska, stanowiskami naszych samolotów, środkiem pasa startowego by następnie 
wykonując piękny zwrot na wznoszeniu błyskawicznie oddalić się z nad lotniska. 
Oczywiście nasz klucz alarmowy został natychmiast poderwany w powietrze, ale 
niestety  in truza  n ie  zdołał dogonić. Prędkość naszych „jedenastek” nie 
przekraczała wówczas 320 km/h, nie było więc żadnych szans by ,Avię” dogonić, 
a co dopiero mówić o jej zestrzeleniu. Nie byliśmy z tego powodu zbyt dumni.

Wolne chwile między służbami spędzaliśmy na wycieczkach po terenie. Jeden 
raz byłem w Trzyńcu, gdzie odwiedziłem brata. „Zwiedzaliśmy” z kolegami także 
liczne i dobrze zaopatrzone gospody, smakując narodowych czeskich trunków. 
Nie omieszkaliśmy oczywiście odwiedzić również słynnych browarów żywieckich. 
Kilka beczek złocistego płynu trafiło na kwatery braci lotniczej -  oczywiście 
w wielkiej tajemnicy.

Działania bojowe nad Śląskiem Cieszyńskim nasza eskadra podobnie zresztą 
jak i cały dywizjon zakończyła bezkrwawo, ale także bez jednego zestrzelenia, co 
w przypadku myśliwców nie jest zbyt dobrym wynikiem. Tak wówczas myśleliśmy 
i nie ukrywam wielu z nas było tym faktem mocno zirytowanych.

Skład osobowy 122 eskadry myśliwskiej -  październik 1938 r.:
kpt. pil. Mieczysław Wiórkiewicz d-ca esk.
por. pil. Mieczysław Sulerzycki -  z-ca
por. pil. Władysław Nowak
por. pil. Piotr Ozyra
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ppor. pil Edward Pilch
ppor. Erwin Kawnik
plut. pil. Wilhelm Kosarz
kpr. pil. Antoni Markiewicz
kpr. pil. Adam Tiachnybuk
kpr. pil. Adolf Pietrasiak
kpr. pil. Antoni Tomiczek

2

Dr Edward Buława

Lotnisko Grabina, Cieszyn Zachodni (obecnie Czeski Cieszyn)

Podczas wkraczania wojsk polskich na Zaolzie stale coś się działo w powietrzu. 
Jako pierwszy zauważyłem wielki balon obserwacyjny38, który unosił się nad 
Cieszynem. Nad głowami latały w grupach po około 30 sztuk lekkie samoloty 
obserwacyjne. Jedna z cięższych maszyn, dolnopłat o masywnej konstrukcji, miała 
chyba defekt silnika, bo była zmuszona lądować przymusowo lecąc w kierunku 
Karwiny, co obserwowałem z Suchej Górnej39. W 1938 roku uczyłem się w trzeciej 
klasie szkoły wydziałowej, która była odpowiednikiem siódmej klasy szkoły 
podstawowej. Około 10 X [ 1938 -  R.K] rozpoczęły się wyprawy na Grabinę, gdzie 
obok szpitala było lotnisko wojskowe. Dzisiaj wiem, że to lotnisko wiązało się 
z gen. Bortnowskim, który w dzisiejszym sądzie miał swoją główną kwaterę. Obok 
niej żołnierz pełnił swoją wartę. Dla kilkunastoletnich chłopców, którymi wówczas 
byliśmy [Buława miał wówczas 14 lat -  R.K.], możliwość zobaczenia z bliska na 
ziemi samolotów była czymś nowym. Było wówczas zimno, staliśmy obok 
i staraliśmy się podejść bliżej do samolotów. Lotnik -  podporucznik, ostrzegał 
nas, że trzeba uważać na śmigło, nie obracać nim, bo może ruszyć i będzie katastrofa. 
Opowiadał nam o samolotach. Smętne to było, bo powiedział, że rozwijają tylko 
prędkość 280 km/h. Były to samoloty łącznikowe. Chętnie byśmy usłyszeli, że 
nasze samoloty latają z prędkością 450 km/h, co było wówczas normą.

W ielkiego ruchu na lotnisku nie było. Stało tam około pięć samolotów, 
gómopłatów40. Po kilku godzinach oczekiwania można było zaobserwować start 
lub lądow anie sam olotu. Samolotami interesow ała się głów nie młodzież. 
Przysłuchiwaliśmy się rozmowom pilotów. Któryś z nich mówił do kolegi, że właśnie 
przyleciał z Poznania. Byli ubrani w skórzane płaszcze i pilotki. Niektórzy chodzili 
w eleganckich, stalowych mundurach. W sumie wizyta na Grabinie była ciekawym 
przeżyciem.

Źródło: Relacja ze zbiorów Grzegorza Kasztury, spisana w Cieszynie 8 XII 
2000 r.
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Sprawozdanie z ćwiczeń mi ędzydy wizyjnych 
Zgrupowania Myśliwskiego SGO „Śląsk”

Zgrupowanie myśliwskie
Sztab 1/12 Op.
Balice, dnia 6.X.38. r.

