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POWOJENNE LOSY ELITY
POLSKIEGO LOTNICTWA
Lotnictwo wojskowe we wszystkich krajach od zarania s!usznie uwa-
"ano za elit# si! zbrojnych. Jego personel musia! mie$ kwalifi ka-
cje techniczne nieznane w klasycznych rodzajach wojsk, takich jak 
piechota, kawaleria czy artyleria. Personel lataj%cy, oprócz wiedzy 
technicznej potrzebnej do obs!ugi aparatów lataj%cych, musia! te" 
spe!nia$ wy&rubowane warunki fi zyczne.

Rozwój lotnictwa w Polsce mi!dzywojennej kszta"towa"a celowa polityka oparcia si! na krajo-
wym zapleczu. Dlatego sprz!t by" w"asnej produkcji (pocz#tkowo licencyjny, pó$niej ju% polskiej 
konstrukcji) i ca"y personel lotnictwa by" szkolony w Polsce. Dzi!ki temu nasz przemys" lotniczy dys-
ponowa" kadr# wykwalifi kowanych in%ynierów, tworz#cych konstrukcje na najwy%szym &wiatowym 
poziomie (cho' – g"ównie wskutek s"abo&ci bud%etu – w 1939 r. zabrak"o najnowszych samolotów 
w jednostkach wojskowych), a personel lotnictwa wojskowego (zarówno naziemny, jak i lataj#cy) by" 
dobrze wyszkolony.

Podczas II wojny &wiatowej polscy lotnicy zdali swój historyczny egzamin. Cho' dzi& rzadko 
o tym pami!tamy, to w"a&nie powietrzna bitwa o Angli!, toczona latem-jesieni# 1940 r., by"a jedyn# 
spo&ród decyduj#cych batalii II wojny &wiatowej, w której Polacy mieli istotny wk"ad w zwyci!stwo. 
Niczego nie ujmuj#c bohaterstwu polskich %o"nierzy z innych bojów tej wojny, historia tak si! poto-
czy"a, %e ju% %adna inna walna bitwa z udzia"em Polaków nie mia"a bezpo&redniego wp"ywu na to, 
kto t! wojn! wygra.

Co istotne, przez ca"y okres wojny polskie lotnictwo na Zachodzie stanowi"o kompletny system, 
w którym oprócz jednostek bojowych by"y te% szko"y lotnicze ró%nych szczebli (poczynaj#c od na-
ziemnego szkolenia kandydatów do lotnictwa i mechaników, przez trzy szczeble szkolenia personelu 
lataj#cego, a% po Wy%sz# Szko"! Lotnicz#, kszta"c#c# ofi cerów dyplomowanych) i rozmaite s"u%by 
pomocnicze. Decyzje o organizacji i wyposa%eniu polskich jednostek w okresie wojny podejmowano 
z my&l# o odbudowie lotnictwa w wyzwolonej Polsce.

Po cofni!ciu uznania rz#dowi RP na uchod$stwie w lipcu 1945 r. i rozwi#zaniu Polskich Si" Zbroj-
nych wszystkie te plany okaza"y si! bezwarto&ciowe. Walka o niepodleg"o&' ojczyzny zako(czy"a si! 
niepowodzeniem. Kto inny, wed"ug innych planów przyst#pi" do tworzenia zupe"nie nowego lotni-
ctwa w Polsce. Kiedy rozwia"y si! marzenia o triumfalnym powrocie do kraju, personel Polskich Si" 
Powietrznych stan#" przed dylematem „co dalej?”.

W kraju
Szacuje si!, %e spo&ród ponad 14 tys. ludzi, którzy w chwili zako(czenia wojny pe"nili s"u%b! 

w PSP, do Polski wróci"o ok. 3 tys. Powracaj#c, wszyscy oni przechodzili weryfi kacj! stopni i specjal-
no&ci wojskowych. Tylko niektórzy zg"aszali ch!' wst#pienia do „ludowego” Wojska Polskiego, przy 
czym nie wszystkich ch!tnych przyj!to do s"u%by.

O ile rezerwi&ci powo"ani do s"u%by na czas wojny przewa%nie wracali do swoich cywilnych zawo-
dów, to dla zawodowych wojskowych podj!cie s"u%by w si"ach zbrojnych by"o naturalnym powrotem 
do profesji wybranej przed wojn# (z regu"y nie mieli %adnych innych kwalifi kacji zawodowych). Tym-
czasem w oczach aparatu bezpiecze(stwa ka%dy, kto wracaj#c z Zachodu, chcia" wst#pi' do wojska, 
by" potencjalnym szpiegiem, cho' pocz#tkowo w"adze komunistyczne godzi"y si! na s"u%b! „wrogów 
klasowych” w ludowym wojsku.
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Latem 1945 r. obywatele polscy stanowili tylko ok. 10 proc. ca"ej kadry ofi cerskiej polskiego lot-
nictwa, lecz zak"adano, %e do ko(ca 1947 r. wszyscy obywatele ZSRR odejd# z lotnictwa polskiego. 
Dlatego w pierwszych latach powojennych potrzebni byli fachowcy, by zapewni' funkcjonowanie 
lotnictwa (zarówno wojskowego, jak i cywilnego). Istotnym $ród"em kompetentnych kadr w tej dzie-
dzinie by"o w"a&nie &rodowisko lotników wracaj#cych z Zachodu. Dzi!ki przyjmowaniu ich do s"u%by, 
przy znacznej redukcji ogólnej liczby personelu (demobilizacja wojska w ramach przej&cia ze stopy 
wojennej na pokojow#), pod koniec 1946 r. obywatele radzieccy stanowili ju% tylko jedn# trzeci# ka-
dry ofi cerskiej lotnictwa. Rok pó$niej ich odsetek obni%y" si! do nieco ponad 10 proc. i w tym czasie 
w lotnictwie wojskowym liczba ofi cerów polskich wyszkolonych w II RP oraz na Zachodzie zrówna"a 
si! z liczb# ofi cerów radzieckich.

