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• Grafika prezen-
tująca w sposób 
alegoryczny 100 
lat polskiego 
lotnictwa wojsko-
wego

• Grafika prezen-
tująca w sposób 
alegoryczny 
karierę lotnika - od 
dziecięcej zabawy 
papierową strzałą 
do pilota współ-
czesnego odrzu-
towca otoczonego 
elektroniką

200 cm

200 cm

730 cm

730 cm

Elementy graficzne do przedsionka
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LOTNICTWO II RZECZPOSPOLITEJ

NARODZINY LOTNICTWA POLSKIEGO

wysokość liter 20 cm

wysokość liter 20 cm

800 cm

800 cm

122 cm

80 cm

98 cm gabloty wysokości 
90 cm

Polacy  
w lotnictwie 

zaborców

Eskadry francuskie

Tworzenie 
polskiego  
lotnictwa

7 eskada i amerykanie 

Zdobycie lotnisk  
i pierwszy sprzet

Reorganizacja lotnictwa 
polskiego

Eskadry  
wielkopolskie

Szkoły lotnicze  
w Grudziądzu i Dęblinie

Lwów i Galicja

Rozwój  
szkolnictwa  

w latach 30. XXw .

Biało-czerwona  
szachownica

Biało-czerwona  
szachownica

Działania podczas  
wojny z Rosją

Marsz  
lotnikóa

Polowa  
odznaka pilota

Rozmieszczenie elementów graficznych w pomieszczeniu nr 2
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WOJNA 1939 ROKU wysokość liter 20 cm

800 cm

122 cm

80 cm

98 cm gabloty wysokości 
90 cm

Order Wojenny 
Virtuti Militari

Wrzesień 1939 r.  
- dyslokacja jednostek

Wojska balonowe Lotnictwo morskie II RP Lotnicy wojskowi  
w sportach lotniczych

Polski przemysł lotniczy

Rozmieszczenie elementów graficznych w pomieszczeniu nr 2
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Lotnictwo polskie powstawało jednocześnie z kształtującym się państwem. Wzrastające potrzeby 
lotnictwa z reguły wyprzedzały możliwości organizacyjne i szkoleniowe państwa.

Personel latający w początkowym okresie pochodził głównie z armii austriackiej, nieco później 
z armii rosyjskiej i w niewielkiej części z armii niemieckiej. W 1919 r. o cerowie lotnictwa, podobnie 
jak o cerowie pozostałych korpusów osobowych, byli mocno zróżnicowani pod względem pocho-
dzenia wojskowego.  Z armii rosyjskiej wywodziło się  49, z polskich formacji w Rosji – 42, z armii au-
stro-węgierskiej – 82, z armii niemieckiej – 7, a z Legionów Polskich – 11. Pod względem specjalności 
było: 45 pilotów, 38 obserwatorów, 24 o cerów technicznych oraz 84 pozostałych. Jeśli weźmiemy 
pod uwagę stopnie wojskowe,  było: 2 podpułkowników, 4 majorów, 8 kapitanów, 79 poruczników, 
83 podporuczników, 8 chorążych oraz 7 podchorążych.

Wśród pilotów było kilku asów podniebnych zmagań, m. in. Stefan Stec z armii austro-węgierskiej 
miał na koncie kilka zestrzelonych samolotów. Kilku pilotów było dowódcami jednostek lotniczych. 
W armii austro-węgierskiej stanowiska dowódcze pełnili m.in. Camillo Perini i Roman Florer, a w ro-
syjskiej – m.in. Feliks Bołsunowski i Jan Kieżun.

Polacy w lotnictwie 
zaborców
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Jan Nagórski – jeden z pierwszych polskich pilotów. W 1912 ukończył 
szkolenie w I Wszechrosyjskim Aeroklubie. W 1913 roku studiował 
w ofi cerskiej szkole powietrzno-morskiej w Gatczynie (pod Sankt 
Petersburgiem), zdobywając tytuł „lotnika wojennego”. Był jednym 
z pierwszych lotników carskiej marynarki wojennej. W 1914 r. odbył pierwszy 
lot nad Arktyką na wodnosamolocie Maurice Farman M.F.11. Podczas 
ostatniego przelotu dotarł do 76 stopnia szerokości geografi cznej północnej. 
Brał udział w I wojnie światowej latając na różnych typach wodnosamolotów 
nad Bałtykiem i dowodząc dywizjonem Floty Bałtyckiej. Po rewolucji 
bolszewickiej jednostka Nagórskiego stała się częścią Armii Czerwonej i brała 
udział w rosyjskiej wojnie domowej. On sam wrócił do Polski w 1919 roku 
i zgłosił się do Marynarki Wojennej, jednak z uwagi na czerwonoarmijną 
przeszłość, nie został do niej przyjęty.

Por. Kazimierz 
Jesionowski 
(pierwszy 
z lewej) na tle 
samolotu Voisin 
w lotnictwie 
carskim.

Adam Haber-Włyński 
w lotnictwie rosyjskim. 
W 1914 r. latał we 
Francji w szkole wyższego 
pilotażu Rolanda Garrosa 
w Villacoublay. Wykonując 
tam wszystkie znane wówczas 
fi gury akrobacji lotniczej, 
zdobył przydomek le diable 
(diabeł). 

Rtm. pil. Tadeusz Grochowalski, który  utworzył I Polski Oddział Awiacyjny Bojowy w grudniu 
1917 r. składajacy się z lotników polskich wywodzących się z lotnictwa rosyjskiego. ...

Wypadek łodzi latającej Lohner E34 Seekadetta Karola 
Trzaski-Durskiego (stoi z obwiązaną głową) 28 października 
1915 r. Trzaska-Durski zakończył wojnę w stopniu 
Fregattenleutnanta marynarki austro-węgierskiej. Po klę-
sce Austro-Węgier przez Włochy przedostał się do Francji, 
a stamtąd do Polski gdzie przystąpił do tworzenia polskiego 
lotnictwa morskiego, obejmując w maju 1919 r. kie-
rownictwo Referatu Lotnictwa Morskiego w Departamencie 
Spraw Morskich Minister stwa Spraw Wojskowych. 
Zajmował się wy szukiwaniem i ściąganiem do Pucka lotni-
ków morskich z byłych armii zaborczych, a także zakupami 
sa molotów dla lotnictwa morskiego.

Kazimierz Kubala znany z dwukrotnej próby 
pokonania Atlantyku podczas I wojny światowej 
służył w lotnictwie austro-węgierskim. Tu widoczny 
u wybrzeża Albanii w 1918 r. 

Ppor. Stanisłąw 
Pawluć (w środku) 
przed samolotem 
Anatra Ansal 
w lotnictwie carskim.
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Początki polskiego lotnictwa wojskowego się-
gają I wojny światowej. Nie powiodły się wów-

czas wysiłki podejmowane w celu zorganizowa-
nia lotnictwa w  I Brygadzie Legionów Polskich, 
a  następnie w  II Brygadzie Legionów. Jednak 
w roku 1916 zostało powołane w Warszawie Pol-
skie Towarzystwo Żeglugi Napowietrznej, które 
postawiło przed sobą ambitne zadanie zorgani-
zowania pierwszych kursów lotniczych. 26 lutego 
1917 r. rozpoczęły się wykłady jedynego kursu, 
który ukończyło 73 uczestników, w tym 24 legio-
nistów.

Tworzenie lotnictwa 
polskiego

Por. pil. Rayski i ppor. obs. Herlaine 
z eskadry lotniczej 4 Dywizji Strzelców gen. 
Żeligowskiego wśród ofi cerów rumuńskich 
po wylądowaniu w Czerniowcach. Był 
to jedyny samolot eskadry, jaki ocalono 
w kwietniu 1919 r. lotem spod Odessy, 
który później wziął udział w walce 
z Ukraińcami.

Bobrujsk 2 kwietnia 1918 r. - poświęcenie samolotów Nieuport należących do lotnictwa I Korpusu gen. Dowbora-Muśnickiego.

I Polski Oddział Awiacyjny Bojowy rtm. Grochowalskiego został utworzony w grudniu 1917 r. przez lotników polskich wywodzących się 
z lotnictwa rosyjskiego. Na zdjęciu samoloty SPAD VII i Nieuport 23 tej jednostki sfotografowane w marcu 1918 roku w Kuźminnej Hrebli 
w drodze pod Humań.

Por. pil. Rayski i ppor. obs. Herlaine
k d l t i j 4 D i ji St l ó

w drodze pod

Odznaka Kursów Lotniczych warszawskiego Polskiego Towarzystwa 
Żeglugi Napowietrznej. 

Mjr pil. Sergiusz Abżółtowski. 
W latach 1910-1917, jako ofi cer 
zawodowy, służył w formacjach 
kawalerii, a następnie lotnictwa 
armii rosyjskiej. Po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości został 
skierowany do Francji, gdzie 
w 1919 został dowódcą lotnictwa 
tamtejszej Armii Polskiej. Kiedy 
wybucha wojna polsko-bolszewicka 
został mianowany szefem lotnictwa 
Frontu Południowo-Zachodniego 
i Środkowego. 

Por. pil. Ludomił Rayski, który na wieść 
o utworzeniu eskadry lotniczej 4 Dywizji 
Strzelców gen. Żeligowskiego porzucił służbę 
w lotnictwie tureckim i dotarł do Odessy. 

Do tworzenia formacji lotniczych przystąpiono 
w I Korpusie Polskim gen. Józefa Dowbora-Mu-
śnickiego w Mińsku Litewskim. Zorganizowany 
w sierpniu 1917 r. I Polski Oddział Awiacyjny do-
wodzony przez kpt. pil. Zygmunta Studzińskiego, 
posiadał zaledwie jeden samolot.  Ze względu na 
brak sprzętu dopiero w  następnym roku utwo-
rzono w Bobrujsku Awiację I Korpusu Polskiego, 
której dowódcą został ppłk pil. Piotr Abakano-
wicz. Próby rozbrojenia korpusu przez Niemców 
spowodowały zniszczenie cennego sprzętu lot-
niczego.

Podobne działania prowadzone były w  II Kor-
pusie Polskim gen. Józefa Hallera. W korpusie 
tym utworzono I Polski Oddział Awiacyjny Bojowy 
w Dunajowicach pod dowództwem rtm. pil. Jana 
Grochowalskiego i  II Polski Oddział Awiacyjny 
w Jassach pod dowództwem kpt. pil. Szumskie-
go.

Jedyną formacją lotniczą zorganizowaną 
w Rosji, która powróciła do odrodzonego pań-
stwa, był Polski Oddział Awiacyjny (I Awiacyjny 
Oddział Wojsk Polskich) 4 Dywizji Strzelców gen. 
Lucjana Żeligowskiego. Pełnym sukcesem za-
kończyły się natomiast starania o utworzenie lot-
nictwa polskiego we Francji. Lotnictwo „Błękitnej 
Armii” miało siedem ukompletowanych eskadr 
wraz z parkiem lotniczym.
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Mjr pil. Sergiusz Abżółtowski. 
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Przykładowe plansze informacyjne  w pomieszczeniu nr 2
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W 1918 r. na zdobytych na różnych lotniskach samolotach zamalowywano czarne krzyże, za-
stępując je wymyślonymi ad hoc znakami podkreślającymi polskość, jak np. czerwono-biała 

tarcza w Warszawie czy też czerwona litera „Z” na białym tle w Krakowie. W Warszawie tarcza 
miała różną postać, białe pola były na górze tarczy, na dole czerwone lub od-

wrotnie. Stosowano również obok tarcz czerwono-białe krąż-
ki (zarówno dzielone pół na pół, jak i koncentryczne ko-
kardy z białym środkiem), a prawdopodobnie przejściowo 
również białe krzyże, powstałe przez zamalowanie znaków 
niemieckich. Niektóre samoloty miały je na usterzeniu pio-
nowym. Ujednolicenie znakowania nastąpiło stosunkowo 
prędko, bo już w grudniu 1918 r. Rozkazem szefa Sztabu 
Generalnego z 1 grudnia 1918 r. (poz. 204) wprowadzono 
standardowe oznaczenia wszystkich samolotów polskiego 
lotnictwa wojskowego. Rozkaz podawał wzór: biało-czerwoną 
szachownicę, która do dzisiejszego dnia pozostała znakiem 
rozpoznawczym polskich samolotów wojskowych.

Skąd wziął się pomysł znaku? Jeszcze w  okresie służby 
w wojsku austriackim por. pilot Stefan Stec miał oryginalnie po-

malowane kadłuby samolotów Oeffag D.III, na których latał. Widniała na 
nich biało-czerwona czteropolowa szachownica w czerwono-białym ob-
ramowaniu (nie jest wykluczone, że podobnego oznaczenia używali i inni 

piloci polscy tej jednostki). W listopadzie 1918 r. por. Stec przyleciał do War-
szawy na tak oznaczonym dwumiejscowym Brandenburgu i szachownica spodobała się 

desygnowanemu wówczas na dowódcę wojsk lotniczych ppłk. Hipolitowi 
Łossowskiemu, który spowodował wprowadze-
nie jej jako znaku rozpoznawczego pol-
skich samolotów wojskowych. 

Biało-czerwona szachownica miała 
kształt kwadratowy, co ułatwiało zama-
lowywanie znaków rozpoznawczych na 
poniemieckich samolotach, a  także zna-
ków francuskich, brytyjskich i włoskich na 
samolotach pochodzących z zakupów za-
granicznych, które wkrótce pojawiły się na 
wyposażeniu powstającego lotnictwa pol-
skiego. Zestawienie czterech pól w kolorze 
na przemian białym i czerwonym, uzupeł-
nionych wkrótce obramowaniem również 
na przemian białym i czerwonym, stworzyło 
piękną, jedyną w swoim rodzaju, oryginalną 
do dziś formę znaku, pozwalającą na stosun-
kowo łatwą identy kację samolotu rozpozna-
wanego, ale jednocześnie mającą dość duże 
właściwości demaskujące.

Początkowo malowano szachownicę zgod-
nie ze wspomnianym rozkazem, bez biało-
czerwonego obramowania dodanego później 
i w pierwszych latach rozwoju lotnictwa w 1919 
i 1920 r. widniały na samolotach zarówno sza-
chownice z obramowaniem, jak i bez obramowa-
nia. Wypada jednocześnie stwierdzić, że układ 
barw w  szachownicy był w  gruncie rzeczy kwestią mniejszego znaczenia. Szachownica lotnicza 
o biało-czerwonych naprzemiennych polach i obramowaniach przez lata była tradycyjnym znakiem 
polskiego lotnictwa bez względu na to, które konkretnie pola były białe, a które czerwone.

Biało-czerwona szachownica

piękną, jedyną w swoim rodzaju, orygin
do dziś formę znaku, pozwalającą na sto
kowo łatwą identy kację samolotu rozpo
wanego, ale jednocześnie mającą dość
właściwości demaskujące.

Początkowo malowano szachownicę zgod-
nie ze wspomnianym rozkazem, bez biało-
czerwonego obramowania dodanego później 
i w pierwszych latach rozwoju lotnictwa w 1919 
i 1920 r. widniały na samolotach zarówno sza-
chownice z obramowaniem, jak i bez obramowa-
nia. Wypada jednocześnie stwierdzić, że układ 
barw w  szachownicy był w gruncie rzeczy kwestią mniejszego znaczenia. Szachownica lotnicza 
o biało-czerwonych nnaprzemiennych polach i obramowaniach przez lata była tradycyjnym znakiem 
polskolss iego iego lotnilotnilll ctwa bez względu na to, które konkretnie pola były białe, a które czerwone.

Samolot myśliwski Fokker EV z  6 Eskadry Wywia dowczej. Biało-czerwona róża wiatrów wpisana w białą, poziomą literę S to znak, którego por. pil. Stefan Stec używał już wcześniej, 
gdy latał we  Fliegerkompanie 3J (Flik/3J) lotnictwa Austro-Węgier.
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Różne, prowizoryczne znaki 
rozpoznawcze na samolotach 
zdobytych i uruchomionych 
w 1918 r. w Krakowie, we 
Lwowie, i w Warszawie.

Por. pil. Stefan Stec 
uważany za twórcę biało-czerwonej 

szachownicy – znaku rozpoznawczego polskich samolotów wojskowych. 
Por. Stefan Stec był już wówczas doświadczonym pilotem. W 1919 r. 
został skierowany do École Superiéure d’Aéronautique w Paryżu dla 
dokończenia studiów, a po ich ukończeniu wyznaczono go na stanowisko 
kierownika wydziału fabrykacyjnego. Zaangażował się wówczas 
w uruchomienie rodzimej produkcji lotniczej oraz w rozwój polskiej 
myśli konstrukcyjnej, ale niestety 11 maja 1921 r. zginął podczas lotu 
służbowego. 

Reprodukcja rozkazu z 1 grudnia 1918 r. wprowadzającego 
szachownice jako oznaczenia polskich samolotów wojskowych.
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Pierwsza przysięga ofi cerów lotnictwa na Lotnisku Mokotowskim w Warszawie 16 grudnia 1918 r.

Małopolska pierwsza odzyskała niepodle-
głość, a  31 października 1918 r. władzę 

w Krakowie objęła Polska Komisja Likwidacyjna. 
Przyjęty na lotnisku Rakowice sprzęt lotniczy już 
7 listopada pozwolił utworzyć Pierwszą Eskadrę 
Bojową (przemianowaną na 5 Eskadrę Wywia-
dowczą) pod dowództwem por. pil. Stanisława 
Jasińskiego, następnie – Trzecią Eskadrę Bojo-
wą (przemianowaną  na 7 Eskadrę Lotniczą) do-
wodzoną przez kpt. obs. Romualda Stelmacha.

Lwowskie lotnisko Lewandówka zostało opa-
nowane przez Polaków 5 listopada 1918 r. W tym 
samym dniu por. pil. Stefan Bastyr i por. obs. Ja-
nusz de Beaurain wykonali pierwszy lot bojowy 
w obronie walczącego o powrót do Polski mia-
sta. Toczące się walki z  Ukraińcami utrudnia-
ły zorganizowanie oddziału lotnictwa, niemniej 
w walkach o polskość Lwowa lotnictwo zazna-
czyło swój udział. Zapewniano również drogą lot-
niczą łączność oblężonego miasta z Naczelnym 
Wodzem i Krakowem. Zorganizowana w grudniu 
1918 r. Druga Eskadra Bojowa (przemianowana 
później na 6. Eskadrę Wywiadowczą) wykonała 
łącznie 322 loty.

Zdobycie lotnisk 
i pierwszy sprzęt

Warszawa była kolejnym miastem, w którym – 
po opanowaniu Pola Mokotowskiego – zdobyto 
cenny sprzęt, co pozwalało zorganizować pięć 
eskadr. 21 grudnia 1918 r. rozpoczęto formowa-
nie 1 Eskadry Wywiadowczej pod dowództwem 
rtm. pil. Tadeusza Grochowalskiego, następnie – 
3 Eskadry Wywiadowczej pod dowództwem kpt. 
pil. Juliusza Słoniewskiego, 4 Eskadry Wywia-
dowczej pod dowództwem rtm. pil. Aleksandra 
Serednickiego, 11 Eskadry Wywiadowczej pod 
dowództwem rtm. pil. Antoniego Buckiewicza i 1 
Eskadry Łącznikowej pod dowództwem ppor. pil. 
Zygmunta Hergeta.

ą y

Widok krakowskiego lotniska Rakowice 
z samolotem Lloyd C.II oznaczonym 
pierwszym biało-czerwonym znakiem 
rozpoznawczym.

Hannover CL.II, pierwszy samolot zmontowany w stolicy 
niepodległej Polski. Niestety, 23 sierpnia 1919 r. samolot rozbił 
się na oczach najwyższych władz państwowych podczas uroczystej 
demonstarcji. Zginęli lecący nim kpt. pil. Kazimierz Jesionowski 
i inż. Karol Słowik.

Samoloty niemieckie zdobyte w hali 
sterowcowej na Winiarach pod Poznaniem. 
Było tam około 400 płatowców bez silników 
oraz 26 samolotów zdatnych do lotu. Były to 
przede wszystkim maszyny wycofane z frontu 
i samoloty szkolne.