Sprawozdanie z ćwiczeń między-dywizyjnych
S.G.O. „Śląsk”

I. O rganizacja Z grupow an ia! M yśliwskiego!.

W dniu 24.IX. zostało zorganizowane Zgrup. Mysi. w składzie:
III/la ’ 2 eskadry 
III/2 a’ 3 eskadry

M.p. Zgrup. Myśl. Rakowice

W  dniu 26.IX. zostało Zgrup. Myśl przerzucono na węzeł lotnisk:
III/l w m. Pastemik -  mając wysuniętą 1 esk. /w m. 
Aleksandrowice/
III/2 w m. Balice

II. Ocena działalności Zgrup. Myśl.

W pierwszej fazie Zgrup. Myśl. wykonywało swąpracęjako lotnictwo pościgowe 
współpracujące z siecią dozorowania S.G.O., której zbiornice znajdowały się:

nr. 1. w m. Balice
nr. 2. w m. Aleksandrowice

Ze względu na słabo rozbudowaną sieć dozorowania 12 pierścienie -  z których 
radiowy do czasu działań bojowych nie mógł być użyty/, działanie lotnictwa 
myśl. było utrudnione. Bowiem npla, który został zaalarmowany nie mógł być 
przez tę prowadzony i wiadomości o nim nie mogły być uzupełniane, ani co do 
siły, ani kierunku lotu.

Zgrup. Myśl. wykonywało to zadanie przez trzymanie części sił w alarmie, dla 
zwalczania przede wszystkim wypraw npla. skierowanych w głąb kraju.

Samoloty rozpoznawcze npla. zwalczała eskadra z wysuniętego lotniska 
w Aleksandrowice.

W dniu 29.IX. -  III/l odszedł na lotnisko Pszczyna -  zadaniem działania na 
froncie.

III/2 dyon na dotychczasowym lotnisku ma za zadnie zwalczać wyprawy bomb.
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npla. zagrażające przede wszystkim Bazie Lotn. “Kraków”. Zadanie ewentualne 
współdziałanie z własnymi wyprawami bomb.

121 esk. III/2 na lotnisku Aleksandro wice zwalcza rozpoznanie npla. i działa 
według rozkazów szczególnych Dowódcy Lotn. S.G.O.

W konkretnej sytuacji mając dwa rzuty myśliwców 1 -szy, który likwiduje dużymi 
siłami wszelkie przejawy nieprzyjacielskiego lotnictwa na froncie.

2-gi, który zwalcza na zasadniczych kierunkach npla rozpoznanie i wyprawy, 
daje w konsekwencji skuteczny system zwalczania npla lotnictwa.

Mając szkielet możemy poszczególne rzuty myśliwców dowolnie wzmacniać 
w zależności od siły i skuteczności działania lotn. npla.

TTT. Stan personalny.
Zgodnie z O. de. B.
Dnia 27.1X38 r. III/2 dyon został uzupełniony przez 10-ciu pilotów podchor., 

który z po przeszkoleniu bojowym [w] 2.p.lotn. zostali jako pełnowartościowych 
piloci wcieleni do eskadr.

IV. Zaopatrzenie.
Dyony w chodzące w skład Zgrup. M yśl. P rzydzielone były pod wzgl. 

Uzupełnienia [w] materiał techniczny, materiały pędne i smary do Bazy Lotn. 2. p. 
lotn. w Krakowie.

Ze względu na odległość poszczególnych eskadr od Bazy zaopatrzenie 
odbywało się bez przeszkód.

Udzielanie pomocy technicznej oraz ewakuacji mat. Należało do Bazy 2. p. 
lotn. w Krakowie.

V. Lotniska.
Do m anew row ania  Zgrup. M ysi. n iezbędna je s t pew na ilo ść  lo tn isk  

podstaw ow ych i zapfasow ych], k tórych na terenie operacyjnym  nie było 
dostatecznej ilości. Wymagało to niejednokrotnie skupienia zbyt wielkiej ilości 
jednostek lotniczych na jednym  lotnisku i rozpoznanie i urządzenie lotnisk 
w czasie kiedy winny one już być gotowe do obsadzenia.

Maskowanie lotnisk i sprzętu lotn. mogło być uwzględnione tylko częściowo, 
w zależności od lokalnych warunków terenowych i zabudowań gospodarczych.

O.P.L. lotnisk zorganizowana przez poszczególnych dowódców Dyonów według 
zasad regulaminu.

VI. Łączność
Łączność radiowa ziemna była zorganizowana na sieci otwartej. Korespondencji 

i nie przeprowadzono, gdyż w myśl rozkazów sieć ta miała być czynna z chwilą 
rozpoczęcia akcji bojowej.

Łączność radiowa napowietrzna. Za zgodą Szefa łączności D-cy Lotn. “Śląsk” 
przeprowadzono szereg prób, które wykazały szereg niedomagań, wynikających
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z niedoskonałości sprzętu.
Radiostacja naziemne N 1 s, użyte do dowodzenia powietrznego, posiadają 

mały zasięg na fonie /do 30 km/ Trzeba było wy słać jedną radiostację do Oświęcimia 
z zadaniem pośredniczenia w przekazywaniu rozkazów. Uważam, że radiostacja 
ziemn. Dowodzenia powietrznego winna mieć zasięg na fonię 60-80 km.