W takiej w"a&nie sytuacji niektórzy wy%si ofi cerowie lotnictwa polskiego na Zachodzie zostali
w pierwszych latach powojennych mianowani na stanowiska dowódcze. Podpu"kownik Szczepan 
)cibior (podczas wojny dowódca eskadry w 305. Dywizjonie Bombowym, nast!pnie w niewoli) zo-
sta" dowódc# 7. Pu"ku Lotnictwa Bombowego, a pó$niej komendantem Ofi cerskiej Szko"y Lotniczej 
w D!blinie, pp"k Zygmunt Soko"owski (lata" bojowo w 304. Dywizjonie Bombowym, potem w Wy%-
szej Szkole Lotniczej) – szefem Katedry Lotnictwa w Akademii Sztabu Generalnego, pp"k Bernard 
Adamecki (organizator Wydzia"u Lotniczego KG AK) – komendantem Technicznej Szko"y Lotniczej, 
pp"k W"adys"aw Minakowski (lotnik Dywizjonu 304, pó$niej ofi cer sztabu PSP) – dowódc# Samo-
dzielnej Eskadry Aerofotogrametrycznej. Do s"u%by przyj!to te% innych wy%szych ofi cerów PSP na 
Zachodzie, m.in. pp"k. Mariana Duryasza (dowódc! Dywizjonu 302, przedstawiciela PSP w dowódz-
twie brytyjskiego lotnictwa okupacyjnego w Niemczech), pp"k. Stanis"awa Michowskiego (nawigato-
ra w 305. Dywizjonie, potem wyk"adowc! w Wy%szej Szkole Lotniczej) i mjr. Stanis"awa Skalskiego 
(dowódc! 317. Dywizjonu PSP, 601. Dywizjonu RAF i 133. Skrzyd"a My&liwskiego).

Zdecydowanie liczniejsze by"o grono lotników niezainteresowanych s"u%b# w wojsku albo nie-
przyj!tych do niej. Znale$li si! w&ród nich tak wybitni ofi cerowie, jak byli dowódcy skrzyde": Tade-
usz Rolski, Stefan Witorze(', Tadeusz Nowierski i Wac"aw Król, a tak%e byli dowódcy dywizjonów: 
Bohdan Arct, Witold *okuciewski, Ignacy Olszewski i Karol Pniak. Musieli oni u"o%y' sobie %ycie 
w cywilu. Niektórzy podj!li prac! w lotnictwie cywilnym, m.in. jako cz"onkowie personelu lataj#cego 
PLL „Lot” albo na stanowiskach naziemnych. Nawet ci, którzy zawodowo nie mieli ju% zwi#zków 
z lotnictwem, dzia"ali w aeroklubach.

Uroczyste opuszczenie polskiej fl agi lotniczej w bazie RAF Horsham St Faith 2 stycznia 1947 r. Na prze-
!omie grudnia 1946 r. i stycznia 1947 r. rozwi"zano ostatnie polskie dywizjony w Wielkiej Brytanii
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Od 1948 r. nast#pi"o za-
ostrzenie kursu politycznego 
we wszystkich instytucjach 
pa(stwa, w tym równie% w lot-
nictwie. W ci#gu nast!pnych 
kilku lat stopniowo usuni!to ze 
s"u%by wojskowej praktycznie 
wszystkich ofi cerów wykszta"-
conych w II RP i na Zachodzie. 
W tym samym czasie dokonano 
daleko posuni!tej czystki we 
wszystkich cywilnych insty-
tucjach lotniczych, usuwaj#c 
ludzi maj#cych za sob# zawo-
dow# s"u%b! wojskow# w II RP, 
walk! w AK albo w formacjach 
polskich na Zachodzie. Wyrzu-
cano ich ze wszelkich stanowisk 
kierowniczych; dostawali za-
kaz pilotowania jakichkolwiek 
statków powietrznych, a nawet 
lotów w charakterze pasa%e-
rów. Niemal wszyscy ofi cero-
wie, a tak%e liczni podofi cero-
wie Polskich Si" Powietrznych 
stali si! obywatelami drugiej 
kategorii, maj#c trudno&ci ze znalezieniem pracy i doznaj#c ró%norodnych szykan (analizuj#c powojen-
ne biografi e lotników, mo%na zauwa%y', %e stosunkowo naj"agodniej w"adze traktowa"y zatrudnionych 

bezpo&rednio przy powojennej odbudowie kraju).
W tym okresie s"u%ba w lotnictwie polskim na Zacho-

dzie by"a postrzegana jako obci#%aj#cy fragment %ycio-
rysu. W ksi#%eczce wojskowej Czes"awa Blicharskiego, 
weterana 300. Dywizjonu Bombowego, s"u%b! w PSP 
podczas II wojny &wiatowej skwitowano s"owami „pe"ni" 
s"u%b! w armii obcej”. Pouczaj#ca jest lektura akt perso-
nalnych Kazimierza Wünsche, weterana Dywizjonu 303 
z bitwy o Angli!, a w latach 1944–1945 dowódcy eska-
dry w Dywizjonie 315. Po powrocie do Polski w 1948 r. 
wst#pi" on do lotnictwa wojskowego. Pocz#tkowo s"u%y"

Zdj#cie Stanis!awa Skalskiego (czo!owego polskiego asa my$liw-
skiego II wojny $wiatowej) zrobione bezpo$rednio po jego aresz-
towaniu w czerwcu 1948 r. Na mundurze wida% baretki Z!otego 
i Srebrnego Krzy&a Virtuti Militari, a tak&e odznak# pilota RAF