Podstawą wyposażenia lotnictwa polskie-
go były samoloty zdobyczne, później samoloty 
„Błękitnej Armii” oraz  zakupione w Austrii, Niem-
czech, Francji, Anglii i we Włoszech.

Na terenie byłego zaboru rosyjskiego i  au-
striackiego zdobyto ogółem około 200 samolo-
tów, z których tylko niewielka ilość była spraw-
na do natychmiastowego użytku. Poważne ilości 
sprzętu zdobyto w Poznaniu. Dzięki temu możli-
we się stało wyposażenie czterech zorganizowa-
nych eskadr oraz udzielenie pomocy władzom 
centralnym. W jej ramach przekazano 30 samo-
lotów do Warszawy i 2 samoloty do Krakowa.

 Lotnictwo „Błękitnej Armii” liczyło ponad 150 
nowoczesnych maszyn i  w  znacznym stopniu 
chwilowo złagodziło ówczesny kryzys zaopatrze-
nia w sprzęt.

Pertraktacje na temat zakupu sprzętu lotni-
czego doprowadziły do pozyskania ponad 100 
samolotów z Włoch i 160 samolotów z Francji, 
a także 105 z Anglii. Dodatkowo otrzymaliśmy 30 
samolotów w darze od króla angielskiego, a tak-
że nieliczne samoloty z Niemiec. 

Ogółem  zakupy zagraniczne (nie mylić z do-
stawą) obejmowały w roku 1919 i 1920 646 sa-
molotów i 304 zapasowe silniki.  
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Zajęcie lotniska we Lwowie stworzyło warunki 
do tego, aby już 4 listopada 1918 r. powstał 

Oddział Lotniczy Lwowa, przemianowany później 
na II Eskadrę Bojową. Piloci z tego oddziału już 
następnego dnia  wykonali pierwszy w odrodzo-
nej Polsce lot bojowy w walkach o Lwów. Do 22 
listopada 1918 r., do chwili wyparcia wojsk ukra-
ińskich z miasta, piloci eskadry wykonali 65 lotów 
bojowych; brali udział w walkach o cytadelę, Wy-
soki Zamek i Górę św. Jacka. 25 listopada 1918 r. 
do Lwowa przybyła z Krakowa III Eskadra Bojo-
wa, która z II Eskadrą Bojową utworzyły Lwowską 
Grupę Lotniczą.

W  grudniu obie eskadry wspierały walczą-
ce wojska, gdyż pomimo oswobodzenia Lwowa 
miasto było z trzech stron otoczone przez wojska 
ukraińskie. Piloci dzięki lotom rozpoznawczym 
ustalali położenie zarówno wojsk ukraińskich, jak 
i własnych. W styczniu 1919  r. w niezwykle zło-
żonej sytuacji, gdy wojska polskie walczyły na 
przedpolu Lwowa z wojskami Zachodnioukraiń-

skiej Republiki Ludowej, oddziałami Ukrainy Nad-
dnieprzańskiej o Łuck oraz  z wojskami czeskimi 
o Śląsk Cieszyński – wsparcie lotnictwa oraz do-
starczenie informacji o ruchach wojsk były bez-
cenne. W tym czasie na front przybyła 5 eskadra, 
która wzmocniła III Grupę Lotniczą. Działania lot-
nictwa były szczególnie intensywne  w trakcie na-
tarcia wojsk ukraińskich. W lutym piloci wykonali 
63 loty bojowe oraz zrzucili na pozycje ukraińskie 
ponad 1000 kg bomb,  ponadto  por. Kazimierz 

Swoszowski zestrzelił samolot ukraiński. W mar-
cu 1919  r. walczące eskadry otrzymały wzmoc-
nienie; przybyła 1 Eskadra Wielkopolska oraz 9 
Eskadra Lotnicza. Lotnictwo został zorganizowa-
ne w II i III Grupę Lotniczą.

Lotniczego wsparcia nie zabrakło w kwietnio-
wej ofensywie wojsk lądowych. O intensywności 
działań świadczy fakt, że w dniu 19 i 20 kwietnia 
1919 r. piloci wykonali 90 lotów bojowych, a łącz-
nie w kwietniu –  ponad 200 lotów bojowych w cza-
sie 180 godzin i zrzucili prawie 4000 kg bomb.

W dalszym działaniu lotnictwa dominowały loty 
bezpośredniego wsparcia oraz rozpoznania, ale 
ich intensywność zmniejszała się z powodu zu-
życia samolotów. Niemniej w działaniach tych lot-
ników polskich cechowała duża zuchwałość i za-
palczywość, wielu z nich zapłaciło za to śmiercią.  
Należy pamiętać zatem, że w walkach o kształt 
granicy wschodniej Polski lotnicy przelali swoją 
krew.   

Lwów i Galicja

Lloyd C.V na froncie 
ukraińskim w 1919 r.

Pierwsze lwowskie samoloty 
z biało-czerwonymi 

szachownicami wciąż 
miały austro-węgierską 

numerację. Na zdjęciu samolot 
Brandenburg C.I jednej 

z lwowskich eskadr.

Odznaka Sekcji Lotniczej Obrony Lwowa.

Przegląd typów i oznaczeń samolotów polskich eskadr na lotnisku Lewandówka w 1919 r.

Pierwszy samolot oznaczony biało-czerwonymi pasami na skrzydłach i usterzeniu wystartował z podlwowskiego lotniska Lewandówka 5 listopada 1918 r. Wkrótce na lwowskich samolotach, takich jak ten 
Brandenburg B. I pojawiła się również biało-czerwona szachownica.

6

W  odmiennych warunkach – zwycięskiego 
Powstania Wielkopolskiego – były tworzo-

ne eskadry na lotnisku Ławica pod Poznaniem. 
Założenia organizacyjne przewidywały sformo-
wanie pięciu eskadr bojowych, w  tym czterech 
eskadr wywiadowczych i jednej eskadry niszczy-
cielskiej (bombardującej).

12 lutego 1919 r. ppor. pil. Wiktor Pniewski 
przystąpił do formowania 1 Wielkopolskiej Eska-
dry Lotniczej, której etat przewidywał 10-12 osób 
personelu latającego, w tym 6 pilotów, 4 obser-
watorów i 2 strzelców płatowcowych oraz 9 sa-
molotów. 14 marca 1919 r. eskadra została skie-
rowana na front w rejon Przemyśla, gdzie toczyły 
się walki polsko-ukraińskie.

Formowanie 2 Wielkopolskiej Eskadry Lotni-
czej rozpoczęło się 14 lutego 1919 r. W pierw-
szych dniach kwietnia eskadra została skierowa-

na na Front Wielkopolski, w rejon Nowego Miasta 
nad Wartą. Aktywnie uczestniczyła w działaniach 
bojowych, wykonując loty rozpoznawcze. Wyko-
nywała także loty propagandowe oraz rozrzu-
cała ulotki  na Śląsku, poza linią demarkacyjną. 
W czerwcu 1919 r. eskadra została przebazowana 
na Front Północny do rejonu Kruszwicy a w lipcu 
została skierowana na Białoruś w okolice Moło-
deczna.

3 Wielkopolską Eskadrę Lotniczą zaczęto for-
mować 6 marca 1919 r. W czerwcu eskadra zo-
stała skierowana na Front Południowy w okolice 
Jarocina. Wykonywała loty rozpoznawcze oraz 
loty nad teren Śląska, zrzucając ulotki wzywa-
jące Polaków do wytrwania i podjęcia walki. 25 
czerwca 1919 r. eskadra skierowana została na 
Ukrainę.

Mimo dokuczliwych braków sprawnych samo-
lotów 25 maja 1919 r. przystąpiono do formowa-
nia 4 Wielkopolskiej Eskadry Lotniczej. Eskadra 

ta stanowiła rezerwę Naczel-
nego Dowództwa i do lutego 1920 r. bazowała 
na Ławicy.

    

Eskadry wielkopolskie

Albatros J I z imieniem własnym „Smok” należał do 1 Lotniczej Eskadry Wielkopolskiej, później 12 Eskadry Wywiadowczej.

Szkic objaśniający przygotowania do zdobycia przez Polaków lotniska 
Ławica 6 stycznia 1919 r. podczas Powstania Wielkopolskiego.
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ta stanowiła rezerwę Naczel na Ławicy.
   

21 Eskadra 
Niszczycielska 
pozyskała ciężki samolot 
bombowy Gotha G IV 
po wyremontowaniu 
wraku pozostawionego 
przez Niemców na Ławicy 
w 1919 r. Na zdjęciu 
samolot przed oblotem 
i grupa mechaników 
biorących udział 
w remoncie.

Podczas lotów nad terenami plebiscytowymi na 
Śląsku jeden z samolotów miał namalowane na 
dolnych płatach hasło - RATUJ ŚLĄSK.

Odznaka  honorowa „Za obronę Kresów Wschodnich” nadana 
1 Wielkopolskiej Eskadrze Lotniczej w 1919 r. była następnie 
malowana na jej samolotach.
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Marsz Lotników to o cjalny marsz 
polskiego lotnictwa wojskowe-

go. Autorką słów jest Aleksandra Za-
suszanka, absolwentka polonistyki na 
Uniwersytecie Warszawskim, nauczy-
cielka w  II Liceum Miejskim im. Jana 
Kochanowskiego w latach 1932–1939, 
wielka działaczka społeczna i  entu-
zjastka lotnictwa, pisarka i poetka. Mu-
zykę do marsza, według melodii marsza 
kosynierów Insurekcji Kościuszkow-
skiej z  1794 roku, skomponował por. 
pil. Stanisław Latwis, instruktor pilota-
żu w  Centrum Wyszkolenia O cerów 
Lotnictwa w Dęblinie (zginął śmiercią 
lotnika 12 maja 1935 r. w czasie lotu 
z uczniem).

Marsz po raz pierwszy został publicz-
nie zaprezentowany 22 lipca 1934  r. 
w Polskim Radiu. Początkowo był mar-
szem 111 Eskadry Myśliwskiej 1 Puł-
ku Lotniczego, a  od 15 października 
1937 r. o cjalnym marszem wszystkich 
lotników.    

Marsz lotników

„Marsz Lotników” znajduje się w stałym repertuarze Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych. Wykonywany przez wojskowych muzyków wywołuje zawsze ogromne wrażenie. Orkiestra Reprezentacyjna Sił 
Powietrznych prezentuje marsz podczas koncertu na stadionie miejskim w Chojnicach podczas przeglądu orkiestr wojskowych w 2011 r. Dyryguje dyrektor-kapelmistrz mjr Paweł Joks.

Aleksandra Zasuszanka, 
autorka słów „Marsza 

Lotników” podczas pobytu na 
lotnisku 1 Pułku Lotniczego 

w Warszawie.
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Personel latający tworzącego się polskiego 
lotnictwa wywodził się z  armii walczących 

w I wojnie światowej po obu stronach. Było więc 
rzeczą naturalną, że na mundurach noszono em-
blematy lotnicze armii, w których lotnik specjali-
zację pilota czy obserwatora zdobywał. Taki stan 
rzeczy zrodził potrzebę szybkiego stworzenia 
własnych wzorów odznak lotniczych, określenia 
zasad ich nadawania, jak również sposobu no-
szenia na mundurze oraz ubraniu cywilnym.

Najbardziej znaną i powszechnie rozpoznawa-
ną odznaką jest bez wątpienia polska odznaka 
pilota oraz jej kolejne odmiany tworzone dla po-
wstających w późniejszych okresach specjalno-
ści personelu latającego. Wyjąt-
kowo udana forma artystyczna 
projektu oraz charakterystycz-
ny sposób noszenia odznaki na 
mundurze sprawiają, że polscy 
lotnicy byli i są łatwo rozpoznawal-
ni wśród formacji wojskowych za-
równo polskich, jak i innych państw. 

Twórcą projektu był Władysław Gru-
berski. O  ile nazwisko artysty, w  kon-
tekście autorstwa wzoru odznaki pilota, 
pojawia się dość często w literaturze lot-
niczej i falerystycznej, to w powszech-
nie dostępnych publikacjach trudno 
odnaleźć choćby skróconą jego notę 
biogra czną.Z przykrością należy też 
stwierdzić, że nierzadko pomĳ ane jest 
imię rzeźbiarza, bądź jest ono zaznacza-
ne jedynie inicjałem i to niekiedy błędnym. 
Dość często jest tytułowany stopniem nauko-
wym – profesora (Akademii Sztuk Pięknych), co 
niestety mĳ a się z prawdą. Projektując emblemat 
pilota (w przerwach podczas pracy nad popier-
siem Naczelnika Państwa w  Belwederze) Wła-
dysław Gruberski zdołał stworzyć odznakę, któ-
ra od samego początku zdobyła miano jednej 
z najpiękniejszych w wojsku polskim i cieszy się 
nim do dziś. 

Władysław Gruberski wykonał projekt odznaki 
pilota w  formie plakiety odlanej w brązie, którą 
traktowano jako wzorzec do produkcji odznak. 

Nie wiadomo jednak czy pierwszą mody ka-
cję odznaki Pilota, a mianowicie projekt odznaki 
Obserwatora, także należy przypisywać artyście, 
czy też rozróżnienie obu specjalności przez do-
danie iskier i zmianę kolorystyczną (poprzez wy-
konanie w brązie) było inicjatywą kogoś innego.

Początkowo odznaki specjalności lotniczych 
potwierdzały jedynie przynależność do danej 
specjalności, świadczyły o pozostawaniu w służ-
bie czynnej oraz wymaganym stażu bojowym.

Z czasem, rozwój programów szkoleń, zróżni-
cowanie kwali kacji lotniczych, posiadanie bądź 
nie doświadczenia frontowego przez poszczegól-
nych lotników, stworzyło naturalną konieczność 
rozróżnienia ich zasług bojowych oraz kwali ka-
cji. Pierwszą zmianą w  tym zakresie było usta-
nowienie w 1928 roku polowych odznak pilota, 
obserwatora oraz pilota-obserwatora, przyna-
leżnych lotnikom wykonującym loty bojowe w la-
tach 1918–1920. Kolejna zmiana wprowadzo-
na w 1933 roku zaowocowała podziałem każdej 
specjalności personelu latającego na trzy klasy.  
Formalnym aktem zaliczenia do poszczególnych 
klas było: dla III klasy – nadanie przez szefa De-
partamentu Aeronautyki dyplomu, przyznające-
go tytuł, odpowiadający danej specjalności; dla 
II i  I klasy – nadanie przez ministra spraw woj-

skowych, na wniosek szefa Departamentu Aero-
nautyki, oznaki lotniczej.

Tak więc od 1933 roku prawo noszenia odznak 
mieli jedynie lotnicy z kwali kacjami i doświad-
czeniem wymaganym dla II bądź I klasy danej 
specjalności.

Posiadanie odznaki polowej było równoznacz-
ne z posiadaniem odznaki I klasy. Przepis wyklu-
czał natomiast prawo do noszenia odznak przez 
żołnierzy posiadających kwali kacje III klasy.

Warto także wspomnieć, że początkowo za-
kładano stworzenie odrębnych odznak pilota 
i obserwatora dla lotników Wojsk Wielkopolskich. 
Rozkaz Dowództwa Głównego Nr 84 z 29 marca 
1919 roku przewidywał wprowadzenie odznaki 
w formie srebrnego orła dla pilotów oraz złotego 
dla obserwatorów.  Ostatecznie pomysłu tego za-
niechano i wprowadzono jednolitą odznakę dla 
wszystkich pilotów polskich.

Po zakończeniu wojny o granice w 1920 roku 
zaczęła się zacierać różnica pomiędzy „polową” 
odznaką, a odznaką uzyskaną w czasie pokoju. 
W 1928 roku chcąc naprawić krzywdę pilotom 
i  obserwatorom, którzy swe prawa do odznaki 
nabyli w czasie działań wojennych odróżniając 
ich od pilotów i  obserwatorów z  okresu poko-
ju, przy Departamencie Aeronautyki powstała 
Komisja Odznak Polowych w składzie: płkowni-
cy – Ludomił Rayski, Janusz de Beaurain, Jerzy 
Kossowski; majorowie – Tomasz Turbiak, Jerzy 
Makowski, Władysław Kalkus, Karol Friser, Kazi-
mierz Ziembiński; porucznicy – Zygfryd Piątkow-
ski i  Stanisław Borowy. Zadaniem komisji było 
nadanie odznak polowych pilotom i obserwato-
rom wyróżniającym się w okresie wojny. Nadanie 
odznak polowych nastąpiło 11 listopada 1928 
roku, a ich wręczenie dopiero w dniu odsłonięcia 
Pomnika Lotnika w Warszawie 11 listopada 1932  
roku.

Gapa – najpiękniejszy 
lotniczy znak
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Wśród wielu 
odznak pilota 
widniejących 
na mundurze 
płk. pil. Jerzego 
Kossowskiego 
z Komisji Odznak 
Polowych polska 
gapa wyróżnia 
się swoją 
niepowtarzalną 
formą.

Gapa 
obserwatora

yy 

a

a aa
cy cycy

wawalwal
zzz
ńs

aw aw 
 w wwwww

akakakakakki i i ii 
urururururzzzz
szszszszz
trtrtrt uuu
o o o
eżyeżyeżyeżyżży
aann
zazaznaznznz aczaaczaaczaaczaczacz

Gapa

-
zzza-a-a
tw. 
Gru-Gru-GGru-u-u

w  kw  kw  kw  kw kw  koon-on-on-on-
ppilpilpilp ota, ota, ota, 

ze loze loze lot-tt
zzzzech-ee
udnoudnoudnoudnonoo
notę notęnononotę otęot
y tyy ty ty teżeż eż ż
e je je jee jjeestest est t

znznznznznacza-acza-acacacza-cza-z

p
obserwatora

Popularna „Gapa” – odznaka pilota
i polowa odznaka pilota z zielonym wieńcem
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Szkolenie lotnicze w II Rzeczypospolitej, powszechnie utożsamia-
ne z  nauką w  „Szkole Orląt” w  Dęblinie, w  rzeczywistości było 

rozbudowane, złożone i  odbywało się w   różnorodnych  szkołach, 
ośrodkach i na licznych kursach.

Na początku lat dwudziestych XX wieku, zgodnie z ówcześnie obo-
wiązującym systemem szkolenia lotniczego, kwalifikacje pilota zdo-
bywał kandydat po ukończeniu kolejno: Niższej Szkoły Pilotów i Wyż-
szej Szkoły Pilotów. W pułkach lotniczych lub na specjalistycznych 
kursach piloci doskonalili swe   wyszkolenie  bojowe. W Grudziądzu, 
a następnie w Ułężu, był Kurs Wyższego Pilotażu. Obserwatorzy koń-
czyli szkoły, w których uzyskiwali teoretyczne i praktyczne wyszkole-
nie w powietrzu. Należy podkreślić, że w  okresie II Rzeczypospolitej 
obserwatorem mógł być tylko oficer; odpowiadał za wykonanie za-
dania przez załogę samolotu i był jej dowódcą.

Różnorodność szkół i  ośrodków szkolenia lotniczego wpłynęła 
niewątpliwie na modyfikację systemu i  utworzenie, w 1929 r., dwóch 
centrów szkolenia: dla oficerów i podoficerów.  W Dęblinie utworzono 
Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa, w którego skład wchodziły 
m.in. Szkoły Podchorążych Lotnictwa, Szkoły Podchorążych Rezerwy 
Lotnictwa, Kurs Pilotażu dla Oficerów Młodszych i tzw. kursy przekwa-
lifikowania. W Bydgoszczy powstało Centrum Wyszkolenia Podofice-
rów Lotnictwa  składające się m.in. ze Szkoły Podoficerów Pilotów 
Lotnictwa, Szkoły Podoficerów Mechaników Lotniczych i – od 1930 r. 
– Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich. W 1934 r. w ramach 
centrum została utworzona Szkoła Podchorążych Lotnictwa – Grupa 
Techniczna, przeniesiona w 1937 r. do Warszawy. Jej zadaniem było 
szkolenie inżynierów – specjalistów lotnictwa.

W 1937 r. oba centra zostały zreorganizowane i przemianowane: 
Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa na Centrum Wyszkolenia 
Lotnictwa nr 1, a  Centrum Wyszkolenia Podoficerów Lotnictwa na 
Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 2.