Radiostacja pokładowa N 2 L/M z dyonu myśl. krakowskiego nie odpowiadały 
zadaniu. Częste uszkodzenia, słaby odbiór i wadliwa nieraz praca nadajników 
utrudniała korespondencję. W trzecim dniu prób /28. IX/ na pięć radiostacji 
pokładowych jedna była czynna.

Obsługa posterunków obs. -  meldunkowych słabo wyszkolona. W dniach 26 
i 27.IX. br. Na 40 meldunków -  36 podały samoloty nierozpoznane. Uważam, że 
należałoby obsługę tę uprzednio przeszkolić w którymś z pułków lotniczych.

Łączność telefoniczną organizowała komp. dozorowania nr. 1

VII. Stan moralny III/l i III/2 dvonów myśl.
Stwierdzam, że w okresie działań bojowych piloci myśliwscy wykazali b. dużą 

ambicję i zaciętość, którą chcieli mieć możność wyładować w walce z npl., a młodzi 
piloci podchorążowie, którzy w dniu 27.IX. br. uzupełnili stany III/2 dyonu 
wykazali b. dobre wyszkolenie i zapał do pracy bojowej.

Źródło: Oryginał, maszynopis.
Centralne Archiwum Wojskowe.

4

Sprawozdanie z działań 26 Eskadry towarzy szącej 
z działań bojowych na Zaolziu w 1938 r.

Dnia 25.IX.38 r. w związku ze sprawą ,.Zaolzia” 11/26 esk. tow. odszedł na 
lotnisko Bielsko-Aleksandrowice do dyspozycji Dcy Lotnictyva S.G.O. „Śląsk”, 
której dowódcą był gen. brygady Bortnowski; dcą Lotnictwa S.G.O. był płk. pil. 
Kalkus.

Skład plutonu: 1/ dca por. obs. Król Stanisław
2 /obs. por. Musiał Jan 
3/ obs. por. Kęska Paweł
4/ pil. ppor. Wielgus Stanisław
5/ pil. kpr. Twardoch Gerard
6/ pil. kpr. Sanetra Edward

szef mechaników mł. majster wojsk. Wyszyński
W ciągu miesiąca października (na początku) pluton przeniósł się na lotnisko 

Ochaby, potem Hermanice koło Skoczowa.
Z lotniska Aleksandrowice został wykonany lot w specjalnych warunkach nad 

terenem npl-skimprzez załogę w składzie: por. obs. Kęska Paweł, ppor. pil. Wielgus
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Stanisław za co Dca S.G.O. „Śląsk” dziękował załodze oraz całemu lotnictwu, 
wchodzącemu w skład S.G.O. w rozkazie dziennym 2 Pułku Lotn. N° 251/3841.

Dnia 28 IX 1938 r. pluton 1/26 również w związku ze spraw ą,.Zaolzia” odszedł 
na lotnisko Lipowa. Plutonem dowodził por. obs. Kranc Jerzy. Dca esk. kpt. pil. 
Krzystyniak odszedł z plutonem z esk. 23-ciej + por. obs. Lacha (?) także dnia 28 
września na lotnisko Ochaby.

D nia 4 października zreorganizow ano plutony tak, że cała esk. 26 pod 
dowództwem kpt. pil Krzystyniaka Stanisława została skoncentrowana na lotnisku 
Hermanice, poczem dnia 11-go października w pełnym składzie odeszła na lotnisko 
maj. Mosty (Zachodni Cieszyn), skąd pluton por. Krańca powrócił do Krakowa 
dnia 24 października, zaś pluton por. Króla dnia 5-go listopada powrócił do 
Aleksandrowie.

W skład tego plutonu wchodził:
por. obs. Król Stanisław -  dca plut.
por. obs. Musiał Jan
por. obs. Rogalski Władysław
ppor. lek. Kulikowski Michał -  lekarz
Ponadto na lotnisku stale przebywał dca esk. 26 tow., który w zastępstwie pełnił 

funkcję dcy lotnictwa S.G.O. „Śląsk”, jako oficer łącznikowy sztabu grupy.
Pluton pozostaw ał na lotnisku A leksandrowicach w charakterze plutonu 

łącznikowego Sztabu Grupy.
Około 10 listopada został odesłany do Krakowa por. obs. Musiał Jan do Dyonu 

Szkolnego na dcę plutonu foto, oraz por. obs. Rogalski Władysław do 29 esk. tow. 
Na ich miejsce przybył z Krakowa por. obs. Wrzeszcz Leon.

1/26 -  por. obs. Krańca Jerzego po przybyciu na lotnisko podstawowe w Krakowie 
zajął się normalną pracą.

Ziemia Zaolzia wróciła na łono swej ojczyzny gdyż taka była wola ludności 
zamieszkałej na tej ziemi i taka była wola Rządu Rzeczpospolitej. Przed siłą tej 
w oli, postaw ą całego społeczeństwa, przede wszystkim  Armii naszej, a w 
szczególności wobec dziarskiej postawy i tężyzny oddziałów wchodzących w skład 
Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Śląsk” musiał się ugiąć i ustąpić z tych ziem 
rząd czeski.

Mimo pełnej gotowości złożenia krwi na ołtarzu Ojczyzny oddziały wróciły 
bez tej ofiary do swych garnizonów, a miedzy innymi 11/26 w dniu 12.XII. powrócił 
na podstawowe lotnisko w Krakowie, gdzie niezwłocznie przystąpił do swej 
normalnej pracy. Ppor. lek. Kulikowski Michał odszedł do C.W.Sam.