6 wrze$nia 1943 r. W!adys!aw 'liwi(ski zosta! autorem 
zestrzelenia, które okaza!o si# dwusetnym zwyci#stwem 
zaliczonym na konto Dywizjonu 303. Niespe!na pi#% 
lat pó)niej, w czerwcu 1948 r. zosta! aresztowany 
w Warszawie pod zarzutem szpiegostwa. Stracono go 
w dzie( 'wi#ta Wojska Polskiego – 15 sierpnia 1951 r. 
W$ród aresztowanych w „sprawie 'liwi(skiego” by!o 
tak&e dwóch asów polskiego lotnictwa i wybitnych 
dowódców jednostek my$liwskich PSP: Tadeusz 
Nowierski i Stanis!aw SkalskiFo
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nostki wyst#pi" z wnioskiem o jego przeniesienie: „Nie na-
daje si! jako dowódca eskadry pu"ku my&liwskiego, mo%e 
by' wykorzystany w innej jednostce, na ni%szym stano-
wisku”. Wünsche zosta" przeniesiony na stanowisko in-
struktora pilota%u do Ofi cerskiej Szko"y Lotniczej w D!b-
linie. W 1950 r. odnotowano tam w jego opinii s"u%bowej: 
„w czasie wojny lata" w Anglii, w »Dywizjonie 303«, 
gdzie nabra" niezdrowych nawyków, które odbijaj# si! 
ujemnie w jego pracy”. Rok pó$niej jego opinia s"u%bowa 
zawiera"a ju% stwierdzenie: „jest ofi cerem obcym klasowo 
i ideologicznie. [...] Pochodzenie, przesz"o&', jak i stosunek do obecnej rzeczywisto&ci stawia go w grupie 
politycznie niepewnych. [...] Chwilowo z braku kadr mo%e by' na zajmowanym stanowisku wykorzysta-
ny”. W jego sprawie 5 wrze&nia 1952 r. z"o%ono wniosek ko(cz#cy si! s"owami: „[...] dla Ludowego WP 
ze wzgl!du na jego przesz"o&' polityczn# oraz obecne wrogie oblicze w stosunku do Polski Ludowej nie 
przedstawia %adnej warto&ci. Celowym jest przeniesienie do rezerwy”. Wniosek zosta" przyj!ty, a w &lad 
za by"ym ju% ofi cerem posz"a opinia personalna: „Przeniesiony do rezerwy ze wzgl!dów politycznych 
jako zupe"nie nienadaj#cy si! na pilota Ludowego Lotnictwa. W cywilu mo%e by' wykorzystany w insty-
tucji cywilnej na niesamodzielnym stanowisku, pod sta"ym nadzorem politycznym”.

W takiej atmosferze wybitni dowódcy lotniczy zatrudniani byli na najni%szych stanowiskach 
w przedsi!biorstwach niezwi#zanych z lotnictwem. Na przyk"ad Józef K!pi(ski (dowódca jedynego 
polskiego dywizjonu walcz#cego w kampanii francuskiej 1940 r., w Wielkiej Brytanii komendant 
polskiej szko"y pilota%u, a potem wy%szy ofi cer sztabu PSP) pracowa" jako robotnik w Spó"dzielni 
Pracy „Sprz!t Rybacki” w Warszawie, a wspomniani wcze&niej Wac"aw Król i Marian Duryasz byli 
zatrudnieni na stanowiskach magazynierów (ten pierwszy w zak"adach Inco, drugi w Przedsi!bior-
stwie Robót Kolejowych).

Wi#zienia i egzekucje
W wielu przypadkach w"adze nie ogranicza"y si! do szykan, takich jak wydalenie ze s"u%by woj-

skowej albo dotychczasowego miejsca pracy. Wielu wybitnych lotników aresztowano. Bestialskimi 
metodami „&ledczymi”, torturuj#c ludzi fi zycznie i psychicznie, wymuszano przyznanie si! do zbrod-
ni zdrady i szpiegostwa. Znana jest sprawa Stanis"awa Skalskiego, polskiego asa my&liwskiego II woj-
ny &wiatowej, który zosta" aresztowany w czerwcu 1948 r., a w kwietniu 1950 r. skazano go na kar! 
&mierci. Mia" on szcz!&cie, bo wyrok ten zamieniono nast!pnie na do%ywotnie wi!zienie. Doczekaw-
szy „odwil%y” w 1956 r., zosta" zwolniony i zrehabilitowany. Inni ofi cerowie tyle szcz!&cia nie mieli, 
zg"adzono m.in. wspomnianych wcze&niej: Szczepana )cibiora, Zygmunta Soko"owskiego, Bernarda 
Adameckiego, Stanis"awa Michowskiego i W"adys"awa Minakowskiego.

Podczas wojny Zygmunt Soko!owski móg! uwa&a% 
si# za szcz#$ciarza. Noc" z 26 na 27 pa)dziernika 

1941 r. jego bombowiec Wellington z Dywizjonu 304, 
uszkodzony podczas nalotu na Hamburg, wodowa! 

na Morzu Pó!nocnym, ale pi#ciu lotników dryfuj"cych 
w pontonie ratunkowym zosta!o po kilkunastu 

godzinach wy!owionych przez brytyjski okr#t. Po wojnie 
Soko!owski wróci! do Polski, gdzie z czasem obj"! 

Katedr# Lotnictwa w Akademii Sztabu Generalnego. 
W 1952 r. zosta! aresztowany pod zarzutem 

szpiegostwa, stracono go 29 sierpnia 1953 r.
(archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum 

im. gen. Sikorskiego via W. Matusiak)
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Obecnie w potocznym odbiorze wszystkie przypadki aresztowania, a nast!pnie skazania przez 
peerelowskie s#dy cz!sto traktuje si! zbiorczo – jako wyroki na polityczne zamówienie, oparte na 
absurdalnych zarzutach i sfa"szowanych dowodach. Rzeczywisto&' by"a bardziej z"o%ona.