Szkolenie pilotażowe oraz szkolenie w innych specjalnościach lot-
niczych odbywało się także w pułkach lotniczych w ramach jedno-
razowych kursów. W 1933 r. utworzono w pułkach eskadry szkolno-
treningowe, w których  szkolono w sztuce  pilotażu żołnierzy służby 
zasadniczej i żołnierzy nadterminowych.

W  1936 r. przy Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie zorganizo-
wano Wyższą Szkołę Lotniczą , którą ukończyło 78 oficerów lotnictwa. 
Zadaniem szkoły było przygotowanie oficerów do roli dowódców na 
wypadek wojny i oficerów sztabowych.     

Rozwój szkolnictwa  
w latach 30. XX wieku

Samolot szkolny Bartel BM-5d Szkoły Podchorążych Rezerwy Lotnictwa w locie.

Na zdjęciach 
archiwalnych
zajęcia 
teoretyczne 
z aerodynamiki 
i elektryczności 
(łączności).

Odznaka Ikara noszona przez podchorążych. 

Przysięga podchorążych  
Szkoły Podchorążych Lotnictwa  
– Klasa Techniczna w Bydgoszczy w 1935 r.  
W tle samoloty szkolne Potez XXV, Bartel BM-4 i PWS-16.

Samolot szkolny RWD-8 ze Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich. Obok godło 
malowane na stateczniku pionowym samolotów należących do szkoły.

Samoloty PWS-14 należące do Lotniczej Szkoły Strze lania i Bombardowania (na statecznikach pionowych skrócony znak szkoły)

Uczniowie i instruktorzy z Centrum Wyszkolenia Lotnictwa Nr 2 w Krośnie przed samolotem szkolno-treningowym PWS-16bis.

Polski przemysł lotniczy

Doświadczenia lat wojny 1918–1921 uwidoczni-
ły, że w sytuacji nagłego zagrożenia nie można 

liczyć na zakupy za granicą. W 1920 r. zapadła de-
cyzja władz państwowych o utworzeniu rodzimego 
przemysłu lotniczego, jako jedynego pewnego źró-
dła dostaw samolotów dla lotnictwa wojskowego.

Pierwsze powstały Zakłady Mechaniczne Pla-
ge i Laśkiewicz w Lublinie, następnie Wielkopolska Wytwórnia 

Samolot i  Podlaska Wytwórnia Samolotów w  Białej Podlaskiej. Ist-
niejące w Warszawie Centralne Warsztaty Lotnicze w 1925 r. podjęły 
licencyjną produkcję samolotów, a w 1928 r. zostały przekształcone 
w Państwowe Zakłady Lotnicze w Warszawie.

Lata dwudzieste, to przede wszystkim budowa przemysłu lotni-
czego i produkcja licencyjna, ale już w  latach 1926-1928 powstały 
pierwsze własne biura konstrukcyjne które zaczęły projektować sa-
moloty rodzimej konstrukcji. Pierwszymi samolotami polskiej kon-
strukcji, które weszły do produkcji w  latach 1928-1929 były, Bartel 
BM-4 i BM-5, następnie – Lublin R-VIII oraz PWS-10. W roku 1930 roz-
poczęto seryjną produkcję samolotów RWD i PZL. Lata 1930–1939 
to okres produkcji samolotów rodzimej konstrukcji: produkowaliśmy 
samoloty szkolne, wywiadowczo-bombowe, myśliwskie, łącznikowo-
obserwacyjne, sportowe, bombowe, pasażerskie i sanitarne.

W okresie II Rzeczypospolitej  polski przemysł lotniczy wyprodu-
kował około 4000 samolotów, w  tym było ponad 1200 samolotów 
licencyjnych oraz 3800 silników. Najliczniej produkowanym samolo-
tem był szkolny RWD-8, gdyż zbudowano 550 egzemplarzy. 

Symbol nowoczesności polskiego przemysłu lotniczego – samolot PZL-37 Łoś. Był całkowicie metalowym, dwusilnikowym dolnopłatem. Skrzydła miały nowatorski profil laminarny zaprojektowany przez konstruktora samolotu inż. J. Dąbrowskiego (jeden z pierwszych zastosowanych w samolotach na 
świecie) i nowatorską konstrukcję wytrzymałościową opracowaną w zakładach PZL – keson z blachy falistej pomysłu dr. inż. Franciszka Misztala. Udźwig bomb sięgał 2580 kg. Do 1 września 1939 r. wprowadzono do eksploatacji w polskim lotnictwie wojskowym 92 Łosie wersji PZL-37A i PZL-37B. 

Początki były trudne. Na podstawie licencji 
montowano w Lublinie samoloty Ansaldo, ale nie był 
to udany produkt, szybko zyskując miano „latających 
trumien”.

Na początku lat 30. XX w. myśliwce PZL serii P były rewelacją na międzynarodowym rynku samolotów 
wojskowych. Prototyp P.1 był napędzany silnikiem rzędowym, ale wersje seryjne miały silniki gwiazdowe.

Znaki wytwórni lotniczych (od lewej): Wielkopolskiej Wytwórni Samolotów „Samolot” w Po znaniu-Ławicy, wytwórni Zakłady Mechaniczne Plage i Laśkiewicz w Lublinie, Lu belskiej Wytwórni Samolotów, Podla skiej Wytwórni Samolotów, Do świadczalnych Warsztatów Lotniczych(znanych pod nazwą 
RWD od pierwszych liter na zwisk trzech konstruktorów: St. Rogalskiego, St. Wigury i J. Drzewieckiego), Centralnych Warszta tów Lotniczych, Centralnych Zakładów Lotniczych, Państwowych Za kładów Lotniczych oraz Znak wytwórni śmigieł W. Szomańskiego.

Pierwszym bojowym samolotem polskiej konstrukcji, który wszedł do produkcji seryjnej, a następnie 
na wyposażenie jednostek, był myśliwski PWS-10. 80 egzemplarzy tego typu wyprodukowała 
Podlaska Wytwórnia Samolotów. Ze względu na przestarzałą w  tym czasie koncepcję samolotu, 
niskie osiągi i  uznanie, że stanowi on konstrukcję przejściową przed wprowadzeniem bardziej 
nowoczesnych metalowych samolotów, pozostawał krótko na uzbrojeniu eskadr bojowych, gdyż już 
w 1933 r. zaczęto wycofywać go do szkolnictwa.

W drugiej połowie lat 30. XX wieku całe szkolnictwo lotnicze opierało się na konstrukcjach krajowych 
wytwórców. Do najpowszechniej używanych należały samoloty Bartel BM-4 oraz RWD-8.

Rodzimy przemysł zapewnił lotnictwu współpracującemu z wojskami lądowymi sprzęt zastępujący 
wysłużone Potezy. Eskadry towarzyszące, a później obserwacyjne wyposażone zostały w Lubliny 
R-XIII, a następnie nieliczne RWD-14 Czapla.

Przykładowe plansze informacyjne w pomieszczeniu nr 2
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Odzyskanie dostępu do Bałtyku oraz potrze-
ba jego zabezpieczenia i  ochrony nie tyl-

ko flotą morską było przyczyną zorganizowania 
w 1920 r. Bazy Lotnictwa Morskiego, następnie 
Detaszowanego Dyonu Lotniczo-Wywiadowcze-
go, a w połowie 1923 r. Morskiego Dywizjonu Lot-
niczego.

Morski Dywizjon Lotniczy składał się z dwóch 
eskadr:

– Morskiej Eskadry Wielosilnikowej, która 
w  1930 r. została przemianowana na 1  Eska-
drę Liniową „Wiking”, a następnie w 1939 r. na 1 
Eskadrę Dalekiego Rozpoznania;

– Morskiej Eskadry Obserwacyjnej, która 
w 1930 r. została przemianowana na 2 Eskadrę 
Liniową „Rugia”, a następnie w 1939 r. na 2 Eska-
drę Bliskiego Rozpoznania.

Początkowo dywizjon miał w swoim wyposa-
żeniu m.in. samoloty poniemieckie Friedrichsha-
fen, włoskie Macchi, francuskie Latham 43, LeO 
H-135, Schreck FBA-17. Z czasem zastąpił je 
sprzęt polskiej produkcji: Lublin R-VIIIbis, Lublin 
R-XIIIter, Lublin R-XIIIG. 27 sierpnia 1939 r. drogą 

powietrzną przyleciał do Pucka pierwszy z sze-
ściu zakupionych we Włoszech wodnosamolot 
Cant Z-506B.

Poza eskadrami bazującymi w bałtyckiej ba-
zie w Pucku, Polska dysponowała jeszcze jedną 
jednostką wodnosamolotów, stacjonującą w Piń-
sku, działającą u  boku Flotylli Pińskiej. Opero-
wała ona nad obszarami Polesia, gdzie nie było 
rozwiniętej sieci dróg, za to można było korzy-
stać z licznych zbiorników wodnych.

Lotnictwo morskie II RP

Amfibia Schreck FBA-17HMT2 z Eskadry Obserwacyjnej MDLot, oraz Łódź latająca Latham 43HB3 (podnoszona przez dźwig) w puckiej bazie Morskiego Dywizjonu Lotniczego.

Łódź latająca Schreck FBA-17 o nazwie fundacyjnej „LUBLINIAK”, 
ponieważ stanowiła dar mieszkańców Lublina. Była używana przez 
eskadrę rzeczną z Pińska.

Łódź latająca Latham 43 z 1 Eskadry Liniowej „Wiking” z widocznym godłem jednostki, zacumowana przy brzegu w porcie wojennym 
Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu.

Poniemieckie wodnosamoloty pływakowe Friedrichshafen FF-33 i FF-49 oraz Lübeck Travemünde F-4 w Pucku w sierpniu 1920 r. Wszystkie zostały ozdobione banderą Marynarki Wojennej, jako tymczasowym 
znakiem polskiego lotnictwa morskiego.

Prototyp nieudanego wodnosamolotu torpedowego Lublin R-XX podczas badań w Pucku w 1935 r. 

Wodnosamoloty Lublin R-XIIIG. Najbliższy obiektywu samolot z numerem 714 to jedyny samolot, który bombardował Gdańsk we wrześniu 
1939 r.

Trzecia z czterech łodzi latających Loire Olivier LeO H-13E 
sprowadzonych do Polski w 1924 r. 

Łódż latająca Macchi M-9 z numerem 25 po remoncie w CWL. Widać 
duże szachownice umieszczone na przodzie kadłuba i skrzydłach.

Wodnosamolot CAMS-30E2

Lublin R-VIIIter z I Eskadry Liniowej 
Morskiego Dywizjonu Lotniczego z 
numerem 803 i wielorybem na kadłubie 
(zdjęcie niemieckie z września 1939 r.).

W okresie międzywojennym piloci wojskowi zanotowali wspaniałe 
osiągnięcia sportowe, które w znakomity sposób wpływały na 

rozwój i popularyzację lotnictwa w społeczeństwie. W 1926 r. por. pil. 
Bolesław Orliński z mechanikiem sierż. Leonardem Kubiakiem wyko-
nali lot na trasie Warszawa – Tokio – Warszawa (około 23 000 km). 
W maju 1933 r. kpt. pil. Stanisław Skarżyński  samotnie wykonał lot 
polskim samolotem RWD-5bis przez Atlantyk (z St Louis w Senegalu 
do Maceio w Brazylii). Na polskich samolotach RWD odnieśli zwycię-
stwa w Challenge’ach piloci wojskowi: w 1932 – por. pil. Franciszek 
Żwirko i inż. Stanisław Wigura, w 1934 – kpt. pil. Jerzy Bajan i sierż. 
Gustaw Pokrzywka.

I miejsca w międzynarodowych zawodach balonów wolnych Gor-
dona-Bennetta zajęli: w 1933 r. – kpt. pil. bal. Franciszek Hynek i por. 
obs. bal. Zbigniew Burzyński, w 1934 r. – kpt. Franciszek Hynek i por. 
obs. bal. Władysław Pomaska, a w 1935 r. – kpt. pil. obs. bal. Zbi-
gniew  Burzyński i por. obs. bal. Antoni Janusz (przelecieli 1650,5 km 
w czasie 57 godzin i 54 minut, bijąc światowy rekord długości lotu 
i zdobywając puchar dla Polski na własność). 

Lotnicy wojskowi w sportach lotniczych

Na przełomie lat 20. i 30. XX w. typowo wojskowymi zawodami międzynarodowymi był Lot Małej Ententy i Polski, w którym brali udziali lotnicy wojskowi z Polski, Czechosłowacji, Rumunii i Jugosławii. Niestety przerodziły się one w ostrą rywalizację przemysłu lotniczego polskiego i czechosłowackiego 
w walce o zamówienia zagraniczne.

Challenge International des Avions de Tourisme 
(Międzynarodowe Zawody Samolotów Turystycznych) były 
okresową imprezą przyciągającą uwagę przemysłu lotniczego 
i lotnictwa wojskowego w szeregu krajów europejskich. Wiele 
samolotów zaprojektowano specjalnie na te zawody, a pod 
względem konstrukcyjnym było to prawdziwe wyzwanie: 
samoloty musiały być szybkie do części wyścigowej, ale musiały 
mieć świetne parametry przy małych prędkościach, dające 
zdolność do bardzo krótkiego startu i lądowania. Nic dziwnego, 
że w tych turniejach przodowali Niemcy, mający wielu 
wybitnych konstruktorów i lotników. A jednak na początku 
lat 30. w zawodach tych królowały polskie samoloty RWD: 
w 1932 r. wygrał RWD-6, a w 1934 r. – RWD-9. Entuzjazm 
w Polsce po zwycięstwie załogi: Franciszek Żwirko (świetny 
pilot wojskowy) i Stanisław Wigura (inżynier i konstruktor, 
„W” ze skrótu „RWD”) w 1932 r. był niesamowity (aby dziś 
doszło do podobnego szaleństwa, polska drużyna musiałaby 
chyba wygrać mistrzostwa świata w piłce nożnej). Niestety, 
jak wielu pionierów lotnictwa, Żwirko i Wigura zginęli 
wkrótce potem w katastrofie lotniczej. Dwa lata później 
ich godnymi  następcami okazali się kpt. pil. Jerzy Bajan 
i sierż. Gustaw Pokrzywka, którzy wygrali kolejną edycję 
tych zawodów. 

Afrykanka - samolot PZL Ł-2, na którym kpt. pil. Stanisław 
Skarżyński i por. inż. Markiewicz dokonali rajdu dookoła Afryki.

W maju 1933 r. kpt. pil. Stanisław Skarżyński  samotnie 
wykonał lot polskim samolotem RWD-5bis przez Atlantyk 
(z St Louis w Senegalu do Maceio w Brazylii). Swoje wrażenia 
z podróży sam pilot opisał w książce „Na RWD-5 przez Atlantyk”.

W 1926 r. por. pil. Bolesław Orliński z mechanikiem sierż. 
Leonardem Kubiakiem wykonali lot na trasie Warszawa 
– Tokio – Warszawa (około 23 000 km). Czasopismo „Lot 

Polski” informowało m. in. o wystąpieniu radiowym 
kpt. Orlińskiego w Japonii. 

Orliński został 
wyróżniony 
przez 
Japończyków 
Orderem 

Wschodzącego 
Słońca 

zachowanym do 
dziś.

Wspomnienia 
jednego z Polskich 
uczestników 
zawodów o Puchar 
Gordona Bennetta w 
1936 r.

Ogromne sukcesy lotnicy polscy 
odnosili również w sporcie 
balonowym zdobywając Puchar 
Gordona Bennetta w 1936 r.

Nie wszystkie próby bicia rekordów sportowych 
zwłaszcza w lotach dalekodystansowych zakończyły się 
sukcesem. 
W 1927 r. zakupiono we Francji nowo skonstruowany 
samolot rajdowy Amiot 123 – odmianę bombowca, 
który otrzymał nazwę „Marszałek Piłsudski”. Do 
lotu transatlantyckiego wyznaczono mjr. Ludwika 
Idzikowskiego i mjr. Kazimierza Kubalę jako 
nawigatora. Pierwsza próba przelotu 3 sierpnia 
1928 r., z powodu usterki technicznej zakończyła 
się wodowaniem, ok. 70 km od brzegu Hiszpanii. 
Marynarze uratowali załogę i wyciągnęli dźwigiem 
samolot, który jednak uległ znacznym uszkodzeniom.
Idzikowski i Kubala podjęli mimo to rok później kolejną 
próbę pokonania Atlantyku. W tym celu ze składek 
Polonii amerykańskiej zakupiono drugi egzemplarz 
samolotu Amiot 123, mający mocniejszy silnik i inne 
drobne ulepszenia. Samolot 
nazwano „Orzeł Biały”. 13 lipca 
1929 r., po starcie z lotniska Le 
Bourget i przeleceniu 2140 km 
podczas awaryjnego lądowania 
na wyspie Graciosa, samolot 
uległ katastrofie i Ludwik 
Idzikowski poniósł śmierć, 
natomiast Kazimierz Kubala 
odniósł niewielkie obrażenia. 
Tragicznie zakończył się 
również lot do Bagdadu w 
1928 r. samolotu Fokker 
F-VII/3m z załogą por. pil. 
Kazimierz Kalina, por. pil. 
Kazimierz Szałas i mech. 
st. sierż. Stefan Łosinek. 
Podczas lądowania 
samolot został rozbity 
a por. Szałas zginął 
śmiercią lotnika.

Początki organizacji wojsk balonowych sięga-
ły czasów I Korpusu Polskiego gen. Józefa 

Dowbór-Muśnickiego, gdzie jesienią 1917 roku 
utworzony został 1 Polski Oddział Balonowy. Jego 
twórcą był ppłk Hipolit Łossowski, a  dowódcą 
został kpt. Hulewicz. Oddział aeronautyczny zor-
ganizowany był również na froncie rumuńskim. 

Organizację lotnictwa polskiego zapocząt-
kowało m.in. utworzenie Sekcji Żeglugi Napo-
wietrznej Ministerstwa Spraw Wojskowych. Sze-
fem Sekcji został ppłk pilot balonowy Aleksander 
Wańkowicz.

W związku z całkowitym brakiem wyposażenia 
i sprzętu nadającego się do utworzenia oddzia-
łów balonowych, specjalistów pochodzących 
z  wojsk balonowych byłych armii zaborczych 
przydzielono do lotnictwa.

Sytuacja polskich wojsk balonowych zmieniła 
się w związku z wyzwoleniem Wielkopolski. W hali 
sterowcowej na Winiarach w Poznaniu znalezio-
no dwie powłoki balonów obserwacyjnych oraz 
kilkaset butli z wodorem. Sprzęt ten posłużył do 
utworzenia w Poznaniu wojsk aeronautycznych 
w kwietniu 1919 roku. 5 maja 1919 roku zorgani-
zowano 1 polową kompanię aeronautyczną, na-
stępnie Ruchomy Park Aeronautyczny i  dalsze 
dwie polowe kompanie aeronautyczne podpo-
rządkowane I  Grupie Aeronautycznej, utworzo-
nej 15 lipca 1919 roku.

21 maja 1919 roku rozpoczęła działalność 
Oficerska Szkoła Aeronautyczna. Pierwszy kurs 
ukończyło 25 aspirantów oficerskich, mianowa-
nych 28 września 1919 roku podporucznikami 
aeronautyki.

Pierwszego wzlotu wojskowego balonu obser-
wacyjnego dokonał 23 lipca 1919 roku płk pilot 
balonowy A. Wańkowicz.

Zakupy wyposażenia balonowego we Fran-
cji oraz wyszkolony personel umożliwiły zimą 
1919/1920 roku rozbudowę i rozwój wojsk aero-
nautycznych. Zorganizowano je w trzy Grupy Ae-
ronautyczne. Grupa Aeronautyczna składała się 
z dwóch kompanii aeronautycznych i Ruchome-
go Parku Aeronautycznego.

W wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku obok 
eskadr lotniczych zostały użyte na froncie także 
nowo sformowane jednostki wojsk balonowych 
– I, II i III Grupa Aeronautyczna. Grupy Aeronau-
tyczne przemianowano po przybyciu na front na 
bataliony aeronautyczne.