Po raz pierwszy zetknęła się tutaj cała eskadra przy raporcie porannym z nowym 
dowódcą Dyonu Towarzyszącego mjr. obs. Szymańskim Tadeuszem.

Urlopy świat Bożego narodzenia przerwały częściowo tok normalnej pracy 
i zamknęły okres roku 1938-go.

Źródło: Oryginał, rękopis.
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie, sygn. 

LOT.A.II.34/ld/l: Historia 26 eskadry towarzyszącej do wybuchu wojny.
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Sprawozdanie gen. Władysława Bortnowskiego 
z działań lotnictwa SGO „Śląsk”

(...) Lotnictwo.
a. Ilos'ć lotnictwa jakim dysponowała grupa była dostateczne, za wyjątkiem 

lotnictwa myśliwskiego, które wystarczające dla potrzeb frontowych 
grupy,okazałoby się stanowczo za małe przy konieczności obrony Krakowa
1 Śląskiego Zagłębia przemysłowo-węglowego.

b. Sprzęt w jaki lotnictwo było wyposażone do posiadanego sprzętu przez 
Czechosłowację trochę przestarzały. Lotnictwo towarzyszące w ogóle przy 
obecnie posiadanym sprzęcie nie mogło być użyte na froncie, a zadania 
jemu przypadające musiały być przejęte przez lotnictwo liniowe jakkolwiek 
nie było ono do tych zadań przygotowane (współpraca z artylerią).

c. Moralnie jednostki stały wysoko, cechował je  ogromny zapał i chęć do walki.
d. Drobne braki personelu latającego zostały uzupełnione przez Dtwo Lotnictwa 

-  personelem ze szkół. Ponieważ personel rezerwy nie nadaje się bez 
poprzedniego treningu do eskadr mysliwskich i liniowych, uważam za 
słuszne, by etaty pokojowe zawodowego personelu latającego jednostek 
bojowych były o 50% wyższe od etatów wojennych.

e. Jednostki służb lotnictwa jak kompanie lotniskowe, plutony warsztatowe, 
techniczne sanitarne, połowę stacje meteo nie istniejące w czasie pokoju są 
tworzone dopiero na wypadek mob[ilizacji]. Należałoby przewidzieć 
tworzenie ich również w czasie stawiania pułku w gotowość bojową bez 
ogłoszenia mob. Dla potrzeb lotnictwa Grupy utworzone zostały z personelu
2 p. lotn.

f. Przewidziane lotniska nie odpowiadały swemu przeznaczeniu, z trudem 
doprowadzono część ich do stanu używalności. Koniecznym jest, by na 
możliwym kierunkach operacyjnych istniały już w czasie pokoju lotniska 
wybrane, przygotowane i utrzymane w takim stanie, by w ciągu kilku godzin 
mogły być zajęte.

g. Własna sieć łączności zapewniona przez pluton przydzielony z 31. komp. 
łączn. Bardzo ułatwiła dowodzenie. Koniecznym jest jednak, by do czasu 
posiadania przez lotnictwo własnych kompanii łączności oficerowie łączności 
przewidziani do Sztabów Lotniczych odbywali już w czasie pokoju staże 
w jednostkach lotniczych.

h. Należałoby zwrócić większą uwagę na zespoły Sztabów Lotniczych, które 
winny składać się z oficerów absolwentów W.S.Lotn., względnie mających 
dużą praktykę sztabową, lub liniową. Skład tych zespołów powinien być 
kontrolow'any przez wyższych dowódców lotnictwa, znających tych oficerów, 
celem wydania opinii czy zespół ten może wspólnie pracować.

5
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(...) Obecnie używany do współpracy z artylerią sprzęt lotniczy (aparat typu 
R.XIII D), według zadania oficerów lotnictwa, nie nadaje się do współpracy 
w warunkach bojowych, gdyż posiada zbyt małą szybkos'ć i brak mu pokładowej 
radiostacji korespondencyjnej, umożliwiającej współpracę z radio sprzętem, 
znajdującym się dziś już w oddziałach art. W tych warunkach, gdyby nie były 
przeprowadzone próby współpracy na tyłach (Krakowie) na aparatach R23, 
artyleria była by pozbawiona możliwości wykorzystania lotnictwa do 
zwalczania artylerii.
Źródło: Fotokopia, maszynopis.
Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, Sprawozdanie z działań SGO 

„Śląsk", 1938 r„ k. 32-33.

Przypisy:

1 W. Stachiewicz: Wierności dochować żołnierskiej, Warszawa 1998, s. 381.
2 M. Zgómiak: Europa w przededniu wojny. Sytuacja militarna w latach 1938-1939, 

Kraków 1993.
3 J. Kupliński: Polsko-czechosłowackie kontakty wojskowe od wiosny 1938 do jesieni 

1939, Gdańsk 197; idem:, tenże, Wojskowe aspekty rewindykacji Zaolzia w 1938 r. Część I. 
„Wojskowy Przegląd Historyczny” 1989. Nr 3.