Porucznik pilot W"adys"aw )liwi(ski, weteran Dywizjonu 303 aresztowany w czerwcu 1948 r. 
i stracony 15 sierpnia 1951 r., rzeczywi&cie prowadzi" prac! wywiadowcz#, przekazuj#c na Zachód 
tajne informacje. Oczywi&cie, z dzisiejszej perspektywy trudno uzna' go za szpiega dzia"aj#cego na 
szkod! Polski, niemniej jest faktem, %e w PRL by" on agentem obcego wywiadu. „Sprawa )liwi(skie-
go” sta"a si! jednak dla Informacji Wojskowej pretekstem do aresztowania wielu lotników (niektórzy 
z nich, jak Skalski, byli w czynnej s"u%bie wojskowej), bez wzgl!du na to, czy mieli cokolwiek wspól-
nego z jego dzia"aniami wywiadowczymi.

Z drugiej strony, w&ród skazanych na wi!zienie byli w tym czasie i tacy „przest!pcy” jak kpt. pil. 
Stanis"aw Bochniak (podczas wojny dowódca eskadry w Dywizjonie 308). „Nak"oniony” do podj!cia 
wspó"pracy z UB poinformowa" o tym osoby, o których mia" dostarcza' informacji. W&ród poin-
formowanych by" donosiciel i Bochniak trafi " do wi!zienia za „zdrad! tajemnicy s"u%bowej”. Cz!&' 
wyroku odpracowa" w kamienio"omach.

Pami"tkowe zdj#cie personelu lataj"cego 
Ofi cerskiej Szko!y Lotniczej w D#blinie 
w 1951 r. Siedzi siódmy od prawej 
komendant szko!y, p!k Szczepan 'cibior. 
15 sierpnia tego roku zosta! on aresztowany 
pod zarzutem szpiegostwa i po bestialskim 
$ledztwie skazany na $mier%. Wyrok 
wykonano 7 sierpnia 1952 r. Czwarty 
od prawej siedzi inny weteran PSP na 
Zachodzie, mjr Jan Lemieszonek, a w$ród 
stoj"cych wida% por. Kazimierza Wünsche 
(drugi z kolei prosto powy&ej ofi cera 
radzieckiego siedz"cego po$rodku). Obok 
fragment fotografi i, poni&ej ca!o$%
(fot. ze zbiorów W. Matusiaka)
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Prze&ladowania i szykany wobec 
wracaj#cych z Zachodu lotników 
trwa"y do „odwil%y” 1956 r. W pa$-
dzierniku tego roku dowódc# Wojsk 
Lotniczych mianowano gen. bryg. 
pil. Jana Freya-Bieleckiego. Pod 
jego rz#dami w ko(cu odeszli ze 
stanowisk dowódczych zajmuj#cy je 
jeszcze ofi cerowie radzieccy. Warto 
zwróci' uwag!, %e ostatni# jednost-
k# dowodzon# przez obywatela ra-
dzieckiego (do czerwca 1957 r.) by" 
36. Specjalny Pu"k Lotniczy (tzw. 
Specpu"k) zajmuj#cy si! transpor-
tem najwy%szych w"adz PRL. Na 
prze"omie lat 1956 i 1957 gen. Frey-
Bielecki osobi&cie zaprosi" wetera-
nów Polskich Si" Powietrznych na 
Zachodzie do wst#pienia do Wojsk 
Lotniczych, co mia"o symbolicznie 
podkre&la' zmian! oblicza polskiego 
lotnictwa wojskowego. Kilku z nich 
przyj!"o to zaproszenie. Z czasem 
zaj!li odpowiedzialne stanowiska 
w strukturze Wojsk Lotniczych, ale 
z punktu widzenia w"adz istotne 
by"o przede wszystkim propagando-
we wykorzystanie s"awy wojennych 
bohaterów do poprawienia wizerunku „ludowego” wojska.

)rodowisko by"ych lotników wojskowych II RP i PSP na Zachodzie, którzy odzyskali w tym okre-
sie prawo wykonywania lotów, wnios"o istotny wk"ad w utworzenie lotnictwa sanitarnego. Inicjato-
rami i organizatorami tej s"u%by (istniej#cej do dzi& pod nazw# Lotniczego Pogotowia Ratunkowego) 

byli m.in.: Jerzy Szymankiewicz (by"y dowódca 
Dywizjonu 302), Edward Jaworski (dowódca es-
kadry w Dywizjonie 308) i wspomniany ju% Ka-
zimierz Wünsche.

Na obczy'nie
Po rozwi#zaniu PSP w Wielkiej Brytanii 

i likwidacji poszczególnych jednostek na prze"o-
mie lat 1946 i 1947, zdecydowana wi!kszo&' ich

Weterani PSP podczas szkolenia na odrzutowych my$liwcach 
MiG-15 w 1957 r. W kabinie mjr Ignacy Olszewski (w PSP 
dowódca Dywizjonu 302, a potem Dywizjonu 308), stoj"
od lewej: mjr Witold *okuciewski (ostatni d-ca Dywizjonu 

303), mjr Stanis!aw Skalski, mjr Wac!aw Król (d-ca 
Dywizjonu 302, a pó)niej 131. Skrzyd!a My$liwskiego),

fot. ze zbiorów W. Matusiaka

Uczestnicy kursu nawigacji dla pilotów RAF 
w bazie Shrewsbury, prze!om 1951 i 1952 r. 
Siedzi pierwszy z lewej Flight Lieutenant (kapitan 
RAF) Franciszek Kornicki, a stoi pierwszy z lewej 
Sergeant (sier&ant RAF) Jan Zab!ocki, który 
nast#pnie zmieni! nazwisko na Baxter
(fot. ze zbiorów Franciszka Kornickiego)
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cz#tkowo niemal wszyscy weszli w sk"ad 
Polskiego Korpusu Przysposobienia i Roz-
mieszczenia – wojskowej struktury maj#cej 
w ci#gu paru lat przygotowa' ich do %ycia 
cywilnego w Wielkiej Brytanii lub innych 
krajach zachodnich.