W związku z niemożnością wykonywania za-
dań, ze względu na manewrowy charakter walki, 
bataliony aeronautyczne połączone zostały cza-
sowo w  pułk aeronautyczny, który użyty został 
na froncie w składzie 4 Armii jako pułk piechoty.

Na początku lat 20. wojska balonowe dyspo-
nowały batalionami aeronautycznymi w Pozna-
niu, Jabłonnie, Toruniu, Krakowie i w Brześciu 
nad Bugiem oraz Szkolnym Batalionem Sterow-
cowym przy Oficerskiej Szkole Aeronautycznej.

Szkolny Batalion Sterowcowy szkolił się na 
zakupionym we Francji sterowcu ciśnieniowym 
firmy Zodiac VZ—11 Vedette, któremu w Polsce 
nadano nazwę „Lech”. Bataliony aeronautyczne 
dysponowały balonami obserwacyjnymi produk-
cji francuskiej typu Caquot M2 i R2.

W 1921 roku w skład wojsk balonowych obok 
trzech batalionów aeronautycznych, wchodziła 
również Oficerska Szkoła Aeronautyczna oraz 
Centralne Składy Balonowe.

Centralna Szkoła Balonowa przeniesiona z Po-
znania do portu sterowcowego w Toruniu, istniała 
do 1924 roku. Po jej rozwiązaniu do 1932 istniała 
przy 1 batalionie balonowym w  Toruniu Szkoła 
Podchorążych Wojsk Balonowych. Po likwidacji 
w  1934 roku, utworzono Pluton Podchorążych 
Rezerwy, który przejął zadania szkolenia specja-
listów na doraźnie organizowanych kursach.

Centralne Zakłady Balonowe utworzono w 1924 
roku w miejsce zlikwidowanych Centralnych Za-
kładów Aerostatycznych. Dokonywały one na-
praw sprzętu balonowego, następnie rozpoczęły 
własną produkcję. 1 kwietnia 1929 roku Centralne 
Zakłady Balonowe przekształcono w Wojskowe 
Warsztaty Balonowe, a w 1935 roku w Wytwór-
nię Balonów i  Spadochronów. Wyprodukowała 
do 1939 roku 200 balonów zaporowych, 50 ob-
serwacyjnych i 25 sportowych.

W  1922 roku na bazie Centralnych Składów 
Balonowych utworzono Centralne Zakłady Ae-
rostatyczne w Jabłonnie. Miały one za zadanie, 
m.in.: przechowywanie sprzętu balonowego, 
jego naprawy oraz wytwarzanie wodoru na po-
trzeby jednostek aeronautycznych .

Pod koniec 1923 roku przystąpiono do reduk-
cji wojsk balonowych, w wyniku której pozosta-
wiono jedynie batalion w Toruniu oraz wydzieloną 
kompania balonów zaporowych w Jabłonnie.

W  1929 roku na bazie wydzielonej kompa-
nii balonów zaporowych z  toruńskiego batalio-
nu sformowano 2 batalion balonowy w Jabłon-
nie. Istniejące oba bataliony podporządkowano 
utworzonym w 1930 roku Grupom Aeronautycz-
nym w 1936 roku przemianowanym na Lotnicze.

Inspektorat Obrony Powietrznej Państwa (I.O-
.P.P.) powołano Dekretem Prezydenta RP w 1936 
roku. Inspektorem Obrony Powietrznej Państwa 
został gen. Gustaw Orlicz-Dreszer, a  po jego 
śmierci gen. bryg. Józef Zając. Inspektorat był 
ośrodkiem kierującym sprawami obrony prze-
ciwlotniczej.

Do sierpnia 1939 roku oddziały balonowe pod-
legały Dowództwu Lotnictwa Ministerstwa Spraw 
Wojskowych następnie zostały przeniesione 
z  lotnictwa do obrony przeciwlotniczej i podpo-
rządkowane dowódcy Obrony Przeciwlotniczej 
Ministerstwa Spraw Wojskowych. Oficerowie 
kompanii balonów obserwacyjnych nadal pozo-
stawali w korpusie osobowym oficerów lotnictwa.

Do 1 września 1939 roku zdołano zmobilizować 
12 kompanii balonowych. Kompania balonów 
obserwacyjnych liczyła 6 oficerów obserwato-
rów balonowych oraz 190 podoficerów i  szere-
gowych . Wg etatu posiadała na stanie dwie po-
włoki balonowe (typu BD), dwie dźwigarki oraz 
tabor samochodowy.

Kompania balonów zaporowych składała się 
z: drużyny dowódcy, 2 plutonów balonów zapo-
rowych typu N i NN po 5 tandemów oraz plutonu 
transportowego i plutonu parkowego.

Wszystkie kompanie balonów zaporowych 
podporządkowano dowódcy Zgrupowania Balo-
nów Zaporowych, które liczyło ogółem 50 tande-
mów czyli 100 balonów zaporowych.

Zapory balonowe osłaniały w Warszawie mo-
sty na Wiśle i lotnisko Okęcie do 5 września 1939 
roku. Ewakuacja środków obrony przeciwlotni-
czej spowodowała coraz większe straty sprzę-
tu balonowego, który niszczony był w powietrzu 
i na ziemi przez samoloty Luftwaffe.

Kompanie balonów obserwacyjnych przy-
dzielone do poszczególnych jednostek nie miały 
możliwości realizacji swoich zadań. Prowadze-
nie obserwacji z balonów uniemożliwiały szybkie 
zmiany sytuacji na froncie oraz brak możliwości 
sprawnego wycofywania z zagrożonych pozycji 
przez zatłoczone drogi.

Jedyną kompanią, która dokonała bojowego 
wzlotu balonu obserwacyjnego była 5 kompa-
nia balonów obserwacyjnych. 10 września 1939 
roku w rejonie miejscowości Wólka Radzymińska 
wzlotu dokonano dwukrotnie.

Wojska balonowe

Balony Caquot ozdobione biao-czerwoną szachownicą oraz żołnierze wojsk aeronautycznych w toruńskiej hali balonowej.

Zakupiony we Francji sterowiec patrolowy Zodiac VZ-11otrzymał 
nazwę LECH i był użytkowany w aeronautycznym batalionie 
szkolnym w Toruniu w latach 1922–1926.

Balony obserwacyjne typu Caquot BD produkowane przez WBS 
w Legionowie.

Balon 
obserwacyjny 
Batalionu 
Balonowego 
Toruniu 
w 1929 r.

Odznaka 
obserwatora 
balonowego.

Przykładowe plansze informacyjne w pomieszczeniu nr 2
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Mapa działu „Wojna 1939 roku”
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W latach 1936-1937 dokonano kolejnej reor-
ganizacji lotnictwa spowodowanej potrze-

bami przygotowań do zadań obrony kraju. W 1, 
2, 3 i 4 Pułku Lotniczym utworzono nowe eskadry 
towarzyszące (16, 26, 36 i 46) oraz we wszyst-
kich pułkach dowództwa dywizjonów towarzy-
szących. W  5 i  6 Pułku Lotniczym utworzono 
dywizjony myśliwskie. 1 lipca 1937 r. utworzono 
w 1 Pułku Lotniczym stanowisko dowódcy Zgru-
powania Myśliwskiego, któremu podporządko-
wano III i IV Dywizjon Myśliwski.

Po reorganizacji w 1937 r. w lotnictwie było 48 
eskadr, w  tym 17 liniowych, 15 myśliwskich, 12 
towarzyszących, 3 bombowe i 1 myśliwska-noc-
na. Był to pierwszy krok do realizacji planu Komi-
tetu do Spraw Uzbrojenia i Sprzętu.

W 1939 r. rozwiązano 5 eskadr, w których nie 
udało się usunąć braków sprzętu: w 1 Pułku Lot-
niczym rozformowano 11 i 12 Eskadrę Liniową, 
w 3 Pułku rozformowano 35 Eskadrę Liniową oraz 
w 6 Pułku – 61 i 62 Eskadrę Liniową.

W  związku z przejściem w stan wojenny za-
szły kolejne zmiany w  lotnictwie liniowym. Roz-
wiązano dowództwa dywizjonów, pozostały tylko 
2 dowództwa (I Dywizjonu 2 Pułku i II Dywizjonu 
6 Pułku), które przemianowano na II i VI Dywi-
zjon Bombowy. Podobnie eskadry tych dywizjo-
nów przemianowano na bombowe (21, 22 oraz 
64 i 65) oraz 55 Eskadrę 5 Pułku przemianowano 
na 55 Samodzielną Eskadrę Bombową. Pozosta-
łe eskadry liniowe przemianowano na eskadry 
rozpoznawcze. Po tych zmianach stan lotnictwa 
bojowego był następujący: 11 dowództw dywi-
zjonów, w tym 7 myśliwskich i 4 bombowe, oraz 
43 eskadry, w tym 7 rozpoznawczych, 15 myśliw-
skich, 12 obserwacyjnych, 4 bombowe Łosi i 5 
bombowych Karasi.

Reorganizacja 
lotnictwa liniowego

Breguety XIX z 12 Eskadry Liniowej 1 Pułku Lotniczego.  Te dwupłatowe samoloty były podstawowym wyposażeniem eskadr liniowych przed 
wprowadzeniem do służby samolotów polskiej konstrukcji i produkcji PZL-23 Karaś.

PZL-23 Karaś z 11 Eskadry Liniowej 1 Pułku Lotniczego z Warszawy 
na lotnisku w Lidzie podczas manewrów w 1938 r. 

PZL-23 Karaś z 24 Eskadry Liniowej 2 Pułku Lotniczego w Krakowie w 1938 r. 

PZL-23 Karaś z 34 Eskadry Liniowej 3 Pułku Lotniczego z Poznania w locie

Odznaka pamiątkowa 11 Eskadry Liniowej.

Odznaka pamiątkowa 55 Samodzielnej Eskadry Bombowej. 

Samoloty PZL.23B  12 Eskadry Liniowej (Rozpozna wczej) na zgrupowaniu w okresie zajmowania Zaolzia. 
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W marcu 1939 r. Sztab Lotnictwa przy Sztabie 
Głównym WP przystąpił do przestawiania sił 

lotniczych z organizacji pokojowej na wojenną. 
W wyniku przeprowadzonych zmian organizacyj-
nych i modernizacji oraz po wypracowaniu kon-
cepcji użycia lotnictwa, których ideą było wspar-
cie wojsk lądowych, wydzielono 2/3 lotnictwa 
polskiego, które przydzielono poszczególnym 
armiom i samodzielnym grupom operacyjnym. 

W skład lotnictwa armĳ nego włączono eskadry 
lotnictwa myśliwskiego, rozpoznawczego i  ob-
serwacyjnego. Każdej armii przydzielono  jeden 
dwueskadrowy dywizjon myśliwski, jedną eska-
drę rozpoznawczą oraz dwie eskadry obserwa-
cyjne (Armia „Karpaty” otrzymała tylko 31 Eska-
drę Rozpoznawczą i 56 Eskadrę Obserwacyjną, 
które były wycofane z Armii „Łódź” i  „Modlin”). 
Ogółem w składzie lotnictwa armĳ nego były 252 
samoloty, w tym 105 samolotów myśliwskich, 70 
samolotów rozpoznawczych i 77 samolotów ob-
serwacyjnych. 

Lotnictwo armĳ ne

Dwumiejscowe samoloty podstawowego szkolenia RWD-8 wykorzystywano podczas kampanii wrześniowej do lotów łącznikowych, a nawet do 
rozpoznania. Ta maszyna, rozbita, pozbawiona silnika i innych elementów, stanowi przykład losu, jako spotkał wiele polskich samolotów, w wal-
ce z liczniejszym i lepszym sprzętem Luftwaff e. 

Radzieccy najeźdźcy oglądają wraki dwupłatowych PWS-26 zdobyte we wschodniej Polsce. Te samoloty, zaprojektowane do szkolenia, były rów-
nież stosowane do zadań łącznikowych, a kilka użyto pod koniec kampanii w Polsce jako lekkich samolotów szturmowych.

PZL-23 Karaś 
z 42 Eskadry Rozpoznawczej z 4 Pułku Lotniczego w To-

runiu, przydzielonej we wrześniu 1939 r. do lotnictwa Armii „Pomorze”.

Odznaka pamiątkowa 42 Eskadry Rozpoznawczej.

4 września 1939 r. por. pil. Tadeusz Jeziorowski – ofi cer taktyczny  III/6 
Dywizjonu Myśliwskiego – zginął w samolocie PZL P.11c nr taktyczny 
3 zestrzelonym nad lotniskiem Widzew. Zdjęcia płonącego wraku w 
Widzewie zrobił pilot  162 Eskadry Myśliwskiej ppor. Czesław Głów-
czyński.
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Brygada Pościgowa była związkiem taktycz-
nym przewidzianym do obrony powietrznej 

obszaru miasta  Warszawy. Powstała w lecie 
1939  r.  Składała się czterech eskadr myśliw-
skich wyposażonych w samoloty PZL P-11 i jed-
nej eskadry myśliwskiej wyposażonej w samoloty 
PZL P-7. Łącznie  54 samoloty i 84 pilotów. Do-
wódcą brygady był płk pil. Stefan Pawlikowski.

We wrześniu 1939 r. brygada walczyła według 
oryginalnego planu przechwytywania przez sieć 
dozorowania obcych samolotów i naprowadza-
nia na nie własnych myśliwców, autorstwa mjr. 
dypl. pil. Eugeniusza Wyrwickiego. Przez sześć 
dni skutecznie broniła Warszawy, następnie zo-
stała przebazowana na lubelski węzeł lotniskowy. 
Brak koncepcji dalszej walki, ustawiczna zmiana 
lądowisk na kierunku południowo-wschodnim 
zwiększyły rozgoryczenie własną bezsilnością. 
W dniach 17–18 września 1939 r. odleciał do Ru-
munii rzut powietrzny brygady.

Podczas powietrznych zmagań we wrześniu 
1939 r. piloci Brygady Pościgowej zestrzelili, we-
dług Jerzego Cynka, na pewno 39 i ½  samolotu. 
Najwięcej zwycięstw powietrznych uzyskał ppor. 
pil. Hieronim Dudwał ze 113 Eskadry Myśliwskiej, 
zestrzeliwując 4  samoloty. Poległo 3 pilotów, 8 
zostało ciężko rannych a 5 zaginęło.

Brygada Pościgowa

Grupowy start myśliwców PZL P.11 113 Eskadry Myśliwskiej. Widoczny tu samolot nr 9.70 „10” uległ podczas walk wrześniowych poważnemu uszkodzeniu kiedy pilotował go ppor. Hieronim Dudwał. 

Samoloty 111 Eskadry Myśliwskiej „Kościuszkowskiej” na lotnisku polowym. W eskadrach wyposażonych w te my-
śliwce używano mieszaniny maszyn odmiany P.11a (np. widoczny tu samolot z numerem bocznym „10”) i P.11c (np. 
samolot nr „5”). 

Piloci Brygady Pościgowej przy zamaskowanych P.11 na lotnisku w Młynowie w połowie wrze-
śnia. Od lewej: ppor. Henryk Stefankiewicz (poległ w Dyonie 315 w czerwcu 1944 r.), kpr. Mi-
chał Cwynar (promowany na ofi cera za zasługi wojenne, w 1945 r. doszedł do stanowiska do-
wódcy Dyonu 316), ppor. Rajmund Kalpas (poległ w czerwcu 1940 r. w walce powietrznej nad 
Lyonem), st. szer. Mieczysław Adamek (promowany na ofi cera, poległ w maju 1944 r. w Dyonie 
317).

Niemieccy żołnierzez pozują przy jednym z wielu samolotów Brygady Pościgowej zestrzelonych we wrześniu 1939 r. 

w te my-
.11

te my
c (np.

Odznaka 114 Eskadry 
Myśliwskiej z IV/1 Dyonu 
Myśliwskiego.

4

Brygada Bombowa była związkiem taktycz-
nym utworzonym w ostatnich dniach sierpnia 

1939 r. z istniejącego zgrupowania bombowego 
(210 i 215 Dywizjonu Bombowego), II i VI Dywi-
zjonu Bombowego oraz 55 Samodzielnej Eska-
dry Bombowej. 

Posiadała ogółem 36 samolotów bombowych 
PZL-37B Łoś i 50 samolotów bombowych PZL-
23B Karaś, które przy łącznym użyciu mogły jed-
norazowo zrzucić 70 ton bomb. Dowódcą bryga-
dy był płk obs. Władysław Heller.

Podstawowym zadaniem brygady miało być 
opóźnianie marszu niemieckich dywizji pancer-
nych. Cel ze wszech miar słuszny ale realia two-
rzenia brygady w toku mobilizacji, bez wyposaże-
nia jej w środki łączności ani odpowiednie służby 
zapewniające samodzielne działanie i zmianę 
dyslokacji, zaciążyły ujemnie na jej działalności 
bojowej.

Podczas wrześniowych walk nie doszło ani 
razu do jednoczesnego, zmasowanego ataku 
wszystkich formacji brygady na jeden cel. Zada-
nia wykonywane były kluczem, eskadrą lub co 
najwyżej dywizjonem bez osłony lotnictwa my-
śliwskiego. 

Samoloty brygady w wojnie 1939 r. wykonały 
337 zadań bojowych zrzucając na cele nieprzy-
jaciela około 190 ton bomb. Poległo 69 lotników.  

Brygada Bombowa

Dwusilnikowy bombowiec PZL-37 Łoś był najnowocześniejszym samolotem polskiego lotnictwa w 1939 r. 
Pozbawiony odpowiedniego zaplecza technicznego oraz osłony dorównujących mu osiągami myśliwców 
i używany w nieprzemyślany sposób nie był w stanie wpłynąć na przebieg kampanii. 

Książka lotów ppor. obs. Kazi-
mierza Bernasa z 216 (16) Eskadry Bombowej 
latającej na Łosiach w składzie Brygady Bombowej. Po kampanii wrze-
śniowej ppor. Bernas przedostał się na Zachód. Poległ w  czerwcu 1941 r. w załodze Wellingtona 
z Dyonu 301 zestrzelonego nad Bremą.

Niemieccy żołnierze pozują ze zdobytym polskim Łosiem, demonstrując różne typy bomb lotniczych stoso-
wanych w polskim lotnictwie. 

Samoloty PZL.37 Łoś  Brygady Bombowej na lotnisku w Ułężu na przełomie sierpnia i września 1939 r. Na 
samolocie na pierwszym planie widać szachownice i oznaczenie 861-N na dolnej powierzchni płata.

Książka lotów ppor. obs. Kazi-
mierza Bernasa z 216 (16) Eskadry Bombowej 
latającej na Łosiach w składzie Brygady Bombowej. Po kampanii wrze-

Samolo
samoloc

Wrak samolotu PZL.23B Karaś (nr ewidencyjny 44.211, nr boczny 5) z  55 Eskadry Bombowej, uszkodzone-
go przy lądowaniu na zbombardowanym lotnisku Lwów-Skniłów 11 lub 12 września i tam pozostawionego. 
Warto zwrócić uwagę, że na tym samolocie nadal widnieje komplet oznaczeń, włącznie z odznaką 55 Eska-
dry wymalowaną na burcie (zdjęcie sowieckie).

Plansze poświęcone lotnictwu II Rzeczpospolitej 
do zabudowania w stojaku:

wymiary 80x1730 mm
materiał: płyta PCV 6 mm z naklejoną  

i zalaminowaną folią z nadrukiem
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POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W 1940 ROKU wysokość liter 20 cm

800 cm

122 cm

80 cm

98 cm gabloty wysokości 
90 cm

Francja 1940 r.  
- dyslokacja jednostek 

mapa

Ewakuacja do Wielkiej 
Brytaniai

Udział Polaków  
w walkch nad Francją

Formowanie we Francji 
polskich jednostek

Droga do Francji

Plansze informacyjne działu „Lotnictwo polskie w latach II wojny światowej”
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Aranżacja przestrzenna pomieszczenia nr 3 
Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej – „Sala odpraw”

Ściana A

Ściana C

Ściana E

Ściana F

ŁAWECZKI

Ściana G

Ściana B

Ściana D
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Plansze informacyjne działu  
„Lotnictwo polskie w latach II wojny światowej” – „Sala odpraw”

300 cm

300 cm

275 cm

275 cm

Sztandar Polskich  
Sił Powietrznych

Ściana A

Ściana B

Miłość żąda ofiary
70 lat Sztandaru Polskich Sił Powietrznych

1941–2011 

Józef Filipowicz
SZTANDAR LOTNIKÓW

Błogosław Panie w każdej potrzebie, 
Wojska Polskiego sztandary, 
wejrzyj na hasło najmłodszej broni — 
„Miłość żąda ofiary”.