4 J. Pawlak:Polskie eskadry w latach 1918-1939, Warszawa 1989.
5 T. J. Kopański: PZL P.7, Warszawa 2001.
6 M.P. Deszczyński: Ostatni egzamin. Wojsko Polskie wobec kryzysu czechosłowackiego 

1938-1939, Warszawa 2003.
7 R. Kowalski: Lotnictwo Samodzielne Grupy Operacyjnej „Śląsk” w czasie kryzysu 

zaolziańskiego jesienią 1938 r. In: Lotnicze epizody na tle 100 lat historii. Materiały z III 
Pocztowego Sympozjum Lotniczego odbytego 10 października 2003 r. w Tarnobrzegu. Pod 
red. Robert Panka, Tarnobrzeg 2003, s. 61-75.

8 Szerzej zob. m.in.: J. Fidler, E. Stehlik: Polska armdda v zM  1938. „Historie a vojenstvf ’ 
2001. Ć. 1; M.P. Leszczyński: Z doświadczeń „akcji zaolziańskiej” 1938. .Przegląd Historyczno- 
Wojskowy” 2002. Z.4; Idem: Ostatni egzamin....

9 Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku (dalej: IPNY), Sprawozdanie z dzialari 
SGO „Śląsk” (dalej: SSGO), zał.2: Obsada personalna sztabu SGO „Śląsk”, s. 3; R. Kowalski: 
Lotnictwo Samodzielnej..., s. 65.

10 IPNY, SSGO, s. 2.
11 Ibidem, Obsada personalna sztabu..., s. 3.
12 Lotnictwo SGO „Śląsk” liczyło łącznie 103 maszyny bojowe, w tym: 51 samolotów 

myśliwskich (PZL P.7 a, PZL. P. 11 a i c), 27 samolotów bombowych i rozpoznawczych (PZL 
P.23 b „Karaś”), 25 towarzyszących i łącznikowych (RWD 8 i R XIH D i C Lublin). Centralne 
Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), Akta Oddziału I Sztabu Głównego: O.de.B. Grupy 
Operacyjnej gen. Bortnowskiego-Lotnictwo.

13 W końcu 1938 r. lotnictwo polskie dysponowało 789 przeważnie przestarzałymi 
maszynami bojowymi. Były to m.in. rozpoznawcze i lekkie bombowce PZL P.23 „Karaś”
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(200 szt.), liniowe Potez XXV B2 (43 szt.), średnie bombowce Fokker F.VII (21 szt.), 
towarzyszące R XIII (225 szt.), myśliwskie: PZLP.7 (115 szt.) i PZLP. 11 (185 szt.). Referat 
Inspektora Obrony Powietrznej Państwa, gen. Bryg. J. Zająca z 28 XI 1938 r. o gotowości 
bojowej i perspektywach rozwojowych lotnictwa. In: Wojna Obronna 1939. Wybór źródeł. 
Pod red. E. J. Kozłowskiego, Warszawa 1968, dok. 44, s .174-189; E. Kozłowski: Wojsko 
Polskiel936-1939. Próby modernizacji i rozbudowy, Warszawal974, s. 262.

14 CAW, Akta Oddziału I Sztabu Głównego, sygn. 1.303.3.423: Raport o organizacji 
jednostek dla Grupy Operacyjnej gen. Bortnowskiego, dla D.O.K. Nr V i dla kraju z dnia 
30.IX.1938, s.28; A. Glass,T. Kopański,T. Makowski:,PZLP. 11. Cz. I, s. 36;T.J. Kopański: 
PZLP.7. Cz. II,s. 55;T.J. Kopański,K. Sikora: P.23 Karaś, Warszawa 1995,s. 11; J. Pawlak: 
Polskie eskadry..., s. 189-191.

15 CAW, Akta Oddziału IV Sztabu Głównego, sygn. 1.303.7.299: L.8679/Org. Tjn., 
Pismo Min. Spraw Wojskowych, Departamentu Dowodzenia Ogólnego do Dowództwa 
Lotnictwa w sprawie odwołania pogotowia bojowego związków zatrzymanych w służbie, 
zdn. 4.X.1938r., k. 52;ibidem: L.dz.8710/0rg. Tjn., Pismo Min. Spraw Wojskowych, 
Departamentu Dowodzenia Ogólnego do Dowództwa Lotnictwa w sprawie odwołania 
pogotowia samolotów sanitarnych z dn. 5.X. 1938 r., k. 49.

16 Pierwszą kompanię balonów zaporowych sformowano w 1923 r. w 2 batalionie 
balonowym w Jabłonnie. Wyposażona była we francuskie balony typu N-NN. Balony te 
ustawiano w układzie tandem, N na wysokości ok. 2000m i NN na wysokości 3 800 -  4500m 
(w zależności od siły wiatru). Pluton złożony z 10 tandemów tworzył zaporę o szerokości ok. 
lOOOm. Poszczególne tandemy połączone były poziomymi linami, z których zwisały luźno 
pionowe liny wyposażone w specjalne haki i niewielkie ładunki wybuchowe. Samolot, po 
zahaczeniu o linę, ciągnął ją przez pewien czas, po czym następowała eksplozja materiału 
wybuchowego w bezpiecznej dla balonów odległości. Do ustawiania tandemów początkowo 
stosowano francuskie ściągarki typu Ballot o mocy 10KM zastąpione w latach 30 - tych przez 
ściągarki PZInż. W 1936 r. decyzją KSUS postanowiono rozbudować oddziały balonów 
zaporowych. Docelowo miało być 105 plutonów z 1050 tandemami lub odpowiednio mniejszą 
ilością balonów pojedynczych nowego typu. Dane techniczne: długość 17,3 m, średnica max. 
na pułapie 5,2 m; objętość: na ziemi/na pułapie 168/215 m 3 172/280 m 3; masa własna 103 
117 kg; dopuszczalna prędkość wiatru 1520 m/s. A. Margała: Samoloty wojskowe w Polsce 
1924 -  1939, Warszawa 2003.