W Royal Air Force
Dok"adnie tak samo, jak to by"o w&ród 

powracaj#cych do Polski, najci!%sze de-
cyzje musieli podj#' zawodowi wojskowi, 
którzy nie mieli %adnych innych kwalifi ka-
cji zawodowych. Wielu z nich zdecydowa"o 
si! wst#pi' do RAF. Warto podkre&li', %e 
cho' formalnie poddawano ich egzaminom 
i sprawdzeniom, to w tym czasie obowi#zy-
wa"a w RAF poufna instrukcja, nakazuj#ca 
przyjmowanie do s"u%by tych Polaków, któ-
rzy si! do niej zg"osz#. By"o to wynikiem 
wysokiej oceny naszych lotników dominu-
j#cej w&ród wy%szych dowódców brytyj-
skich, a tak%e prawdziwego braterstwa bro-
ni z czasu wojny. W ten sposób w okresie 
powojennym wielu weteranów PSP znalaz"o 
si! w RAF, zarówno w personelu lataj#cym, 
jak i w naziemnym. Ze wzgl!du na specy-
fi czny system s"u%by kontraktowej stoso-
wany w lotnictwie tego kraju, niektórzy 
byli ofi cerowie PSP w okresie powojennym 
podj!li s"u%b! w RAF w stopniach podofi -
cerskich. Równocze&nie nierzadkie by"y 
przypadki podofi cerów PSP, którzy po woj-
nie w brytyjskim lotnictwie dos"u%yli si! 
stopni ofi cerskich.

Naj&wietniejsz# karier! spo&ród Pola-
ków w RAF zrobi" Aleksander Maisner, któ-
ry m.in. by" komendantem bazy RAF w Sin-
gapurze, a% do jej ofi cjalnego zamkni!cia 
i przekazania lokalnym w"adzom, a nast!p-
nie zast!pc# komendanta szko"y ofi cerskiej 
RAF w Cranwell, gdzie w&ród jego uczniów 
by" m.in. brytyjski nast!pca tronu, ksi#%! 
Karol. Maisner zako(czy" s"u%b! wojsko-
w# w stopniu Air Vice Marshala (genera-
"a dywizji), po czym przez cztery lata by" 
w Ministerstwie Obrony Wielkiej Brytanii 
dyrektorem generalnym dzia"u personalnego RAF. Spo&ród polskich pilotów my&liwskich najwi!ksz# 
karier! w RAF zrobi" Stanis"aw Wandzilak, który w 1972 r. przeszed" w stan spoczynku w stop-
niu Group Captaina (czyli pu"kownika) i potem jeszcze wiele lat pracowa" w Ministerstwie Obrony. 
Co ciekawe, pracuj#c w Zarz#dzie Bezpiecze(stwa Lotów w brytyjskim Ministerstwie Lotnictwa 

Wycinek z „Timesa” z 3 grudnia 1966 r. z notatk" 
zatytu!owan" Wysokie wyró!nienie dla polskiego 

asa, donosz"c" o tym, &e Group Captain
(pu!kownik RAF) Stanis!aw Wandzilak otrzyma! 

Queen’s Commendation
(ze zbiorów rodziny Wandzilaków)



93

K
O

M
EN

TA
RZE H

I STO
 RYCZ N

E
w 1958 r. by" zapewne pierwszym (i jak dot#d jedynym) Polakiem maj#cym nieskr!powany dost!p 
do brytyjskiej dokumentacji katastrofy gibraltarskiej. Co jeszcze ciekawsze, jego nazwiska z regu"y 
w ogóle nie wspominaj# autorzy „&ledczych” publikacji dotycz#cych tej tragedii. Rekord d"ugo&ci 
czynnej s"u%by wojskowej w RAF ustanowi" Jerzy Kmiecik (dawny podofi cer pilot PSP), który od-
szed" w stan spoczynku w 1981 r., w stopniu Flight Lieutenanta (kapitana). W&ród Polaków s"u%#cych 
w RAF w pocz#tkowych latach zimnej wojny kilku lata"o w jednostkach rozpoznawczych (m.in. Mi-
ros"aw Wojciechowski, jeden z asów Dywizjonu 303 z bitwy o Angli!). Dokumenty dotycz#ce ewen-
tualnych lotów brytyjskich samolotów nad ZSRR i jego satelitami pozostaj# do dzi& niedost!pne dla 
historyków. Mo%na tylko domniemywa', %e je&li rzeczywi&cie dochodzi"o do takich lotów, to w razie 
przymusowego l#dowania lub zestrzelenia Polacy mieliby o wiele wi!ksze szanse przetrwania ni% 
Brytyjczycy.

W si!ach powietrznych innych pa(stw
Wielka Brytania nie by"a jedynym krajem, w którym polscy lotnicy podj!li po wojnie s"u%b! 

wojskow#. Kilkudziesi!ciu Polaków wspó"tworzy"o si"y powietrzne nowo powsta"ego Pakistanu. Pa-
mi!' o nich jest tam %ywa do dzi&, a szczególnym mirem jest otaczany W"adys"aw Turowicz, który 
przez wiele lat pe"ni" najwy%sze funkcje w lotnictwie pakista(skim. Polscy ofi cerowie kontraktowi 
z do&wiadczeniem bojowym z okresu II wojny &wiatowej stanowili tam warto&ciow# kadr!, s"u%#c 
zarówno jako instruktorzy w szko"ach lotniczych, jak i dowódcy jednostek bojowych.