Tobie, Boże, i miłej Ojczyźnie 
przysięgali dochować wiary, 
pomnąc na słowa w Wilnie wyszyte 
„Miłość żąda ofiary”.

Nad Krajem, Francją, Anglią, Niemcami,
i nad piaskami Sahary, 
walczyli mężnie, w pamięci mając, 
że „Miłość żąda ofiary”.

Złożyli w darze młode swe życie — 
to poświęcenie bez miary, 
by krwią poległych wypełnić hasło — 
„Miłość żąda ofiary”.

16 Vii 1941 r.

16 Viii 1992 r.

Wilnianin – kapitan pilot Jan Hryniewicz, któ-
ry w 1939 r. przez Rumunię przedostał się 

do Wojska Polskiego we Francji zwrócił się do 
swej matki z prośbą, ażeby w Wilnie wyhaftowa-
no sztandar dla lotników poświęcony w  Ostrej 
Bramie i przesłany na Zachód. Projekt sztanda-
ru opracował wspólnie z podchorążymi lotnictwa 
Kazimierzem Karaszewskim i Zbigniewem Hojdą. 
Na awersie miała być Matka Boska Ostrobram-
ska a na rewersie godło dęblińskiej Szkoły Orląt 
i napis: „Wilno 1940. Miłość żąda ofiary”. Projekt 
ten dotarł skomplikowanymi drogami do Wilna 
w styczniu 1940 roku. Doktor Wasilewska-Śwido-
wa zwróciła się do księdza Kucharskiego o po-
moc, bo przecież taki sztandar wymaga adamasz-
ku, jedwabiu, srebrnych i złotych nici, a więc tego, 
czego w Wilnie było wtedy brak. Ksiądz Kuchar-
ski powołał komitet, do którego weszła m.in. dok-
tor Wasilewska-Świdowa i matka projektodawcy, 
Emilia z Huwaltów Hryniewiczowa. Koszt takiego 
sztandaru, miał wynosić około 3000 litów, a więc 
sumę olbrzymią. Zarządzono więc składkę i  ze-
brano pieniądze. Ksiądz Kucharski zwrócił się 
do arcybiskupa Jałbrzykowskiego, a ten poprzez 
swoje znajomości w Kownie sprowadził potrzebne 
materiały z… Berlina. Haftowano sztandar u sióstr 
Benedyktynek (których przełożona siostra Maria 
Imelia Neugebauer ukończyła Akademię Sztuk 

Pięknych w Rzymie) i w Zakładzie pod wezwaniem 
św. Kazimierza przy ul. Mostowej. Siostra przeło-
żona trzymała pieczę nad artystycznym wyrazem 
sztandaru. Gotowy sztandar dla polskich lotników 
przewiozła z Wilna do Kowna mieszkanka Kow-
na, Genowefa Stankunowiczówna, członek ZWZ 
o pseudonimie „Gienia” w połowie sierpnia 1940 r. 
przejął go „Herman” (kapral podchorąży Dasz-
kiewicz), który miał kontakt z japońskim konsula-
tem w Kownie. Konsul japoński Sugihara zgodnie 
z wcześniejszym ustaleniem przewiózł dwa sztan-
dary (bo i ocalały z klęski wrześniowej sztandar 
81 Pułku Strzelców Grodzieńskich) w bagażu dy-
plomatycznym do Berlina. Z ataszatu japońskiego 
w Berlinie paczkę przyjął przybyły ze Sztokholmu 
major Rybikowski, który w  towarzystwie kuriera 
dyplomatycznego powrócił do Sztokholmu. Stam-
tąd już nie było żadnych trudności z przesłaniem 
sztandarów na Zachód. Francja już padła. 

16 lipca 1941 r. na lotnisku w Swinderby koło 
Newark, w  bazie lotnictwa bombowego 

RAF, odbyło się uroczyste przekazanie wileńskie-
go sztandaru Polskim Siłom Powietrznym w obec-
ności prezydenta Rzeczypospolitej Władysława 
Raczkiewicza, naczelnegp wodza gen. Władysła-
wa Sikorskiego i szefa sztabu ACM Charlesa Por-
tala oraz  delegacji wszystkich polskich dywizjo-
nów.

Powrót Sztandaru Polskich Sił Powietrznych 
do Kraju był marzeniem wszystkich lotni-

kó pozostających na obczyźnie.
Po upadku komunizmu, w  trakcie Świato-

wego Zjazdu Lotników Polskich, we wrześniu 
1992 r. sztandar został przywieziony do Pol-

ski i  uroczyście przekazany Siłom Powietrz-
nym RP. 

Obecnie sztandar jako najcenniejsza re-
likwia łącząca lotników wszystkich pokoleń 
znajduje się w Dęblinie. Można go podziwiać 
w jednej z gablot naszego muzeum.

Następnie gen. Sikorski dokonał dekoracji 
lotników oraz promocji na stopnie oficerskie.

Zaproszeni goście honorowi wbijają gwoździe w drzewce sztandaru.

Biskup polowy WP gen. bryg. dr Józef Gawlina przemawia po 
poświęceniu sztandaru.

Gen. w st. spocz. Lucjan Żeligowski w imieniu 
Polaków wileńskich wręcza sztandar Naczelnemu 
Wodzowi gen. broni Władysławowi Sikorskiemu. Z rąk gen. Sikorskiego sztandar odbiera gen. bryg. obs. 

Stanisław Ujejski, Inspektor Polskich Sił Powietrznych.

Gen. Ujejski wręcza sztandar 
ppłk. pil. inż. Wacławowi 
Makowskiemu, dowódcy 
300 Dywizjonu Bombowego 
„Ziemi Mazowieckiej”.

Defiluje poczet sztandarowy Dywizjonu 300.

???????????????????????????

Uroczystość przekazania 
Sztandaru przedstawicielom 
Sił Powietrznych RP. 
W obecności Prezydenta 
RP Lecha Wałęsy AVM 
Aleksander Maisner 
przekazał sztandar 
dowódcy Sił Powietrznych 
gen. Jerzemu Gotowale, 
a ten dalej pocztowi 
sztandarowemu SP.

Przybycie Sztandaru Sił 
Powietrznych do kraju w 1992 
roku. Od lewej przedstawiciele 
Stowarzyszenia Lotników Polskich 
gen. Tadeusz Andersz oraz poczet 
sztandarowy: mjr pil. Andrzej 
Jeziorski, mjr pil. Mieczysław 
Sawicki i kpt pil. Tadeusz Ruman.

SZTANDAR  
POLSKICH SIŁ 

POWIETRZNYCH

wysokość liter 20 cm
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Plansze informacyjne działu  
„Lotnictwo polskie w latach II wojny światowej” – „Sala odpraw”

600 cm

600 cm

275 cm

275 cm

IesI

Jednostki Polskich Sił Powietrznych  
oraz miejsca ich stacjonowania w latach 1943–1945
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1586 Eskadra do Zadań 
Specjalnych

sIDI AmoR (TUNeZJA)

BRINDIsI (WŁoCHY)

318 Dywizjon Myśliwsko-
rozpoznawczy „Gdański”

ALmAZA (eGIPT)

mUQUeIBILA (PALesTYNA)

GAZA (eGIPT)
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Polski Zespół Myśliwski 
„Cyrk Skalskiego”
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Ściana C

Ściana D
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Plansze informacyjne działu  
„Lotnictwo polskie w latach II wojny światowej” – „Sala odpraw”

900 cm

275 cm

Ściana E

Galeria plakatu wojennego

Otwór drzwiowy 
160x205 

Otwór okienny 
160x125 

ściana o konstrukcji drewnianej  
z jednej strony obłożona deskami
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Plansze informacyjne działu  
„Lotnictwo polskie w latach II wojny światowej” – „Sala odpraw”

900 cm

900 cm

275 cm

275 cm

Ściana F

Ściana G

Projektor

Białe pole ekranu

Galeria plakatu wojennego

Galeria plakatu wojennego Galeria plakatu wojennego
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Plansze informacyjne działu „Lotnictwo polskie w latach II wojny światowej”

Plansze poświęcone lotnictwu polskiemu w II wojnie 
światowej do zabudowania w stojaku:

wymiary 800x1730 mm
materiał: płyta PCV 6 mm z naklejoną  

i zalaminowaną folią z nadrukiem
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Legitymacja tymczasowa 
wydana 14 listopada 1939 r. 
plutonowemu Romanowi 
Konatkiewiczowi, który udał 
się do Wielkiej Brytanii wraz 
z pierwszą grupą lotników. 

Grupa podchorążych z Dęblina, która pod dowództwem swojego instruktora, Witolda Urbanowicza (w środku w kraciastym sza-
liku) przedostała się zwartą grupą do Francji. 

Statek „Patris”, pojawiający się we wspomnieniach wielu polskich lotników, którzy dotarli z Rumunii do Francji drogą morską. 

Lotnicy polscy na pokładzie 
węglowca „St Nicolas” pły-
nącego pod grecką banderą 

z Balciku w Rumunii do Bejrutu 
w Libanie.
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Paszport Kazimierza Konopaska wydany przez konsula RP w Buka-
reszcie 25 września 1939 r. Po przedostaniu się do Francji, a następnie 
do Wielkiej Brytanii, Konopasek m.in. dowodził 305 Dyonem Bombo-
wym.

Tymczasowy 
dokument tożsamości 

wydany przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych Rumunii Ignacemu Olszewskiemu 

(późniejszemu dowódcy dywizjonu 302). 

„Turyści Sikorskiego” w  swych najlepszych ubraniach, zakupionych 
w Rumunii. Od lewej: Hieronim Dudwał (poległ we Francji 7 czerwca 
1940 r.), Tadeusz Sawicz (ukończył wojnę jako dowódca 131 Skrzy-
dła Myśliwskiego), Jerzy Czerniak (poległ w Dyonie 315 9 sierpnia 
1941 r.), Włodzimierz Klawe (zakończył wojnę w Dyonie 309). 
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Brama ośrodka Lyon-Bron, który stał się główną siedzibą lotnictwa 
polskiego we Francji w latach 1939-1940.

Wśród przedmiotów niezbędnych do bezpiecznego dotarcia do 
formujących się wojsk polskich we Francji znalazły się i rozmów-
ki polsko-rumuńskie ułatwiające porozumienie się z Rumunami 
udzielającymi pomocy lotnikom polskim.
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Polacy przybywali do Francji z nadzieją na możliwość ruszenia do walki 
z Niemcami w nowoczesnych samolotach. Jakież było ich rozczarowa-
nie, kiedy trafili do szkół lotniczych, gdzie kazano im latać na przedpo-
topowych „latających etażerkach”, przestarzałych nawet w porównaniu 
do nienajnowszych samolotów polskiego lotnictwa z 1939 r.

Dwusilnikowy dolnopłat Caudron Goeland był 
stosowany do szkolenia oraz jako lekki samolot 
transportowy. W czerwcu 1940 r. posłużył też 
polskim lotnikom do ewakuacji po kapitulacji 
Francji.

Francuska książka lotów chor. pil. 
Benedykta Maślanki z okresu służby 

w Szkole Obserwatorów w Rabacie 
(Maroko). 
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polskim lotnikom do ewakuacji po kapitul
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Wódz Naczelny gen. Władysław Sikorski podnosi polską flagę lotniskową na stacji w Lyon-Bron. W tle sa-
molot Potez 63-11 z biało-czerwoną szachownicą na kadłubie.

Zbiórka lotników polskich na lotnisku w marokańskim Rabacie.

Lotnicy polscy zgromadzeni na zbiórce w Clermont-Ferrand w maju 1940 r. We francuskim lotnictwie wojskowym rodzina dwusilnikowych dolnopłatów Potez 63 służyła do wielu zadań, m. in. do rozpoznania. Planowano 
w nie wyposażyć także polskie jednostki rozpoznawcze. Z tyłu kilka samolotów bombowych typu Bloch 131, na których szkolono m.in. w lotach nocnych.

do nienajnowszych samolotów polskiego lotnictwa z 1939 r.
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Samolot myśliwski Caudron-Renault CR.714 Cyclone  
z GC I/145. 

Pamiątkowe zdjęcie pilotów Dywizjonu Finlandzkiego podczas szkolenia w Lyonie wiosną 1940 r. Pośrodku siedzą: kpt. Pierre Rougevin-Baville, 
odpowiedzialny za szkolenie polskich pilotów (z założonymi rękami) i mjr Józef Kępiński, dowódca dywizjonu (z rękami na kolanach). / Souvenir 
photo of the pilots of the ‘Finland Squadron’ taken during training at Lyon in the spring 1940. Seated in the middle are: Capitaine Pierre Ro-
ugevin-Baville, responsible for training of Polish pilots (with his hands on his lap) and Maj. Józef Kępiński, commanding the squadron (with his 
hands on his knees).

Francuska odznaka pilota.

Piloci Grupy Montpellier zebrani na lotnisku Lyon-Bron 27 marca 1940 r., przed skierowaniem poszczególnych kluczy myśliwskich do dywizjonów francuskich.

Samolot myśliwski Morane-Saulnier MS.406C1 z polskiego 
klucza myśliwskiego przydzielonego do GC III/1.

Dowód osobisty sierż. Michała Cwynara  
w służbie polskiego lotnictwa we Francji.
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Ppor. Jan Daszewski podczas służby w kluczu Défense 
Aérienne du Territoire (DAT) w Bourges na tle samolotu 
myśliwskiego Curtiss Hawk 75. Daszewski latał później 

w Dyonie 303, od jego sformowania aż do swojej śmierci 
w walce 4 kwietnia 1942 r. 
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Polscy lotnicy oczekują na ewakuację na stacji kolejowej St-Jean-de-Luz/Cibourne.

Brytyjski statek pasażerski 
„Arandora Star” przystosowa-
ny do przewozu wojska, którym 
ewakuowało się niemal 2000 
lotników PSP.

Drogę morską z upadającej Fran-
cji na Wyspę Ostatniej Nadziei 
urozmaicali swą muzyką ci bar-
dziej utalentowani podróżnicy. 
Na zdjęciu sierż. pil. Kazimierz 
Wünsche z akordeonem na po-
kładzie statku „Arandora Star”.

Okładka legitymacji służbowej 
polskiego lotnika w Wielkiej Bry-
tanii.

Kartka pocztowa od Polaka internowanego na Węgrzech do Romana Bonkowskiego – lotnika przy-
byłego do Wielkiej Brytanii na początku 1940 r. Adres na kartce to: „Roman Bonkowski – Polskie 
Jednostki Lotnicze – p/g Ministerstwo Lotnictwa”. St. sierż. pil. Bonkowski po przeszkoleniu zo-
stał przydzielony do Dyonu Bombowego 301. Poległ w czerwcu 1941 r. podczas nalotu na Bremę 

za sterami bombowca Vickers Wellington z załogą por. Bernasa. 

Polscy lotnicy na zbiórce w ośrodku Eastchurch na początku 1940  r. Uważny obserwator dostrze-
że, że chociaż w pierwszym szeregu widać same nowe mundury, to część drugiego szeregu stano-
wią mężczyźni wciąż w ubraniach cywilnych.

Lotnicy polscy w Blackpool. W końcu maja 1940 r., wobec coraz gorszej sytuacji na froncie we Francji i realnej groźby ataków niemieckich przeciwko Wielkiej Brytanii, ośrodek polskiego lotnictwa przeniesiono do Black-
pool, letniskowej miejscowości nadmorskiej na zachodnim wybrzeżu Anglii, na północ od Liverpoolu. Po upadku Francji, w lipcu 1940 r. w Blackpool utworzono formalnie Ośrodek Zapasowy Lotnictwa (OZL), a we 
wrześniu Komendę Uzupełnień nr 2, prowadzącą ewidencję personalną PSP. Blackpool stało się głównym ośrodkiem szkolenia naziemnego. W sierpniu 1940 r. utworzono tam Centrum Wyszkolenia Ziemnego (CWZ), 
w którym prowadzono szkolenie personelu technicznego. 

Plansze informacyjne działu „Lotnictwo polskie w latach II wojny światowej”
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16 lipca 1941 r. w Swinderby Inspektor SP gen. Stanisław Ujejski 
przyjął sztandar z rąk Naczelnego Wodza, gen. Władysława Sikor-
skiego w obecności gen. Charlesa Portala, Szefa Sztabu Lotniczego 
RAF. Od tego dnia sztandar spędzał po kilka miesięcy w kolejnych 
dywizjonach PSP. 

Poczet sztandarowy Dyonu 302 podczas mszy św. w Exeterze, w dniu 
Święta Niepodległości 11 listopada 1941 r. Tego dnia Dyon 302 
przejął Sztandar od 301.h przejął Sztandar od 301.

Poczet sztandarowy Dywizjonu 303 podczas uroczytości w Northolt.

Chorążowie Piotr Syperek (z le-
wej) i Antoni Murkowski pre-

zentują sztandar przyjęty przez 
Dyon 316, baza Ford, 6 lipca 

1944 r. 

Historyczne chwile: plac Piłsudskiego w Warszawie, 4 września 1992 r. Poczet sztandarowy Wojsk Lotni-
czych i Obrony Powietrznej defiluje ze sztandarem przed zebranymi weteranami PSP.

Poczet sztandarowy Dyonu 309 na czele lotników podczas 
pogrzebu Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskie-
go w Newark 16 lipca 1943 r. 

Northolt, 17 sierpnia 1942 r. – dwa zdjęcia z uroczystości przekazania sztandaru z Dyonu 305 do 306. Z lewej: poczet sztandarowy 305, a przed 
nim dowódca Dyonu mjr Kazimierz Śniegula. Z prawej: poczet Dyonu 306 po przyjęciu sztandaru.

Northolt, 29 marca 1942 r.: por. Jan Kazimierz Michał Antoni Da-
szewski (z lewej) przekazuje sztandar w imieniu Dyonu 303 dowódcy 
Dyonu 304, mjr. Stanisławowi Poziomkowi.

Poczet Dyonu 307 podczas uroczystości w mieście Exeter, 15 listopa-
da 1942 r., dzień po przyjęciu sztandaru z Dyonu 306. 

Poczet sztandarowy Dyonu 308 w Northolt 23 lutego 1943 r. 

y , j

Dowódca SP gen. Mateusz Iżycki salutuje przed frontem Dyonu 315 
w Heston, 6 lutego 1944 r. , podczas uroczystości przekazania sztan-
daru z Dyonu 309 do 315.

�� ���	�
� ������
� ����� ��� �������� �������
���������������
����
�
��
����������������

����������������������������������������������������
����������������������
��������������
���
������
����
���
�
����������������
�������
������£����
��������������

��������� ������� ��� ��������
� ������ ����
������� �� ���
���
�������� �������������������
�������� �� ������ �� ����� ��� �������� ����� �����
�� �����
� ������
� ������������ ���� ��
�
� ���
�������
����
�����������������	�����
��

�� ����� ������ �������� ������������� ���
�������� �����������������	��������������������
��������� ����������� ��
��� ���� �������� �������
�
���� ��������� ���� ��������
� ������������ ���
��
��������������������������
���������
������
���
�
����
������


���
������
	�������
�����
��������������
��
����������
����
�
���������	�����¤����������
������������������������¥���
����������������
�
����������������
����
���������������������
�����������������������������������
����������
�����������������¦���������
	����
������
��
���������������§�

���¦������������������	���
�
�� ��	���������� ��� ��¥� ������ ����� ������
������������������������������������
	��������
�
���������������
�����������������������������
����	��������������������������
���������������
�
����
� �� ������
����
� ��
��� ������
� ����
����
��������������������

�������������������������������
���������
�����
����
���������������������������������
����

����������������������
���������
�
��������
��������������
��
����
�
��
��¥�������������
�
�������
��������������
������� 
��
	�������
	��
�������̈ ����
����©�������������������
�������¡ª����
�������
	�¢���������������������������������
���¡ª�����«�����������
��¢�����������������
��
��������
����
�
��������������
��
������������
������� ���
��������� ������ ���
���
	�� �����
����������������������¬

����������������

Nieoficjalny proporzec „Cyrku 
Skalskiego”  

z zaznaczonym kontem 
zestrzeleń jednostki. 