17 CAW, Akta Oddziału I Sztabu Głównego, sygn. 1.303.3.423: Raport o organizacji 
jednostek dla Grupy Operacyjnej gen. Bortnowskiego...; M.P Leszczyński: Ostatni egzamin..., 
przyp. 157, s. 185; M. Kopczewski: Z. Moszumański: Polska obrona przeciwlotnicza w latach 
1920-1939, Pruszków 1996, s. 56nn.

18 Tamże: Zał. 3 O.de.B. 24.IX.38. i narastanie; idem: O.de.B. w dniu 1.X.38 r.; CAW, 
Akta Sztabu Głównego, Oddział I: O.de.B. Grupy Operacyjnej Gen. Bortnowskiego, k. 39; J. 
Pawlak: Polskie eskadry..., s. 67,79,151 i nn; M.P. Leszczyński: Ostatni egzamin..., tabela 2, 
s. 178; R. Kowalski: Lotnictwo Samodzielnej..., s. 65.

19 W żadnym ze znanych O.de.B SGO „Śląsk” nie ma śladu obecności w składzie III/l 
Dywizjonu Myśliwskiego, trzeciej eskadry pochodzącej z 4 Pułku Lotniczego z Torunia. Jednak 
pewne wątpliwości, co do faktycznej struktury organizacyjnej wspomnianej jednostki wzbudził 
dokument wystawiony przez Departament Dowodzenia Ogólnego Ministerstwa Spraw
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Wojskowych w dniu 4 IX 1938 r. W punkcie drugim czytamy: „Dywizjon myśliwski 
sformowany z eskadr myśliwskich 1 Pułku Lotniczego i z eskadry myśliwskiej 4 Pułku Lotniczego 
rozformować. Eskadrę z 4 Pułku Lotniczego odesłać do 4 Pułku Lotniczego”. Na obecnym 
etapie badań autor nie jest w stanie wyjaśnić tej wątpliwości. CAW, Akta Oddziału IV Sztabu 
Głównego, sygn. 1.303.7.299: L.8679/Oig. Tjn. Pismo Min. Spraw Wojskowych, Departamentu 
Dowodzenia Ogólnego do Dowództwa Lotnictwa w sprawie odwołania.. k. 52.

20 Należy w tym miejscu sprostować informacje jaką podał autor w swojej rozprawie: 
Lotnictwo Samodzielnej..., s. 66. Otóż, podał on błędnie, za J. Pawlakiem (Polskie eskadry..., 
s.l91),datę21 IX 1938 r. jako dzień przebazo wania plutonu 1/26 na lotnisko Lipowa. W świetle 
„Sprawozdania z działali 26 esk. tow.”, zamieszczonego w niniejszym opracowaniu, wiemy, 
iż był to dzień 28 IX 1938 r.

21 A. Glass, T. Kopański, T. Makowski: PZL P. 11..., s. 36; T. J. Kopański:..., s. 55; J. 
Pawlak: Polskie eskadry..., s. 189-191.

22 CAW, Wyższa Szkoła Wojenna, sygn. 1.340.1/177: Ogólny rozkaz operacyjny, natarcie 
w dniu 4.X, z dnia 3 X 1938 r., k 1-3; ibidem: Rozkaz bojowy dla Brygady Czołgów z dnia 3 X 
1939 r., godz. 15.00, k. 6-8; tamże, Akta Oddziału II Sztabu Głównego, sygn. 1.303.4.5748: L. 15/ 
20/m.0p„ Rozkaz nr 5, d-cy SGO „Śląsk” z dn. 26.IX. 1938 r., k. 769.

23 Zbiory Roberta Kowalskiego (dalej: Zb. R.K.): Relacja Stanisława Gajdzicy nagrana 
w Cieszynie w październiku 2003 r.; „Gwiazdka Cieszyńska” nr78,79 z 1938; G. Kasztura: 
Działalność lotnicza na ziemi cieszyńskiej w latach 1934-1939. Praca magisterska, Uniwersytet 
Śląski w Katowicach filia w Cieszynie, Cieszyn 1998, s.27-29. (autorowi serdecznie dziękuję 
za udostępnienie maszynopisu swej pracy).