Polacy s"u%yli te% w lotnictwie wojskowym innych krajów. Antoni G"owacki (s"awny as bitwy 
o Angli!) przez wiele lat by" czynnym lotnikiem na Nowej Zelandii, gdzie najpierw s"u%y" w lotni-
ctwie wojskowym, a nast!pnie w urz!dzie lotnictwa cywilnego.

Kilku Polaków s"u%y"o w lotnictwie krajów arabskich. Marian Jankiewicz (który w czasie II woj-
ny &wiatowej lata" w Dywizjonie 315, a potem do lat sze&'dziesi#tych s"u%y" w RAF) lata" jako pierw-
szy pilot w lotnictwie wojskowym Abu Zabi, a nast!pnie Zjednoczonych Emiratów Arabskich a% do 
grudnia 1987 r.(!), ustanawiaj#c rekord d"ugowieczno&ci jako czynny lotnik wojskowy.

Mieczys!aw Gorzula (w $rodku) ze swoimi uczniami-pilotami w Akademii Si! Powietrznych Pakistanu 
w Risalpurze w 1950 r.
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E Trudna do ustalenia grupa weteranów Polskich Si" Powietrznych podj!"a po wojnie tajn# s"u%b! 

w CIA i innych ameryka(skich instytucjach, wykonuj#c zrzuty zaopatrzenia i agentów dla rozmaitych 
organizacji podziemnych i partyzanckich na ca"ym &wiecie, g"ównie antykomunistycznych. Nie ma 
na ten temat pe"nych danych, ale wiadomo o zaopatrywaniu z powietrza partyzantki antyradzieckiej 
w Polsce, na Ukrainie, w krajach ba"tyckich i na Ba"kanach, a tak%e np. antychi(skich organizacji 
w Tybecie. Wiadomo te%, %e oprócz zrzutów zaopatrzenia Polacy ci wykonywali loty stricte bojo-
we. Na przyk"ad weterani: Józef Jeka (dowódca Dywizjonu 306) i Jan I%ycki (podczas wojny lotnik 
eskadry specjalnej, lataj#cej ze zrzutami do krajów okupowanej Europy) zgin!li 15 kwietnia 1958 r. 
w katastrofi e samolotu szturmowego Douglas B-26 podczas wojny domowej w Indonezji.

Z t# ostatni# grup# zaz!bia si! jeszcze trudniejsze do identyfi kacji grono Polaków, którzy walczyli 
jako najemni lotnicy w konfl iktach na obszarze Trzeciego )wiata. Niew#tpliwie najs"awniejszy w tym 
gronie jest Jan Zumbach (dowódca Dywizjonu 303, a potem 133. Skrzyd"a) – wspó"organizator wojsk 
lotniczych Katangi podczas kongijskiej wojny domowej, a pó$niej twórca lotnictwa Biafry – nigeryj-
skiej prowincji daremnie d#%#cej do niepodleg"o&ci. W&ród zaanga%owanych w najemn# wojaczk! 
wymienia si! te% m.in. Ksawerego Wyro%emskiego (podczas wojny w Dywizjonie 315), Stefana Wój-
cika (Dywizjon 302) i Witolda *anowskiego (Dywizjony 317 i 302), cho' s# to informacje trudne do 
zweryfi kowania.

Poza wojskiem
Oczywi&cie, prac! w zawodzie pilota Polacy znajdowali nie tylko w lotnictwie wojskowym. Nie-

którzy zostawali pilotami w liniach lotniczych i przedsi!biorstwach transportowych. Wac"aw Ma-
kowski, przedwojenny dyrektor PLL „Lot”, pozosta" po wojnie na Zachodzie i do 1965 r. pracowa" 
w ICAO (Mi!dzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego) jako doradca w dziedzinie cywilnego 
transportu lotniczego.

Inni Polacy znale$li zatrudnienie jako cywilni piloci do&wiadczalni w wytwórniach samolotów.
Zbigniew Ole(ski pracowa" w brytyjskiej fi rmie Avro, uczestnicz#c w próbach w locie ci!%kiego 

bombowca Vulcan.
Janusz +urakowski, zatrudniony po wojnie w angielskiej fi rmie Gloster, opracowa" now# fi gu-

r! akrobacji lotniczej nazwan# po 
angielsku na jego cze&' „zurabatic 
cartwheel”, a po polsku „%uraba-
d#”. Nast!pnie, wraz z innym pol-
skim pilotem do&wiadczalnym, 
W"adys"awem Potockim, pracowa" 
w fi rmie Avro Canada. Na samolo-
cie Avro CF-100 Canuck +urakow-
ski w locie nurkowym 18 grudnia 
1952 r. przekroczy" barier! d$wi!ku 
jako pierwszy Polak i pierwszy pilot 
w historii lotnictwa kanadyjskiego. 
Wraz z Potockim prowadzi" pó$niej 
próby w locie pionierskiego samolo-
tu my&liwskiego dalekiego zasi!gu 
CF-105 Arrow, rozwijaj#cego dwu-
krotn# pr!dko&' d$wi!ku. Kiedy 
ten program anulowano z przyczyn 
politycznych, +urakowski wycofa" 
si! z bran%y lotniczej, natomiast Po-
tocki przeniós" si! do pracy w ame-
ryka(skim przemy&le lotniczo-kos-
micznym.