Komunikat agencji Reutera: 
„Polscy lotnicy ustanawiają 
rekord 23 do 1”.

Polscy piloci bezpośrednio po przybyciu do Afryki, przy jednym ze 
Spitfire’ów Dyonu 145 RAF. Koło litery „X” stoi Eugeniusz Horba-

czewski, wkrótce najskuteczniejszy pilot zespołu.

Depesza gratulacyjna od Naczelnego Wodza. 

Naprawa jednego z samolotów zespołu, uszkodzonego w walce, 
na lotnisku polowym RAF w Tunezji.

Stanisław Skalski w kabinie Spitfire’a, noszącego 
oznaczenia zestrzeleń polskich pilotów uzyskanych 

na tym samolocie. 

Odznaka  
pamiątkowa  

jednostki.

Samoloty myśliwskie Supermarine Spitfire z Polskiego Zespołu Myśliwskiego startują z pustynnego lotniska w Tunezji.
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Pamiątkowe zdjęcie mechaników koło Halifaxa zwykle używanego 
przez załogę kpt. naw. Jerzego Zbroi i ppor. pil. Henryka Kwiat-
kowskiego. Widać godło załogi i oznaczenia lotów ze zrzutami. 

Miarą wysiłku 1586 Eskadry może być liczba odznaczeń przyznanych 
jej personelowi. Jako jedyna jednostka PSP może się poszczycić tym, 
że miała w swoich szeregach trzech kawalerów Złotego Krzyża Vir-
tuti Militari (ogółem podczas wojny order ten nadano ośmiu lotni-
kom). Tu Naczelny Wódz, gen. Kazimierz Sosnkowski dekoruje mjr. 
obs. Stanisława Króla i chor. pil. Stanisława Kłosowskiego podczas 
wizytacji jednostki w Brindisi 28 marca 1944 r. 

Książka lotów sierż. Leszka Owsiane-
go, w której loty ze zrzutami dla Powstania Warszaw-

skiego zaznaczono „POLSKA – W”. Nocą z 16 na 17 sierpnia, Halifax sierż. 
Owsianego został zestrzelony przez nocne myśliwce. Poległ plut. Stefan Bohanes, sierż. Owsiany – ranny 

– dostał się do niewoli, ale reszta załogi z pomocą Armii Krajowej zdołała się ukryć przed Niemcami.

Wrak Liberatora i jego załoga. Nocą z 27 na 28 sierpnia 1944 r. ten 
samolot został ciężko uszkodzony podczas zrzutu zaopatrzenia po-
wstańcom w Warszawie, ale zdołał wrócić do bazy z dwoma niepracu-
jącymi silnikami. Podczas lądowania samolot rozbił się, ale załoga nie 
odniosła obrażeń. Stoją od lewej: radiooperator ppor. Zygmunt Nowic-
ki, nawigator por. Stanisław Kleybor, II pilot chor. Henryk Jastrzębski, 
strzelec sierż. Tadeusz Ruman, dyspozytor zrzutów por. Józef Bednar-
ski (ranny nad Warszawą), I pilot por. Jan Mioduchowski i mechanik 
pokładowy sierż. Emil Szczerba. 
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Jednoznaczny wpis w pamięt-
niku kpt. Antoniego Voellna-
gla, oficera  polskiej sekcji 138 
Dyonu RAF. Choć widnieje 
pod datą 1 kwietnia 1942 r., 
to załoga Voellnagla wykonała 
pierwszy udany zrzut do Pol-
ski nocą 27/28 marca. Polegli 
zaledwie trzy tygodnie później, 
nocą 20/21 kwietnia, w locie na 
zrzut ekipy agentów radzieckich w Austrii.

Halifax polskiej eskadry zestrzelony przez Niemców we Francji. Ze względu na charakter lotu, chor. pil. Stanisław Jensen i por. naw. Jan Iżycki, schwytani blisko miejsca zrzutu, przeszli okrutne śledztwo w rękach nie-
mieckich, po czym byli więzieni w obozach koncentracyjnych, a nie jenieckich. Paradoksalnie, większość strat ponoszono na krótkich trasach do Europy Zachodniej. Od momentu sformowania polskiej Eskadry C w 138 
Dyonie RAF z lotów do Polski nie wróciły trzy jej załogi, natomiast nad Francją i Holandią Niemcy zestrzelili aż sześć polskich samolotów. W wielu przypadkach było to wynikiem infiltracji lokalnego podziemia przez 
Niemców, którzy dzięki temu znali czas i miejsce zrzutu. 

Książka lotów sierż. Leszka Owsiane-
go, w której loty ze zrzutami dla Powstania Warszaw-
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Halifaxy 1586 Eskadry na lotnisku we Włoszech. Na pierwszym planie samolot, na którym regularnie latała załoga ppor. pil. Henryka Kwiatkowskiego i kpt. naw. Jerzego Zbroi.

��������������������
����������������
����
�������������������
����������������
�

	��������������
��	
�����������������
����
�����������������������
��������������������
�������������������������������£�������²������
�������������������������������
������������
���
�����������������������������������������
�������
���������������
	���������	
������
����
����������

�������������������������������������������
������������������®�����
���������������������
�������� �� �������� ���� 
�������� ������������
��������
	����������������
�����
��������	�����
�
����
�� ��������� �������� ���	�� ������� ���
£	������ ��� ���
����� ����� ��� �������� ��������� ����
�������������� �������
���������������������
������� �������
	�� �� ����	������
	��� �������
����������������£	����
�����
�����
�������
�����

����� �������������®�����
�������������������
������
�����
�������� ���� ��£	�������������
��
��
�������� 	���
� ��������
� ����	���� 	��������
��������������
	�����������
�����������
�
������� ����������
� ��������
� ¦� ����	������
�
�� �������
�� �� ����
� ����	�����
� �	���� �����
�
�������
��
	�������	��������������
����������
�������
���������������������
����������������
�
�
�����
��
�¨���
�
��������������������©�

��������������������������®¥���������������
���������������������������
�����������
���������
����������
�����������
	��¥������������°�
	���
�������
�����¦����������������
	���������
�
	���������������������¡§������¢�����������
�������������������
�������	�����
��	���������
�
����

�����������������������
�������������������
�������������	��������	���������
��������������
����������
	���
������
��������
�������������
����������� �� ����
	�� ������ �����
���� ��������
������������
�������������������������������
���
���������������
��
����������
�

�
����
�������������������������������������
����������������������������������������������

�����
�������
������������������������������
��������������������£�����������������

���������������������������������������
�����������
��������������������������������
���
�����������������������
������������	�������
������
�
���������������������������������
�
�������������
�

��������������������

Pilot Dyonu 663 przygotowuje się do kolejnego lotu.

Samolot Auster IV – zwany pieszczotliwie „Kubusiem” – należący do 663 Dywizjonu Samolotów Artylerii na jednym z lądowisk polowych we Włoszech.

Spitfire Dyonu 318 sfotografowany w locie z drugiego samolotu tej 
jednostki za pomocą aparatu fotograficznego służącego do zadań roz-
poznawczych.

Piloci Dyonu 318 do znudzenia trenowali różne rodzaje rozpoznania lotniczego, zarówno wzrokowego, jak i fotograficznego. 
W tym czasie jednostka była wyposażona w samoloty Hawker Hurricane, które – choć przestarzałe w roli maszyn bojowych 
– doskonale nadawały się do szkolenia

Pasażerski wariant bombowca Bristol Blenheim przekazany do dyspo-
zycji gen. Władysława Andersa (na zdjęciu z prawej). 

Piloci i personel techniczny jednej z eskadr 
Dyonu 318 wkrótce po przybyciu do Włoch.

Aparaty fotograficzne do rozpoznania znalazły godne zastosowa-
nie po zakończeniu działań wojennych: uwieczniono dla potom-
ności z lotu ptaka 
sławne włoskie 
atrakcje turystycz-
ne, takie jak np. 
Plac Św. Piotra, 
Colosseum i krzywa 
wieża w Pizie.

poznawczych.

ego. 
wych 

Pil D 663 j i d k l j lPilot Dyonu 663 przygotowuje się do kolejnego lotu.
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Ppor. Karol Pniak (siedzi na ziemi) z trofeami z włoskiego bombowca, po udanej walce 257 Dyonu RAF 
z samolotami Regia Aeronautica 11 listopada 1940 r. 

Naszywka naramienna na 
mundur polskich lotników.

Oficjalne konto zestrzeleń Dyonu 303 w Bitwie o Anglię: 126 „Adolfów”, naniesione kredą na Hurricane’a obok wizerunku Odznaki Kościusz-
kowskiej. Powojenne badania ujawniły, że rzeczywiste łączne straty bezpowrotne Luftwaffe w okresie Bitwy były znacznie mniejsze niż zaliczone 
przez Brytyjczyków sumaryczne liczby zestrzeleń. Wobec zmasowanego charakteru ówczesnych starć wynikało to przede wszystkim z zaliczania 
zespołowych zwycięstw kilku pilotów każdemu z nich oddzielnie.

Trzej piloci 145 Dywizjonu RAF. Pierwszy z prawej 29-letni P/O An-
toni Ostowicz, który 19 lipca 1940 r. otworzył listę zwycięstw polskich 
lotników myśliwskich. Ostowicz stał się również pierwszym polskim 
lotnikiem, który zginął podczas Bitwy o Anglię

P/O Stanisław Skalski w towarzystwie lotników z 501 Squadronu 
RAF dumnie prezentujących ogon zestrzelonego niemieckiego Messer-
schmitta 109.

Sierż. Antoni Głowacki (z lewej) i por. Stefan Witorzeńć z 501 Dyonu RAF, najwyraźniej zadowoleni ze swoich wyników. Głowacki był, jak się wydaje, najsławniejszym z Polaków w brytyjskich dywizjonach: 28 sierpnia  
1940 r. zaliczono mu pięć zestrzeleń, dzięki czemu został „asem w jeden dzień”.  
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Wpisy z początku sierpnia 1940 r. w oso-
bistej książce lotów Piotra Ostaszewskiego 
z 609 Dyonu RAF. 

Książę Kentu (brat króla Jerzego VI) z pilotami Dyonu 302. Od pra-
wej: sierż. Marian Wędzik, ppor. Jan Maliński, sierż. Marian Rytka 
(patrzy w stronę obiektywu) i sierż. Antoni Beda. Rytka został ze-
strzelony nad okupowaną Francją w maju 1941 r., po czym powrócił 
do jednostki w ciągu kilku miesięcy. Za zasługi oddane Brytyjczykom 
podczas tej eskapady został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Or-
deru Imperium Brytyjskiego. W  grudniu 1942 r. zginął w wypadku 
lotniczym.
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Lotnicy Dyonu 301 piszą „pozdrowienia” na bombie 1000-funtowej (454 kg) przed załadowaniem jej do Wellingtona. 

Krótka historia Dyonu 300 opublikowana 
w Wielkiej Brytanii w 1943 r. Co prawda cen-
zor wojenny dość niestarannie usunął numer 
dywizjonu, ale nie miał zastrzeżeń co do za-

mieszczenia mapki atakowanych celów.

Mechanicy z dumą malują czterdziestą pierwszą bombkę, oznaczającą 
kolejny udany nalot tego Wellingtona

Avro Lancaster Dyonu 300 w locie, wio-
sną 1944 r. Dywizjon „Ziemi Mazowiec-
kiej” był jedyną nie-brytyjską jednostką 
wyposażoną w te samoloty.

Jedna z załóg Dyonu 301 po powrocie z pierwszego lotu bojowego na samolotach Fairey Battle w nocy z 14 na 15 września 1940 r.: por. obs. Sta-
nisław Rewkowski, sierż. pil. Stanisław Jensen i sierż. strz. Walenty Wasilewski.
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Vickers Wellington z  Dyonu 300 pod-
czas obsługi pod gołym niebem w  In-
gham, w połowie 1942 r. Pierwszy na-
lot tysiąca bombowców, wykonany nocą 
z  30 na 31 maja 1942 r. na Kolonię, 
zapoczątkował masowe bombardowa-
nia niemieckich miast. Do końca wojny 
przeprowadzono jeszcze wiele nocnych 
ataków z udziałem ponad 500 bombow-
ców przeciwko jednemu celowi. W  jed-
nym nalocie na Bremę w nocy z 25 na 26 
czerwca wzięło udział 71 polskich Wel-
lingtonów: 13 z Dyonu 300, 14 z 301, 
7 z 304, 15 z 305 i 22 z 18 OTU – pięć 
z  nich nie wróciło do baz, 17 polskich 
lotników poległo, a 6 trafiło do niewoli. 
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Od lewej: dowódca Dyonu 303 
kpt. Jan Zumbach, dowódca II 
Skrzydła mjr Stefan Witorzeńć 
oraz dowódca Eskadry A Dyonu 
303 (a w przyszłości następca 
Zumbacha na czele 303) por. 
Zygmunt Bieńkowski, sfoto-
grafowani na lotnisku Kirton-
in-Lindsey w końcu września 
1942 r. Tłem jest osobisty 
Spitfire Zumbacha, ozdo-
biony jego godłem – wiz-
erunkiem Kaczora Donalda 
– oraz kontem zestrzeleń.

Film z fotokarabinu por. Ka-
zimierza Rutkowskiego, doku-
mentujący trafienie przez niego 
niemieckiego bombowca Dornier 
217 nad Dieppe 19 sierpnia 
1942 r.

Sierż. Michał Turzań-
ski, najskuteczniej-
szy pilot Dyonu 307, 
w latach 1941-1942 
uzyskał zestrzelenie 
czterech niemieckich 
bombowców latając 
na Beaufighterach. To 
zdjęcie zrobiono 2 listo-
pada 1941 r. po tym, jak 
poprzedniej nocy zgłosił 
strącenie dwóch Dorni-
erów.

Skrót „PKP” zna każde dziecko w 
Polsce, więc przezwanie lotników 
Dyonu 315 „kolejarzami” było 
tylko kwestią czasu.

Plut. pchor. Edward Jaworski pozuje w dziurze, jaką w skrzydle
jego Spitfire’a wyrwał niemiecki pocisk.

Latem 1941 r. loty bojowe wykonywano codziennie, czasem na-
wet kilka razy dziennie. Dziennik lotów por. Wojciecha Kołacz-
kowskiego zawiera wpisy siedmiu lotów eskortowych i  trzech 
patroli w ciągu pierwszych dziesięciu dni lipca.

Osobiste raporty bojowe były 
składane indywidualnie przez 
pilotów, opisujących okoliczno-
ści, w jakich odnieśli zgłaszane 
zwycięstwa. Niekiedy kilku pi-
lotów zgłaszało zwycięstwo ze-
społowe, jak w tym przypadku, 
gdzie kpt. Marian Pisarek i sierż. 
Tadeusz Schiele zameldowali 17 
lipca wspólne zestrzelenie Mess-
erschmitta 109.

Entuzjastyczne przyjęcie Henryka Pietrzaka przez kolegów – zain-
scenizowane dla kpt. Henryka Sarnickiego z Czołówki Filmowej Sił 
Powietrznych 3 stycznia 1943 r. 

Kpt. Jerzy Mencel – jeden z bohaterów walki powietrznej z odrzutowymi niemieckimi myśliwcami Me 262 – przed swoim Mustangiem w Andrews Field w kwietniu 1945 r. 
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4 i 5 marca 1941 r. na lotnisku w Ternhill królowała Czołówka Filmowa Sił Powietrznych, fotografując i filmując sa-
moloty oraz pilotów Dyonu 306. Do dziś wiele z tych zdjęć pokutuje w różnych publikacjach z dość dowolnymi podpi-
sami, np. jako „samoloty Dywizjonu 303 w czasie Bitwy o Anglię”!
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Wellington Dyonu 304 w locie nad morzem. Ten egzemplarz dwukrotnie (z dwiema różnymi załogami) atakował U-booty – w marcu i lipcu 1943 r. 

Okręt podwodny na powierzchni morza. Zadaniem samolotów pa-
trolowych było wykrywanie wynurzonych U-bootów i atakowanie ich 
podczas zanurzania lub na niewielkiej głębokości. Początkowo wykry-
wano je wzrokowo, ale z czasem w samolotach instalowano coraz do-
skonalsze radiolokatory. 

25 września 1943 r. cztery Mo-
squity 307 Dyonu pod dowódz-
twem kpt. Jerzego Damsza 
napotkały osiem Ju 88C. W 
wyniku stoczonej walki Pola-
kom zaliczono pewne znisz-
czenie dwóch Ju 88, prawdo-
podobne zniszczenie jednego 
i uszkodzenie trzech. Ta no-
tatka prasowa jest zatytu-
łowana „4 Mosquito’y spo-
tkały 8 Ju i wygrały”. 
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Jeden z bohateró tej walki – st. sierż. Lucjan Szempliński (w środku) po 
dekoracji Krzyżem Walecznych w dniu wizyty Naczelnego Wodza gen. 
Kazimierza Sosnkowskiego w Predannack 10 października 1943 r.

Załogi Dyonu 304 podczas odprawy przed kolejnym patrolem nad Za-
toką Biskajską. Na mapie zaznaczono równoległe trasy dla trzech Wel-
lingtonów. 

14 czerwca 1943 r. por. Stanisław Szablowski i kpr. Henryk Gajew-
ski zaatakowali dwa wynurzone U-booty. Silny ogień obronny Niem-
ców uszkodził Mosquito’a, który 800 km drogi powrotnej przeleciał na 
jednym silniku i wylądował w Predannack ze schowanym podwoziem. 
Dwa U-booty — U–68 i U–155 — zostały poważnie uszkodzone i mu-
siały wrócić do naprawy. 

Samolot Vickers Wellington załogi por. Leszka Międzybrodzkiego po powrocie na lotnisko Chivenor z pojedynku z U-bootami nocą 4/5 maja 1944 r. Podczas patrolu namierzyli całkowicie wynurzonego U-Boota. Zrzucone 
bomby obramowały okręt podwodny, uszkadzając go. Wellington został ciężko uszkodzony ogniem Niemców, ale zdołał powrócić do bazy

Plansze informacyjne działu „Lotnictwo polskie w latach II wojny światowej”
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5 stycznia 1944 r. 1 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” otrzymał sztandar 
od Związku Patriotów Polskich.

Personel 2 eskadry 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa”. Od lewej: 
dowódca eskadry - por. pil. Witold Gabis, adiutant – por. Mieczysław Łukiań-
czuk, inż. por. Edward Szafrański, tech. chor. Jan Kurażyński. 
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Wykładowca strzelania - lejtnant Oleg Matwiejew  
- uczy Polaków budowy pokładowej broni strzeleckiej.

Pierwsza grupa lotników polskich na 
lotnisku Grigoriewskoje w sierpniu 
1943 r. Od lewej w pierwszym szeregu: 
Czesław Bogusiewicz, Leon Wyszyń-
ski, Czesław Chochorowski, Kazimierz 
Rutenberg, Roman Wierzchnicki, Alek-
sander Michnowicz.

Zajęcia z „fotokinopulomiotem”  
w Grigoriewskoje. Pierwszy z lewej Michał Jakubik.
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Kpt. pil. Oleg Matwiejew na 
lotnisku Zadybie Stare.

Oficerowie 
4 Mieszanej Dywizji 
Lotniczej. Siedzą od lewej: płk Aleksander 
Romeyko, gen. bryg. Józef Smaga, ppłk Jan Mironow (dowódca 3 plsz). Za 
płk. Romeyką mjr Siemion Worobiew (dowódca 2 pnbl oraz ppłk Jan Tałdykin (dowódca 1 plm).