24 Całe zamieszanie wywołała publikacja fotografii w opracowaniach: T.J. Kopańskiego, 
K. Sikory: P.23 Karaś..., s. 9, 13, oraz A. Glassa, T. Kopańskiego, T. Makowskiego: PZL P.
11..., Cz. I, s.36., które zostały przez autorów opisane jako zgrupowanie samolotów ze składu 
SGO „Śląsk” na lotnisku LOPP w Aleksandrowicach k/Bielska. Po ich wnikliwej analizie, 
tudzież porównaniu ze zdjęciami z archiwum Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, 
można ponad wszelką wątpliwość stwierdzić, iż przedstawiają one lotnisko 2 Pułku Lotniczego 
na Rakowicach. Na jednym ze spornych zdjęć doskonale widoczny jest bowiem fragment 
hangaru warsztatowego, zbudowanego w 1925 r. wg projektu Tadeusza Obmińskiego. Obok 
można dostrzec hangary o nr 3-5 ukończone w 1929 r. wg projektu prof. Izydora Stella- 
Sawickiego, które stał w jednej linii z hangarem warsztatowym. Ponadto na wszystkich 
pozostałych fotografiach trudno nie zauważyć płyt przedhangarowych tzw. „ramp”, 
zbudowanych w 1936 r. wg projektu Kazimierz Przestępskiego. Ta ewidentna pomyłka, 
w szczególności w opracowaniu PZLP. 23 Karaś, jest o tyle zastanawiająca, iż kolejne zdjęcia 
zamieszczone na s. 14 i 15, zostały opisane poprawnie: „Karaś z numerem 8 i kodem 
wywoławczym K-37 sfotografowany na lotnisku w Rakowicach” czy „Karasie 22. Eskadry 
na lotnisku w Rakowicach”. Na obu fotografiach widoczne są wyżej wspomniane elementy 
infrastruktury lotniskowej, które pozwoliły zidentyfikować miejsce wykonania spornych zdjęć. 
Szerzej patrz: K. Wielgus: Rakowice-Czyżyny. Lotnisko Krakowa, Kraków 2002; Muzeum 
Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Katalog, Kraków 2002.

25IPNY, SAGO: Zał. 4 O.de.B. w dniu 1.X.38 i ubywanie.
26 CAW, Akta Oddziału I Sztabu Głównego, sygn. 1.303.3.423: L.95/8/Org. Tjn., Pismo 

Min. Spraw Wojskowych, Departamentu Dowodzenia Ogólnego do Dowództwa Lotnictwa
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w sprawie zmian w lotnictwie Grupy Operacyjnej gen. bryg. Bortnowskiego z dn. 28.X. 1938 r.
27 CAW, Akta Oddziału I Sztabu Głównego, sygn. 1.303.3.423: L. 11054/0rg. Tjn. Pismo 

Min. Spraw Wojskowych, Departamentu Dowodzenia Ogólnego do Dowództwa Lotnictwa 
w sprawie zniesienia pogotowia jednostek lotniczych z dn.7.XII. 1938 r., k.224; ibidem: Akta 
Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych, sygn. 1.302.4.9: Rozkaz wewnętrzny Biura Informacji 
G ISZzdn. 11.XII.1938 r.

28 R. Panek: Lotniska Tarmobrzeskie. In: Lotnicze epizody na tle 100 lat historii. Materiały 
z III Pocztowego Sympozjum Lotniczego odbytego 10 października 2003 r. w Tarnobrzegu. 
Pod red. Robert Panka, Tarnobrzeg 2003, s. 104-105.

29 IPNY, SSGO, s. 32.
30 IPNY, SSGO, s. 32.
31 Tamże; W. Stachiewicz: Wierności dochować ..., s. 381; A. Rzepniewski: Wojna 

powietrzna w Polsce 1939 r., Załącznik 2: Kronika lotniskowa, s. 74, b.d.w. B. Bartel, J. 
Chojnacki, T. Królikiewicz, A. Kurowski: Historia Polskiego Lotnictwa Wojskowego 1918- 
1939, Warszawa 1978.

32 Zb. R.K.: Relacja Wiktora Wantuły (ur. 1910) z Hermanie, nagrana w listopadzie 2003 r.
33 IPNY, SSGO, s. 44.
34 Zb. R.K.: Relacja Władysława Szajtera (ur. 1923) z Ochab Wielkich, nagrana 

w listopadzie 2003 r.
35 Antoni Tomiczek urodził się w 1915 roku w Pstrążnej k. Rybnika. Jako piętnastolatek 

w 1930 roku wstąpił do Szkoły Podoficerów Piechoty dla Małoletnich w Koninie. Szkołę 
ukończył w 1933 roku z wysoką, piętnastą lokatą spośród 115 słuchaczy. Po złożeniu przysięgi 
wojskowej rozpoczął służbę w 37 Pułku Piechoty Ziemi Łęczyckiej w Kutnie. W 1936 roku 
postanowił zostać pilotem. Marzyło mu się pełne emocji i wrażeń życie lotnika. Pragnął latać 
i tylko latać. Kilka miesięcy później znalazł się na kursie szybowcowym w bieszczadzkiej 
Ustianowej. Spotkał tam urodzonego w Karwinie Wilhelma Kosarza, który wcześniej latał 
w grupie akrobacyjnej kapitana Bajana, zwycięzcy Challange’u w 1934 roku. W jego grupie 
szkolił się do kategorii „B”. We wrześniu 1936 roku w 2 Pułku Lotniczym w Krakowie 
rozpoczął szkolenie na samolocie RWD-8. Dowódcą eskadry szkolnej był kpt. pil Janusz 
Meissner, znany już wtedy pisarz lotniczy. Po ukończeniu podstawowego szkolenia trafił na 
kurs pilotów mysliwskich w Grudziądzu. 26 X 1937 roku otrzymał przydział do 122 Eskadry 
Myśliwskiej 2 Pułku Lotniczego w Krakowie. G. Kasztura: Tylko latać. „Głos Ziemi 
Cieszyńskiej”, nr 51/52 z 19 XII 2003.