Janusz +urakowski (w kabinie) i W!adys!aw Potocki 
podczas %wicze( w symulatorze przed oblotem samolotu 
my$liwskiego dalekiego zasi#gu Avro Canada CF-105 

Arrow, rozw, aj"cego dwukrotn" pr#dko$% d)wi#ku
(fot. ze zbiorów rodziny +urakowskich)
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Pisz#c o Polakach zatrudnionych w przemy&le lotniczym pa(stw zachodnich, nie sposób nie 

wspomnie' o in%ynierach lotniczych wykszta"conych w II RP. Wsiewo"od Jakimiuk, przed wojn# 
g"ówny konstruktor Pa(stwowych Zak"adów Lotniczych na warszawskim Ok!ciu, pracowa" podczas 
wojny i po jej zako(czeniu w fi rmie de Havilland of Canada jako naczelny konstruktor. Zaprojektowa" 
tam uniwersalny samolot roboczy Beaver, którego za"o%enia opracowano przed ko(cem wojny, ale 
zbudowano go dopiero po jej zako(czeniu (oblot w sierpniu 1947 r.). W po"owie 1945 r. skonstruowa" 
samolot szkolenia podstawowego DHC-1 Chipmunk, oblatany w maju 1946 r. Zbudowano przesz"o 
1,2 tys. Chipmunków i prawie 2 tys. Beaverów. Chipmunk by" przez nast!pne pó"wiecze podstawo-
wym samolotem szkolnym RAF, a tak%e lotnictwa wojskowego innych krajów. W 1951 r. Jakimiuk 
wróci" do Europy i zatrudni" si! we francuskiej fi rmie SNCASE (w której pracowa" ju% w 1940 r.). 
Zaprojektowa" tam odrzutowy samolot my&liwski SE-5000 Baroudeur, a nast!pnie bra" udzia" w kon-
struowaniu samolotu pasa%erskiego Caravelle. Po utworzeniu francuskiego koncernu lotniczo-kos-
micznego Aerospatiale pracowa" z jego ramienia we francusko-brytyjskim konsorcjum buduj#cym 
nadd$wi!kowy samolot pasa%erski Concorde.

Tadeusz Ciastu"a po wojnie zwi#za" si! z przemys"em &mig"owcowym. Zaprojektowa" znane &mi-
g"owce brytyjskie Saro Skeeter i Westland Wasp/Scout, a nast!pnie rozpocz#" prace projektowe nad 
&mig"owcem, który z czasem trafi " do produkcji jako Westland Lynx – do dzi& jeden z najbardziej 
znanych wirop"atów &wiata.

Stanis"aw Prauss, zatrudniony w 1946 r. w fi rmie de Havilland w Wielkiej Brytanii, pracowa" 
przy konstruowaniu pierwszego w &wiecie seryjnego samolotu pasa%erskiego o nap!dzie odrzutowym 
– DH-106 Comet. Nast!pnie by" cz"onkiem zespo"u projektuj#cego samoloty my&liwskie Venom i Sea 
Vixen. W tej samej fi rmie Romuald Szukiewicz pracowa" jako aerodynamik przy opracowaniu wersji 
rozwojowych samolotów Vampire, Venom i Sea Vixen. By" te% inicjatorem projektu samolotu dyspo-
zycyjnego DH-125. Piotr Kubicki w fi rmie English Electric uczestniczy" w projektowaniu samolotu 
bombowego Canberra i my&liwskiego Lightning. Nast!pnie od 1951 r. pracowa" w fi rmie Folland przy 
projekcie samolotu my&liwskiego Midge.

De Havilland Canada Chipmunk – podstawowy samolot szkolny RAF, sfotografowany w 1996 r., 
czyli 50 lat od oblotu prototypu (st"d okoliczno$ciowe oznaczenie na usterzeniu). Skonstruowa! 
go w Kanadzie Wsiewo!od Jakimiuk, przed wojn" g!ówny konstruktor Pa(stwowych Zak!adów 
Lotniczych na warszawskim Ok#ciu, a po wojnie jeden z wielu polskich in&ynierów pracuj"cych 

w przemy$le lotniczym na Zachodzie
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i Airtrainer, których zbudowano "#cznie blisko trzysta egzemplarzy. W USA spora grupa polskich 
in%ynierów by"a zatrudniona w wytwórni &mig"owców Franka Piaseckiego (Amerykanina o polskich 
korzeniach). Pracowali tam m.in. Boles"aw Solak, Zbys"aw Cio"kosz i Szczepan Grzeszczyk. Przy 
ksi!%ycowym programie Apollo pracowa"o kilku polskich in%ynierów, m.in. dwaj byli piloci my&liw-
scy z okresu wojny: Werner Kirchner i Florian Martini.

Poza lotnictwem
Oczywi&cie, wielu polskich lotników – w tym równie% wybitnych dowódców – nie znalaz"o (b#d$ 

nie chcia"o znale$') miejsca w lotnictwie innych krajów. Uk"adali sobie cywilne %ycie na obczy$nie 
na rozmaite sposoby. Zatrudniali si! na ró%nych stanowiskach i w ró%nych bran%ach, zak"adali w"asne 
fi rmy, kupowali gospodarstwa rolne.

Wojciech Ko"aczkowski (dowódca Dywizjonu 303 oraz I i II Skrzyd"a My&liwskiego) pracowa" 
w przedstawicielstwach handlowych znanych fi rm motoryzacyjnych, bra" udzia" w wy&cigach samo-
chodowych jako kierowca, a z czasem otworzy" w"asne przedsi!biorstwo w tej bran%y.

W"odzimierz Miksa (dowódca Dywizjonu 317) odniós" sukces rynkowy w bran%y chemicznej.
W"adys"aw Jan Nowak (dowódca eskadry w Dywizjonie 306, a potem ofi cer sztabu PSP) za"o%y" 

sklep delikatesowy i kawiarni! w niewielkim angielskim mie&cie Worksop.