Lotnicy 4 Mieszanej Dywizji 
Lotniczej w zdobytym Berlinie. 
Maj 1945 r. 
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Dowódca I Armii WP gen. Stanisław Popławski wręcza Order 
Wojenny Virtuti Militari por. pil. Wiktorowi 
Kalinowskiemu. 1945 r. 

Lotnicy 4 Mieszanej Dywizji 
Lotniczej w zdobytym Berlinie. 
Maj 1945 r. 

Trening  
1 plm zimą 1943/1944 r.  

przed wylotem na front. 

4
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p

gen. Stanisław Popławski wręcza Order 
tari por. pil. Wiktorowi 
5 r. 

Wręczanie nagród 
na lotnisku fronto-
wym w 1944 r. W 
skórzanym płaszczu 
płk pil. Józef Smaga 
– dowódca 1 Dywizji 
Lotniczej, obok płk Je-
rzy Bogdanowski.
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Różne formy propagandy lotnictwa wojskowego w powojennej rzeczywistości: 
okolicznościowe stemple z okazji święta lotnictwa i pocztówka zachęcająca do 
wstępowania do szkoły w Dęblinie.

Samolot szturmowy Iljuszyn Ił-10. 

Marszałek Michał Rola-Żymierski wizytuje 1 plm „Warszawa”. 

Pierwsze po II wojnie światowej pokazy lotnicze w Warszawie, we wrześniu 1945 r.
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Pamiątkowe zdjęcie podchorążych pierwszej powojennej promocji na tle hangarów 
zastanych w 1945 r. 

Podchorążowie 4 Eskadry Szkolnej przed pierwszymi lotami na samolotach Szcze-2. 

Uwieńczeniem wzmożonego wysiłku zarówno kadry, jak i szkolonych w latach 1944-1945, była pierwsza uroczysta promocja, która odbyła się 21 czerwca 1945 r. Tego dnia promowano 44 podchorążych pilotów z 3 eska-
dry wyszkolonych na samolotach UT-2 i pięciu podoficerów z 15 Szkolnego Pułku Lotniczego Wojska Polskiego z Radomia. 

Podchorążowie i elewi 4 eskadry szkolnej nawigatorów i strzelców w 1945 r.

Grupa podchorążych z klucza ppor. pil. Ryszarda Mierzwińskiego podczas szkolenia w 6 Eskadrze Wyszko-
lenia Podstawowego w Ułężu

Podchorążowie z 2 Eskadry Wyszkolenia Nawigatorów i Strzelców pokładowych wyprowadzają samolot 
transportowy SzCz-2 na pole wzlotów lotniska w Dęblinie

Ppor. pil. Zygmunt Gotowicki z 1 Eskadry Wyszkolenia Pilotażu Bombowego przyjmuje meldunek od pod-
chorążych o gotowości do lotów

Podchorąży Marian Banasiuk w Jak-7B kołuje na start na lotnisku Sadków koło Radomia
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Polscy lotnicy w obozie Stalag Luft III 
w  Żaganiu, sfotografowani wiosną 
1943 r. W  dolnym rzędzie, drugi od 
lewej, por. pil. Stanisław Król, roz-
strzelany przez Niemców po maso-
wej ucieczce w marcu 1944 r

Karta ewidencyjna kpt. Bohdana Arcta  
z obozu jenieckiego Stalag Luft I w Barth.

Lotnicy wypuszczeni z łagrów, 
oczekujący w ZSRR na 
transport do Anglii. Typowe 
radzieckie stroje: kufajki 
i walonki, ale na czapce uszance 
widać już lotniczego orła z hu-
sarskimi skrzydłami.

Tymczasowy paszport Adama 
Ostrowskiego z radziecką wizą 

wyjazdową. Ten lotnik w końcu 
1944 r. trafił do Dyonu 317

���������

Janina Lewandowska – córka gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego, 
śpiewaczka, pilot szybowcowy i samolotowy, porucznik czasu wojny, 
zginęła zamordowana w Katyniu przez radzieckich oprawców jako je-
dyna kobieta wśród tysięcy zabitych polskich jeńców. 
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Karta ewidencyjna kpt. Bohdana Arcta
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 „Kriegsgefangenenpost”: standardowa kartka z nie-
woli przesłana przez por. Michała Maciejowskiego 
z obozu przejściowego (Dulag Luft) do kolegi z Dyonu 
316, por. Jana Siekierskiego…
…i standardowa kartka-odpowiedź („Antwort-Post-
karte”) do jeńca, przesłana do sierż. Mieczysława 
Hasińskiego (zestrzelonego w bombowcu Wellington 
Dyonu 301 nocą 29/30 czerwca 1941 r.), osadzone-
go w obozie Stammlager IVB w Müh-
lbergu nad Łabą.

Standardowa informacja z PCK o miejscu pobytu poszukiwanej osoby, 
w tym przypadku z adresem jeńca wojennego, plut. pil. Ludwika Macie-
ja, zestrzelonego w bombowcu Wellington Dywizjonu 300 nocą 10/11 
czerwca 1941 r. 
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Tak nadchodziła 
pierwsza wiadomość… Telegram 
z informacją z Międzynarodowego 
Czerwonego Krzyża o wzięciu do nie-
woli zestrzelonego lotnika – w tym 
przypadku por. Tomasza Łęgow-
skiego z Dyonu 316, zestrzelonego 
4 maja 1943 r. 

Kpt. Stefan Kołodyński z Dyonu 303, prowadzony przez Niemców po zestrzeleniu nad Francją 27 kwietnia 1942 r.
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Samoloty myśliwsko-bombowe Mosquito 305 Dyonu Bombowego na lotnisku Lasham przed inwazją w Normandii. 

Bomby z Lancastera Dyonu 300 w drodze na pozycje 
niemieckie pod Caen. W okresie bitwy w Normandii nawet 
strategiczne bombowce wykonywały zdania taktyczne, 
wspierając własne wojska i „zmiękczając” opór Niemców. 

awet 
e, 
ców.

Por. Tadeusz Szlenkier koło wraku 
Focke-Wulfa, którego 

zestrzelił 1 stycznia 
1945 r. Uniknąwszy 

śmierci w łagrach 
radzieckich, przybył 
do Wielkiej Brytanii 

i wyszkolił się na pilota 
myśliwskiego. 

Zmiana charakteru zadań, z czysto myśliwskich na myśliwsko-
bombowe, spowodowała, że na lotniskach wśród Spitfire’ów zaczęły 
się pojawiać wózki z bombami, oglądane dotąd tylko w bazach 
bombowców. 

Mustangi 133 Skrzydła na lotnisku Coolham w dniach inwazji. Ze względu na ogromną koncentrację lotnictwa w powietrzu i broni przeciwlotniczej na morzu i ziemi, na wszystkich samolotach wspierających inwazję 
wprowadzono specjalne oznakowanie, w postaci szerokich czarno-białych pasów wokół kadłuba i skrzydeł, aby zredukować do minimum omyłkowe ataki na własne samoloty. 

Świadomość trwającego Powstania 
Warszawskiego dawała lotnikom 
dodatkową motywację.

Por. pil. Adam Sworniowski w kabinie myśliwca North American Mustang Dywizjonu 315. Por. Sworniowski poległ w locie bojowym 10 czerwca 1944 r.
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11 marca 1946 r. Dyon 
305 został włączony do brytyjskich wojsk oku-

pacyjnych i przeniesiony na lotnisko Wahn koło 
Kolonii, skąd wykonywano loty kurierskie do Wiel-

kiej Brytanii. Na pokładach polskich Mosquito’ów 
przewożono m. in. dokumenty związane z procesem 
norymberskim, stąd pamiątkowe zdjęcie trybunału 

w albumie jednego z pilotów

Ładowanie pomocy humanitarnej do Lancastera Dyonu 300.

Uroczystość pożegnalna Dyonu 303, połączona ze zdjęciem Odznaki Kościuszkowskiej z ostatniego Mustanga 
przez mjr. Witolda Łokuciewskiego odbyła się w Hethel 27 listopada 1946 r.

W październiku 1945 r. dwa Spitfire’y (po jednym z Dyonów 302 i 317) trafiły do Polski na wystawę prezen-
tującą działania RAF. Były to jedyne samoloty PSP, jakim dane było wrócić do Polski po zakończeniu wojny. 
Przetrwały w ekspozycji Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie kilka lat, po czym zniszczono je jako „po-
litycznie niesłuszne”

Pożegnalny rozkaz dowódcy Dyonu 300 
do personelu naziemnego

11 marca 1946 r. Dyon 
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Uroczystość rozwiązania Dyonu 307 w bazie Horsham St Faith 2 stycznia 1947 r.

18 września 1946 r. odbyło się w Coltishall oficjalne pożegnanie pols-
kich dywizjonów myśliwskich, w którym wziął udział dowódca lotnictwa 

myśliwskiego RAF, gen. sir James Robb.

Dyplom po polsku, francusku, angielsku, hiszpańsku i portugalsku 
wydany Jerzemu Główczewskiemu na zakończenie służby w PSP. 

Języki odpowiadają krajom europejskim i północno- oraz południo-
woamerykańskim, z których pochodzili ochotnicy służący w PSZ
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Dokument Najwyższego Sądu Wojskowego z 1956 r. uchylający wyrok 
śmierci dla płk. Szczepana Ścibiora. 15 sierpnia 1951 r. płk pil. Szcze-
pan Ścibior został aresztowany przez oficerów Głównego Zarządu In-
formacji Wojskowej. Osadzono go w areszcie śledczym przy ul. Chału-
bińskiego. 13 maja 1952 r. wyrokiem Wojskowego Sądu Najwyższego 
za: usiłowanie obalenia ustroju państwa, przystąpienie do dywersyj-
no-szpiegowskiej organizacji itp. został skazany na karę śmierci, prze-
padek całego mienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich, 
a także praw honorowych na zawsze. Zgromadzenie Sędziów Wojsko-
wego Sądu Najwyższego skargi rewizyjnej nie uwzględniło, a prezy-
dent odrzucił prośbę o ułaskawienie. 7 sierpnia 1952 r. o godz. 20.30 
wyrok został wykonany. 

W ciągu kilku lat po wojnie, wszystkich Polaków wracających z Za-
chodu spotkały mniejsze lub większe prześladowania. Niektórzy, jak 
as Stanisław Skalski (tu: na zdjęciu zrobionym tuż po aresztowaniu), 
zostali uwięzieni i poddawano ich nieludzkim torturom, aby wymusić 
przyznanie do absurdalnych win. Jak wielu swoich kolegów, Skalski 
został uznany za wroga komunistycznego państwa. Po dwóch latach 
gehenny „śledztwa” skazano go na dożywotnie więzienie. I tak miał 
szczęście, że uniknął kary śmierci, którą wymierzono innym. 
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dent od
wyrok został wykonany. 

Stanisław Wandzilak wybrał 
służbę w RAF i doszedł z cza-

sem do wysokich stanowisk 
w brytyjskim lotnictwie.

Szczepan Ścibior (w środku) po spędzeniu czterech lat w niemieckiej niewoli i powrocie z Wielkiej Brytanii do kraju 10 maja 1946 r. został powołany do służby wojskowej. 22 sierpnia 1946 r. mianowano go dowódcą 7. 
Pułku Lotniczego Bombowców Nurkujących w Łęczycy. 10 marca 1947 r. przyjął  z rąk marszałka Michała Roli-Żymierskiego sztandar dla pułku, ufundowany przez społeczeństwo Ziemi Łęczyckiej.
27 sierpnia 1947 r. został komendantem Oficerskiej Szkoły Lotniczej – przyjął obowiązki od płk. pil. Władysława Madejskiego. Nie tylko wytyczył główne kierunki rozwoju szkoły, lecz także przyczynił się do przywró-
cenia jej przedwojennych tradycji i zwyczajów. Niestety jego kariera wojskowa została gwałtownie przrwana…

Niektórzy z lotników Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie pod-
jęli służbę w lotnictwie wojskowym po 1956 r. Na zdjęciu przed od-
rzutowym myśliwcem Lim-2 pierwszy z lewej Wacław Król, drugi 
Witold Łokuciewski i czwarty Ignacy Olszewski.

W celach propagandowych władze „Polski lubelskiej” zachęcały pol-
skich żołnierzy do powrotu do kraju.

Powracający 
wojskowi byli 
rejestrowani 
w punktach 

przyjęcia.

Spore grono pol-
skich lotników 

wyjechało do 
Pakistanu, gdzie 

pomagali tworzyć 
od podstaw lot-

nictwo wojskowe 
tego kraju. To 

świadectwo dobrej 
służby w 9 Dywi-

zjonie lotnictwa 
Pakistanu wydał 
por. Kazimierzo-

wi Kozakowi jego 
dowódca, mjr Julian 

Żuromski.
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Plansze informacyjne działu „Lotnictwo polskie w latach II wojny światowej”

ASY MYŚLIWSKIE POLSKICH SIŁ POWIETRZNYCH wysokość liter 20 cm

58 portretów asów my-
śliwskich o wymiarach
24x38 cm

900 cm

122 cm

80 cm

98 cm gabloty wysokości 
90 cm

Galeria portretówPlansza informacyjna
Asy Polskich Sił Powietrznych  

z lat 1939-1945

Plansza inforamcyjna
„Lista Bajana”

Gen. bryg. pil. Stanisław Skalski 
(1915–2004)
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LOTNICTWO W II POŁOWIE XX WIEKU wysokość liter 20 cm

600 cm

122 cm

80 cm

98 cm gabloty wysokości 
90 cm

Su-22 i MiG-29 Wprowadzenie samolotów 
naddźwiękowych Su i MiG

Nasilenie  
zimnej wojny i reorganizacja 

lotnictwa

Przejście lotnictwa bombowe-
go na samoloty Su

Zmiany po 1956 r.

Plansze informacyjne działu „Lotnictwo polskie w latach 1945–1989”

600 cm

gabloty wysokości 
90 cm
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LOTNICTWO POLSKIE W NATO wysokość liter 20 cm

800 cm

122 cm

80 cm

98 cm gabloty wysokości 
90 cm

Lotnictwo  
rozpoznawcze

Historia Wojsk Obrony 
Przeciwlotniczej

Lotnictwo  
Wojsk Lądowych

W Sojuszu 
Północnoatlantyckim

Historia Wojsk 
Radiotechnicznych

Lotnictwo  
Marynarki Wojennej

Plansze informacyjne działu „Lotnictwo polskie w II połowie XX wieku”
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Zmiany po 1956 r.

Od połowy lat 50. XX w. na polskim niebie pojawiały sie masowo MiGi-15 i jego wersje licencyjne Lim-1, Lim-2, S-102. Prezentowane były grupy pilotażowe i różne  ugrupowania defiladowe, na zdjęciu 18 Limów-2  z ugrupowania ,,Jodełka” wystawionej w 1964 r. przez 58. i 59. PLSzB.

Przystąpienie Polski do Układu Warszawskiego oznaczało realiza-
cję nowych zadań w zakresie dostosowywania struktur lotnictwa 

i innych jednostek do potrzeb wynikających z kształtujących się za-
sad wspólnej, koalicyjnej obrony pod nowym kierownictwem - gen. 
bryg. pil. Jana Freya-Bieleckiego.

W maju 1956 r. istniejący 3 Korpus Lotnictwa Myśliwskiego prze-
formowany został w 3 Korpus Lotnictwa Mieszanego. Następnie, na 
podstawie rozkazu MON nr 0054 z 6 lipca 1957 r., na bazie 3 Korpu-
su Lotnictwa Mieszanego zaczęto formować  lotnictwo operacyjne, 
a z  innych jednostek OPL utworzono 1, 2 i 3 Korpus Obrony Prze-
ciwlotniczej Obszaru Kraju. Formowanie Lotnictwa Operacyjnego za-
kończono w październiku 1957 r., natomiast organizowanie poszcze-
gólnych korpusów tworzonych na bazie dowództw 5, 7, 6 i 10 Dywizji 
Lotnictwa Myśliwskiego przeciągnęło się do połowy 1958 r.

W  trakcie reorganizacji rozformowano, przeformowano i  sformo-
wano od nowa wiele jednostek i pododdziałów. W wyniku tych przed-
sięwzięć ukształtowała się nowa struktura Wojsk Lotniczych. Obok 
jednostek bezpośrednio podległych dowództwu Wojsk Lotniczych 
i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju, składających się ze szkół 
i ośrodków szkolenia, składnic i baz zaopatrzenia oraz oddziałów za-
bezpieczenia, powstały: Lotnictwo Operacyjne, 1, 2 i 3 Korpus Obrony 
Przeciwlotniczej i Lotnictwo Marynarki Wojennej z własnymi organa-
mi zaopatrzenia. W nowej strukturze WL i OPL OK liczyły, w grudniu 
1957 r., 63 949 żołnierzy.

W  latach następnych, do końca 1961 r., w  lotnictwie trwało do-
skonalenie struktur organizacyjnych dwóch związków operacyjnych 
– Lotnictwa Operacyjnego i  Wojsk Obrony Przeciwlotniczej OK – 
charakteryzujących się dużą samodzielnością, podporządkowanych 
wspólnemu dowództwu.

W 1966 r. pojawiły się pierwsze 
śmigłowce Mi-4, których eksploatację zakończono 
w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych XX w.  Wkrótce zastąpiły je większe 
śmigowce Mi-8, których pierwsze egzemplarze dotarły do polskiego lotnictwa 
w 1968 r. Kolejne zakupy tego typu śmigłowców spowodowane były rozwojem 
lotnictwa wojsk lądowych w latach siedemdziesiątych.

Śmigłowiec SM-1, 
wdrożony do produkcji 
wielkoseryjnej w połowie lat  
pięćdziesiątych ubiegłego 
wieku w Świdniku, stał 
się pierwszym tego typu 
statkiem powietrznym, 
który wszedł do 
eksploatacji w polskim 
lotnictwie  wojskowym 
i cywilnym, dając nowe, 
niedostępne dotąd 
możliwości operacyjne. 
Na  SM-1 wyszkoliło się 
kilka pokoleń polskich 
pilotów śmigłowcowych. 
SM-1  powstawał 
w Świdniku w oparciu 
o radziecką licencję Mi-
1, jednego z najbardziej  
udanych śmigłowców 
swojej epoki.

Gen. dyw. pil. Jan  Frey- Bielecki,  
dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej 
Obszaru Kraju, przemawia do załóg podczas  zawodów lotnictwa myśliwskiego 
WL i OPL OK

Samoloty myśliwskie Lim-5. 

 Zmiany organizacyjne zadecydowały o konieczności dokonania 
dalszych zmian w strukturze Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlot-
niczej OK. W kwietniu 1962 r. minister obrony narodowej polecił roz-
formować Dowództwo WL i OPL OK., a dowódcom Lotnictwa Ope-
racyjnego i  Wojsk Obrony Przeciwlotniczej nadać samodzielność 
i bezpośrednio podporządkować ich ministrowi obrony narodowej. 
Równocześnie powołany został nowy organ – Inspektorat Lotnictwa, 
którego zadania sprowadzały się do kierowania szkolnictwem lotni-
czym, zaopatrzeniem technicznym i produkcją lotniczą oraz do wy-
konywania  innych funkcji o charakterze inspekcyjnym w stosunku do 
całego lotnictwa.     

Samoloty myśliwskie Lim-2.



MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE 
projekt nowej aranżacji ekspozycji muzealnej

MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE 
projekt nowej aranżacji ekspozycji muzealnej

43 

W latach 1952–1957 zakupiono 74 samoloty odrzutowe Ił-28, w tym 
8 samolotów w wersji rozpoznawczej Ił-28R oraz  16 samolotów 

w wersji szkolnej UIł-28. Samoloty te znajdowały się w wyposażeniu 
15 Dywizji Lotnictwa Bombowego, 21 Samodzielnego Pułku Lotnictwa 
Rozpoznania Taktycznego i 33 Pułku Lotnictwa Rozpoznania Opera-
cyjnego oraz 7 Brygady Lotnictwa Bombowo-Rozpoznawczego. Słu-
żyły jako tzw. średnie bombowce oraz do zadań rozpoznawczych,  
zadań szkoleniowych i doświadczalnych, a także do holowania celów 
powietrznych.