36 Ppor. Erwin Stanisław Kawnik (1913-1941). Absolwent SPL w Dęblinie (10 promocja), 
mianowany ppor. pilotem 15 X 1937, przydzielony do 2 Pułku Lotniczego w Krakowie. 
Służył m.in. w 122 esk. myśliwskiej a następnie pełnił obowiązki z-cy dowódcy 123 esk. 
myśliwskiej. Brał udział w Kampanii Wrześniowej, w składzie Brygady Pościgowej. Po 
przedostaniu się do Francji latał bojowo w kluczu nr 3, dowodzonym przez kpt. pil. Mieczysława 
Sulerzyckiego, wyłonionym z „Grupy Montpellier” i przydzielonym do francuskiego TTT/ń 
dywizjonu myśliwskiego. W Anglii otrzymał przydział do 308 dywizjonu. Zginął 2 sierpnia 
1941 r. w czasie lotu bojowego. O. Cumft, H.K. Kujawa: Księga lotników polskich, poległych, 
zmarłych i zaginionych. 1939-1946, Warszawa 1989, s. 318.

37 Podstawowy samolot myśliwski lotnictwa czechosłowackiego. Samolot został 
skonstruowany przez inż. Frantiśka Novotnego, jako rozwinięcie samolotu Avia B.234.
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Pierwszy prototyp został oblatany w 25 V 1933. Produkcję seryjną rozpoczęto w połowie 
1935 i zakończono ją w I połowie 1939 już po zajęciu Czechosłowacji przez Niemcy. 
Wyprodukowano 568 samolotów, z tego: 2 prototypy pod oznaczeniem B-534.I i B-534.II, 
100 egzemplarzy wersji B-534.1,48 samolotów wersji B -534.2,26 maszyn wersji B-534.3, 
272 egzemplarzy wersji B-534.4 oraz 120 samolotów wersji Bk-534. Dalszym rozwinięciem 
tej konstrukcji był samolot Avia B -634, zbudowany w 1 egzemplarzu. Lotnictwo 
Czechosłowacji w 1938 r. dysponowało w eskadrach bojowych, szkolnych i remontach około 
400 maszynami tego typu. Jednosilnikowy, jednomiejscowy dwupłat o konstrukcji mieszanej 
z podwoziem klasycznym, stałym. Dane techniczne: wymiary: rozpiętość 9,40 m, długość 
8,10 m, wysokość 3,15 m; masa własna 1460 kg, całkowital980 kg; napęd: 12-cylindrowy 
silnik rzędowy, chłodzony cieczą Hispano Suiza HS 12 Ydrs, moc 850 KM; prędkości: 
maksymalna 406 km/h, wznoszenial5 m/s; pułapl0600 m; zasięg 600 km; uzbrojenie: 4x7,92 
mm vz.30 (w kadłubie).C. Krzysztof: Samolot myśliwski Avia B.534, Warszawa 1975.

38 Był to zapewne balon obserwacyjny typu BD (Ballon Dilatable) firmy Nieuport -  Astra 
z kompanii balonowej zmobilizowanej przez 1 batalion balonowy z Torunia. W 1925 r. Armia 
Polska zakupiła trzy pierwsze tego typu balony, by następnie w Wojskowej Wytwórni Balonów 
w Jabłonnie uruchomiono ich licencyjną produkcję. W latach trzydziestych stanowiły one 
podstawowy typ balonu obserwacyjnego WP. W 1936 posiadano 24 szt. W tym czasie uznano 
tego typu sprzęt za przestarzały, co spowodowało podjęcie decyzji o jego wycofaniu w miarę 
zużywania się balonów. Całkowite wycofanie z wyposażenia miało nastąpić w 1942. Dane 
techniczne: Długość: 31,Om; Średnica maksymalna: 8,55m; Objętość powłoki: 1025 m 3; 
Masa własna: 510kg; Pułap operacyjny: 1500-1800m; Dopuszczalna prędkość wiatru: 25 m/ 
s. A. Margała: Samoloty wojskowe....

39 Autor relacji był zapewne świadkiem awarii i przymusowego lądowania samolotu 
rozpoznawczego PZLP.23b „Karaś”. O tym wydarzeniu wspomina również kpr. pil. Antoni 
Tomiczek.

40 Były to samoloty typu R-XIH D Lublin z 26 eskadry towarzyszącej.
41 Por. obs. Paweł Kęska i ppor. pil. Stanisław Wielgus zostali 9 XI 1938 r., rozkazem 

Ministra Spraw Wojskowych, odznaczeni Srebrnym Krzyżem Zasługi. Dekorację odznaczonych 
dokonał w dniu 11 listopada Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki. CAW, Akta Oddziału 
II Sztabu Głównego, sygn. 1.303.4.5748: L.dz.542/l/I.Org, Rozkaz szczegółowy d-cy SGO 
“Śląsk”, z dn. 10.XI.1938 r„ k. 708.
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