Przedwojenny ofi cer W!adys!aw Jan Nowak, b#d"c latem 1941 r. dowódc" eskadry
w 306. Dywizjonie My$liwskim, zosta! zestrzelony w walce powietrznej i odniós! powa&ne 

obra&enia. Nie wróci! ju& do latania bojowego, ale pe!ni! szereg funkcji sztabowych i ofi cjalnych 
(m.in. w latach 1942–1943 by! adiutantem prezydenta RP W!adys!awa Raczkiewicza). Po wojnie 
za!o&y! sklep spo&ywczy w miasteczku Worksop niedaleko Sheffi eld i prowadzi! go nast#pnie przez 

%wier% wieku – to zdj#cie zrobiono w 1975 r. (Krysia Michna-Nowak archive)



97

K
O

M
EN

TA
RZE H

I STO
 RYCZ N

E
Micha" Cwynar (dowódca Dywizjonu 316) prowadzi" warsztat tapicerski w Dumfries w Szkocji.
Henryk Pietrzak (dowódca Dywizjonu 309) zosta" farmerem w Wielkiej Brytanii, Jan Falkowski 

(dowódca Dywizjonu 303) – w Kanadzie, a W"odzimierz Karwowski (dowódca Dywizjonu 306) – na 
Nowej Zelandii.

Julian Kowalski (dowódca Dywizjonu 302, a potem 131. Skrzyd"a) zatrudni" si! w angielskim 
Ipswich w wytwórni maszyn rolniczo-ogrodniczych, gdzie m.in. zaprojektowa" kosiark! do trawy.

Zdzis"aw Krasnod!bski (pierwszy dowódca Dywizjonu 303, pó$niej na stanowiskach dowódczych 
i sztabowych) wyemigrowa" do Afryki Po"udniowej, gdzie by" taksówkarzem; nast!pnie przeniós" si! 
do Kanady i pracowa" jako technik radiowo-telewizyjny.

Tadeusz Koc (dowódca Dywizjonu 303) równie% próbowa" emigracji do Afryki, ale ostatecznie 
osiad" w Kanadzie, gdzie pracowa" m.in. jako kre&larz w fabryce lodówek, a potem w wytwórni szyb 
samochodowych.

Mieczys"aw Mümler (pierwszy dowódca Dywizjonu 302, pó$niej polski komendant bazy Nort-
holt) osiad" w Anglii i zosta" piekarzem.

Losy tych kilkunastu dowódców jednostek PSP dobrze ilustruj# mozaik! powojennych karier, 
jakie przypad"y w udziale wszystkim polskim lotnikom.

Podsumowanie
W chwili zako(czenia II wojny &wiatowej Polskie Si"y Powietrzne stanowi"y potencjalnie &wietny 

zal#%ek nowoczesnego lotnictwa, dysponuj#c wykwalifi kowan# kadr# do&wiadczonych specjalistów. 
Ca"y ten potencja" zosta" zaprzepaszczony.

Wybitni ofi cerowie PSP, którzy wrócili do Polski, w ci#gu kilku lat zostali poddani prze&ladowa-
niom i szykanom. Za szcz!&ciarzy mogli si! uwa%a' ci z nich, którzy nie trafi li do wi!zie(. Dopiero 
dziesi!' lat po wojnie znalaz"o si! dla nich miejsce w wojsku i trudno si! dziwi', %e wielu z nich nie 
by"o ju% zainteresowanych s"u%b# w mundurze.

Kiedy mówimy o stratach polskich elit w wyniku II wojny &wiatowej, pami!tamy g"ównie o po-
leg"ych i pomordowanych podczas wojny, a tak%e o tych, którzy po zako(czeniu wojny padli ofi ar# 
prze&ladowa( komunistycznych. Cz!sto natomiast zapominamy o tych wszystkich, którzy powinni 
stanowi' elit! swojego narodu, a zostali – w swoim kraju albo w obcym – zredukowani do roli pra-
cowników fi zycznych, sklepikarzy albo magazynierów.

Lotnicy, którzy pozostali za granic#, byli zdani na w"asne si"y i umiej!tno&ci, a tak%e na los 
szcz!&cia. Dla niektórych %ycie nie by"o "askawsze ni% dla tych w kraju. Zw"aszcza ci, którzy nie 
przyj!li obcego obywatelstwa, nie godz#c si! z my&l# o trwa"o&ci nowego podzia"u &wiata, musieli 
zadowoli' si! skromn# egzystencj#.

Wielu z tych, którzy w obcych krajach podj!li s"u%b! w wojsku albo zatrudnili si! w przemy&le, 
osi#gn!"o z czasem znacz#ce sukcesy. Czytaj#c o ich zas"ugach w si"ach zbrojnych i fi rmach z ca"ego 
&wiata, trzeba pami!ta', %e gdyby Polska nie znalaz"a si! w 1945 r. pod komunistycznym panowaniem, 
to budowaliby pot!g! lotnictwa polskiego, a nie obcego.

Co ciekawe, na prze"omie lat pi!'dziesi#tych i sze&'dziesi#tych w PRL to w"a&nie kilku wetera-
nów Polskich Si" Powietrznych na Zachodzie zaj!"o si! organizacj# w Wojskach Lotniczych nowo-
czesnej s"u%by bezpiecze(stwa lotów i zapobiegania wypadkom oraz utworzeniem Centrum Szkole-
nia Lotniczego (wzorowanego na systemie zaawansowanego szkolenia personelu lataj#cego w II RP 
i na Zachodzie). Najwyra$niej, mimo dziesi!cioletniej przerwy w jakichkolwiek zwi#zkach z lotni-
ctwem wojskowym, wci#% mieli kwalifi kacje nie gorsze ni% ofi cerowie wyszkoleni w powojennej 
Polsce. Daje to poj!cie o wk"adzie, jaki mog"yby wnie&' setki wysoko wykwalifi kowanych ofi cerów 
z do&wiadczeniem bojowym, gdyby w 1945 r. dane im by"o przyst#pi' do organizacji lotnictwa wolnej 
Polski.