W czerwcu 1964 r. kupiono w ZSRR 6 samolotów Su-7BM, które 
skierowano do 5 Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego Lotnictwa  
Operacyjnego. W  lipcu 1966 r. zakupiono 12 zmodyfikowanych sa-
molotów Su-7BKŁ, które przystosowane były do przenoszenia broni 
jądrowej. Łącznie w  latach 1964-1977 zakupiono 44 samoloty Su-7 
oraz 7 dwumiejscowych samolotów szkolno-bojowych Su-7U.

Samoloty Su-7 były wielozadaniowymi, naddźwiękowymi samo-
lotami myśliwsko-bombowymi przeznaczonymi do bezpośredniego 
wsparcia wojsk oraz do przechwytywania samolotów przeciwnika. 
Zapoczątkowały one w Wojskach Lotniczych erę lotnictwa drugiej ge-
neracji. Ze względu na doskonałą prezencję i efekty użytkowe wyko-
rzystywano je w większości ćwiczeń, pokazów i defilad. Su-7 zade-
monstrowano  po raz pierwszy podczas defilady powietrznej z okazji 
XX-lecia PRL w lipcu 1964 r. 

W 1974 r. zakupiono samoloty myśliwsko-bombowe Su-20, będące 
wersją rozwojową Su-7. Te samoloty zaliczano do trzeciej generacji 
lub „supertechniki”. Ich pozykanie było konieczne m. in. ze względu 
na  potrzebę wycofania samolotów Ił-28. Pierwsza zakupiona partia 
6 samolotów Su-20MK była wyposażona w kompleksowy kontener 
rozpoznawczy.

Samolot Su-20 w  porównaniu z  Su-7 miał więcej istotnych zalet 
użytkowych, np.: więcej  wariantów uzbrojenia, znacznie zwiększo-
ny promień działania, większą siłę ognia i  manewrowość. Najważ-

niejszą zmianą konstrukcyjną było zastosowanie skrzydła o zmiennej 
geometrii. Zaletą skrzydeł o ruchomych końcówkach jest możliwość 
lądowania przy każdym skosie skrzydła oraz prostota konstrukcyjno-
technologiczna podwieszeń podskrzydłowych. Ze względu na  walory 
Su-20 w 1976 r. zakupiono kolejnych 20 samolotów oraz 8 kompletów 
rozpoznawczych KKR. Samoloty zostały wycofane z linii po dwudzie-
stoletniej eksploatacji.   

Przejście lotnictwa bombowego  
na samoloty Su

Samoloty Su-7BKŁ były przystosowane do przenoszenia broni jądrowej. 

Iły-28 kończą swoją karierę…

…do służby wchodzą naddźwiękowe samoloty myśliwsko-bombowe Suchoj Su-7BM. 

Naddźwiękowy samolot szkolno-bojowy Suchoj Su-7U.

Odznaki 7 Brygady Lotnictwa Bombowego.

Sześć samolotów Su-20 wykonywało zadania rozpoznania operacyjnego na głębokość do 250 km.Pierwsze samoloty Su-20 dotarły do Polski w połowie lat 70. XX wieku.

Samolot Su-7 na drogowym odcinku lotniskowym w Kliniskach koło Goleniowa.
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Powstanie w  1949 roku Grupy Organizacyjno-Przygotowawczej 
Dowództwa Obrony Przeciwlotniczej zapoczątkowało tworzenie 

Wojsk Radiotechnicznych w Wojsku Polskim. W tym samym roku w  
Wojskach Lotniczych została sformowana 6 Samodzielna Kompania 
Radiotechniczna (nazywana również Radarową), będąca pierwszą 
tego rodzaju jednostką   w Wojsku Polskim. W uzbrojeniu kompanii 
był jeden radar kontroli przestrzeni powietrznej AN/TPS-3 i jeden ar-
tyleryjski SCR-527.

W roku 1950 został sformowany 49 Samodzielny Batalion Obserwa-
cyjno-Meldunkowy. Jego trzy kompanie tworzyły linię 45 posterunków 
wzdłuż granicy morskiej. W roku następnym sformowano 31 Samo-
dzielny Batalion Obserwacyjno-Meldunkowy w Lesznie i 25 Batalion 
Obserwacyjno-Meldunkowy w  Chorzowie, a  w  1952 roku 5 Samo-
dzielną Kompanię Obserwacyjno-Meldunkową w Łowiczu, którą póż-
niej przeniesiono do Warszawy. W ten sposób, w  latach 1950-1952 
stworzono podstawy systemu wykrywania i powiadamiania o sytuacji 
w przestrzeni powietrznej Polski.

W roku 1952 w Malborku powstała 11 Kompania Radiotechniczna, 
posiadająca trzy radiolokacyjne posterunki na lotniskach w Malborku, 
w Słupsku i Krakowie (stacje radiolokacyjne typu P-3A).  W 1953 roku 
sformowano sześć węzłów radiotechnicznych przy dywizjach lotnic-
twa myśliwskiego.

W 1953 roku rozpoczęto reorganizację systemu obserwacyjno-mel-
dunkowego. Na bazie 49 Batalionu Obserwacyjno-Meldunkowego  
utworzono w Bydgoszczy 8 Samodzielny Pułk Obserwacyjno-Meldun-
kowy, składający się z  sześciu kompanii obserwacyjno-meldunko-
wych. 1 grudnia 1954 roku nastąpiło połączenie Dowództwa Wojsk 
Lotniczych i Dowództwa Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju w Do-
wództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju, 
co pozwoliło na dalszą reorganizację jednostek obserwacyjno-mel-
dunkowych. Utworzono 18 Samodzielny Pułk Obserwacyjno-Meldun-
kowy w Mrzeżynie, przeniesiony następnie do Poznania, a póżniej 22  
Samodzielny Pułk Obserwacyjno-Meldunkowy we Wrocławiu i 14 Sa-
modzielny Pułk Obserwacyjno-Meldunkowy w Zabrzu. Przyjęto jed-
nolitą strukturę pułkową jednostek obserwacyjno-meldunkowych.

W latach 1958-1962, w związku z utworzeniem korpusów w struk-
turach Wojsk Lotniczych i  Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju, 
dokonano kolejnej reorganizacji Wojsk Radio-
technicznych. W  ten sposób dostosowa-
no system radiolokacyjny do charakteru 
wyznaczonych rejonów odpowiedzial-
ności poszczególnych korpusów. 
Rozformowano samodzielne pułki, 
a na ich bazie sformowano dzie-
więć samodzielnych batalionów 
radiotechnicznych.

Kolejną reorganizację Wojsk 
Radiotechnicznych rozpo-
częto w  1966 roku. Utwo-
rzono, na bazie 2 i  8 samo-
dzielnych batalionów, 2 pułki 
radiotechniczne (12 w Gdyni 
i 19 w Chorzowie); pozosta-
ło sześć samodzielnych ba-
talionów radiotechnicznych. 
Wskutek tych działań Wojska 
Radiotechniczne w 1967 roku 
miały  48 posterunków radio-
lokacyjnych, z tego osiem po-
sterunków było zautomatyzo-
wanych. W  1968 roku na bazie 

6 i 9 Samodzielnego Batalionu utworzono w Choszcznie 13 Pułk Ra-
diotechniczny, a w Warszawie 2 Pułk Radiotechniczny. Jako ostatni 
powstał, na bazie 18 Samodzielnego Batalionu, 17 Pułk Radiotech-
niczny w Poznaniu. W 1970 roku w Wojskach Radiotechnicznych było 
pięć pułków radiotechnicznych i dwa samodzielne bataliony.

W latach 1973-1976 osiągnięto docelową, zalecaną strukturę Wojsk 
Radiotechnicznych, na którą składały się trzy brygady radiotechnicz-
ne: 1 Brygada Radiotechniczna w Warszawie, 2 Brygada Radiotech-
niczna w  Bydgoszczy i 3 Brygada Radiotechniczna we Wrocławiu.

Powstanie Wojsk Lotniczych i  Obrony Powietrznej w  1990 roku 
skutkowało kolejnymi zmianami. Z rozwiązywanych Wojsk Lotniczych 
przyjęto 19, 25 i 26 Batalion Radiotechniczny, które dotąd funkcjono-
wały w pułkach myśliwskich, i podporządkowano je 2 Brygadzie Ra-
diotechnicznej, a następnie rozformowano. Rok 1990 dla Wojsk Ra-
diotechnicznych oznaczał także początek procesu unowocześniania; 
do ich wyposażenia trafiły pierwsze  stacje radiolokacyjne wykonane 
w technologii trzeciej generacji: odległościomierze NUR-31 i wysoko-

Historia Wojsk Radiotechnicznych

Jawor ML

Zestaw składający się z radarów polskiej produkcji Jawor i Bogota P-18 Laura

Nysa-C PRW-17

Nysa-A

ściomierze NUR-41. W roku następnym, we wrześniu, przeprowadzo-
no  pierwszy sprawdzian działania narodowego systemu obrony po-
wietrznej RP. Wojska Radiotechniczne tego sprawdzianu  nie zaliczyły, 
nie zapewniały osłony przestrzeni powietrznej nad Polską. Podjęto 
dalsze działania, mające na celu m. in. rozwinięcie osłony radioloka-
cyjnej nad wschodnimi i południowo-wschodnimi rejonami Polski. Ale 
to już prawie współczesność tych wojsk.    

NUR-15

NUR-11 oraz RW-31

NUR-31 oraz NUR-41

Początki Wojsk Obrony 
Przeciwlotniczej w  Pol-

sce związane są z  okre-
sem odzyskiwania niepod-
ległości. Na początku 1918 
roku utworzono pierwsze 
dwie baterie przeciwaero-
planowe w  1  Korpusie Pol-
skim w  Bobrujsku. 29 lipca 
1920 roku utworzono w War-
szawie pierwszą jednostkę 
artylerii przeciwlotniczej II 
Rzeczypospolitej – Dywizjon 
Szkolny Artylerii Zenitowej,  
składający się z trzech bate-
rii i oddziału motorowego re-
flektorów.

W okresie II Rzeczypospolitej w rozwoju arty-
lerii przeciwlotniczej początkowo był  pewien za-
stój – istniał tylko 1 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej 
– i  dopiero w  drugiej połowie lat trzydziestych 
zapoczątkowany został jej dynamiczny rozwój. 
We wrześniu 1939 roku jednostki polskiej artyle-
rii przeciwlotniczej zostały przydzielone do osło-
ny wojsk operacyjnych i obrony przeciwlotniczej 
wybranych obiektów (były wyposażone w ponad 
500 armat przeciwlotniczych i około 1500 cięż-
kich karabinów maszynowych).

W okresie II wojny światowej utworzono łącz-
nie kilkanaście przeciwlotniczych oddziałów 
i związków taktycznych,  walczących  na froncie 
wschodnim i zachodnim.

Po zakończeniu wojny wiele jednostek prze-
ciwlotniczych rozformowano, dywizje przeciwlot-
nicze przeformowano w  pułki szkolne. Po kilku 
latach stagnacji, w 1950 roku utworzono Dowódz-
two Wojsk Obrony Przeciwlotniczej. Na bazie 86 
Pułku Artylerii Przeciwlotniczej sformowano 9 Dy-
wizję Artylerii Przeciwlotniczej – do osłony War-
szawy, a wkrótce także 7 Korpus Artylerii Przeciw-
lotniczej – do osłony Śląska. W 1951 roku istniało 
już wiele  pułków artylerii przeciwlotniczej:  64, 86, 
97 i 94 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej w składzie 
9 Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej oraz 85, 89, 90, 
96 i 99 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej w składzie 
7 Korpusu Artylerii Przeciwlotniczej. Sformowa-
no także sześć samodzielnych pułków: 3 Samo-
dzielny Pułk Artylerii w Zgierzu, 14 Samodzielny 
Pułk Artylerii w Poznaniu, 60 Samodzielny Pułk 
Artylerii w Gdyni, 115 Samodzielny Pułk Artylerii 
w Nisku, 129 Samodzielny Pułk Artylerii w Szcze-
cinie i 136 Samodzielny Pułk Artylerii w Mrzeży-
nie. Obok jednostek artyleryjskich powstały także 
pododdziały obserwacyjno-meldunkowe i radio-
techniczne. W 1952 roku rozformowano korpus, 
a w jego miejsce utworzono 13 Dywizję Artylerii 
Przeciwlotniczej w Bytomiu i 15 Dywizję Artylerii 
Przeciwlotniczej we Wrocławiu.

W 1954 roku, w Wojskach Lotniczych i Obrony 
Przeciwlotniczej Obszaru Kraju, utworzono Do-
wództwo Artylerii Obrony Przeciwlotniczej Ob-
szaru Kraju, przekształcone w 1959 roku w Do-
wództwo Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Obszaru 
Kraju.

W 1960 roku rozpoczął się długotrwały proces 
przeformowywania i przezbrajania jednostek ar-
tylerii lufowej w sprzęt rakietowy. W marcu i kwiet-
niu 1960 roku rozformowano 87 i 94 Pułk Artylerii 
Przeciwlotniczej, a   utworzono cztery dywizjo-

ny ogniowe (2, 3, 4 i  5 dywizjon) wyposażone 
w przeciwlotnicze zestawy rakietowe typu SA-75 
Dźwina z  rakietami W-750. W marcu 1962 roku 
rozformowano 86 Pułk Artylerii Obrony Przeciw-
lotniczej i sformowano kolejne dywizjony rakieto-
we (6, 7, 8, 9 i 10 dywizjon). W tym samym cza-
sie rozformowano 96 i  89 Pułk Artylerii Obrony 
Przeciwlotniczej i utworzono na ich bazie kolej-
ne cztery dywizjony rakietowe i  jeden technicz-
ny – w pierwszym etapie oraz cztery dywizjony 
rakietowe i jeden techniczny – w drugim etapie. 
W przeformowanej 13 Dywizji Artylerii Rakietowej  
Obrony Przeciwlotniczej powstały zatem:  11, 12, 
13, 14, 15, 16 i  17 Dywizjon Ogniowy oraz 19 i 20 
Dywizjon Techniczny.  

Rok 1962 był dla wojsk rakietowych obrony 
przeciwlotniczej obszaru kraju okresem szcze-
gólnym. Odpowiednio do dynamicznego rozwo-
ju jednostek rakietowych zmieniały się  nazwy 
związków taktycznych. Wydzielono artylerię ra-
kietową, wojska radiotechniczne  oraz niektóre 
pułki lotnictwa myśliwskiego po to, by utworzyć 
z nich nowy rodzaj sił zbrojnych – Wojska Obro-
ny Powietrznej Kraju. Jednocześnie zmieniono 9 
i 13 Dywizję Artylerii Obrony Przeciwlotniczej na 
9 i 13 Dywizję Artylerii Obrony Powietrznej Kraju. 
W końcu 1962 roku wojska te dysponowały szes-
nastoma dywizjonami ogniowymi i czterema dy-
wizjonami technicznymi. W 1967 roku na bazie 
129 Samodzielnego Pułku Artylerii Przeciwlotni-
czej utworzono 26 Brygadę Artylerii Rakietowej 
OPK. Sformowanie  brygady zakończyło dziesię-
cioletni okres rozwoju artylerii rakietowej obrony 
powietrznej kraju.

W  latach 1970–1975 sformowano osiem dy-
wizjonów artylerii rakietowej i dwadzieścia osiem 
baterii artylerii przeciwlotniczej. Rozformowano 
trzy pułki artylerii przeciwlotniczej: 17 we Wro-
cławiu, 18 w Wełnowcu i 32 w Bydgoszczy, a 77 
pułk przekazano do Pomorskiego Okręgu Woj-
skowego.

W 1978 roku rozformowano 81 Samodzielny 
Pułk Artylerii Przeciwlotniczej w  Nowej Hucie. 
W nowej strukturze, w roku 1980 na system ra-
kietowy OPK składały się 54 dywizjony rakietowe 
o mieszanej strukturze i 85 baterii artylerii prze-
ciwlotniczej.  Na najważniejszym kierunku opera-
cyjnym – północno-zachodnim rozwinięte zosta-
ły 24 dywizjony artylerii rakietowej, na zachodnim 
kierunku operacyjnym rozwinięto 13 dywizjonów 
rakietowych i  na kierunku południowo-zachod-
nim – 17 dywizjonów. Uzyskana struktura tych 
wojsk była strukturą optymalną i  przetrwała do 
końca lat 80. XX wieku.

Historia Wojsk Obrony 
Przeciwlotniczej

Start rakiety PZR WołchoW.

PZR NEWA Sc – wyrzutnia i SNR.

Artyleria 
przeciwlotnicza  

wczoraj i dziś

PZR WEGA - rakieta na stanowisku bojowym.

PZR KRUG - wyrzutnia z rakietami.

Polska została przyjęta do NATO 19 kwietnia 1999 r. dokładnie 
w pięćdziesiątą rocznicę powstania Organizacji Traktatu Północ-

noatlantyckiego. Akt przystąpienia podpisano na specjalnym szczy-
cie państw NATO w Waszyngtonie. Prócz Polski do NATO przyjęto 
Republikę Czeską i Węgry. Trudno przecenić znaczenie tego faktu. 
Z chwilą rozszerzenia NATO radykalnie podniósł się poziom bezpie-
czeństwa międzynarodowego w  Europie Środkowej. Jednocześnie 
wstąpienie Polski do NATO nie wpłynęło w widoczny sposób na po-
gorszenie się stosunków z sąsiednimi państwami nie będącymi człon-
kami tego Sojuszu.

Dla lotnictwa polskiego fakt przystąpienia do NATO oznaczał inten-
syfikację realizacji celów interoperacyjności, bowiem głównym celem 
Sił Zbrojnych RP, w tym i lotnictwa wojskowego, jest osiągnięcie peł-
nej zdolności do współdziałania z siłami zbrojnymi naszych sojuszni-
ków z NATO – zarówno w czasie działań na terytorium naszego kraju, 
jak i innego państwa sojuszniczego, a także w rejonie prowadzenia 
misji pokojowej pod kierownictwem Sojuszu.

Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej w pierwszej kolejności wy-
dzieliły do Sił Natychmiastowego Reagowania (Immediate Reaction 
Forces) NATO – sześć samolotów MiG-29 z 1 Eskadry Lotnictwa Tak-
tycznego z Mińska Mazowieckiego oraz do Sił Szybkiego Reagowania 
(Rapie Reaction Forces) NATO – 12 samolotów Su-22M4 z 7 Eskadry 
Lotnictwa Taktycznego z Powidza.

W 2002 r. wprowadzono nową strukturę organizacyjną Dowództwa 
WLOP, podobną do struktur organizacyjnych państw NATO. Kolej-
nym krokiem do uzyskania interoperacyjności było utworzenie etato-
wego organu dowodzenia siłami powietrznymi przez przekształcenie 
CSD WLOP w Centrum Operacji Powietrznych, które na szczeblu na-
rodowym odpowiada Połączonemu Centrum Operacji Powietrznych 

W Sojuszu Północnoatlantyckim

MiG-29 z 41 Eskadry Lotnictwa Taktycznego na lotnisku Szawle na Litwie.

Pamiątkowe emblematy misji Polskiego 
Kontyngentu Wojskowego „Orlik” 
zapewniającego obronę lotniczą Litwy, Łotwy, 
Estonii w 2006 r., a następnie w 2008 r..

Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej – gen. dyw. pil. Kazimierz Dziok prezentuje 
proporzec NATO, który otrzymał w marcu 1999 r. z rąk gen. M. Jumpera.

Samoloty E-3A AWACS i CASA-295 na powidzkim lotnisku.

CAOC w zintegrowanym systemie OP NATO – NATINADS (NATO In-
tegrated Air Demence System). Utworzono cztery ośrodki dowodze-
nia i naprowadzania (ODN), spełniające podobną rolę jak Centrum 
Kierowania i Powiadamiania CRS (Control Reporting Center) w sys-
temie NATO.

W 2004 r. z lotnictwa polskiego – z powodu całkowitego wyczerpa-
nia się resursów technicznych – zostały wycofane samoloty MiG-21. 
Od roku 2006 użytkowane są trzy typy samolotów bojowych: Su-22, 
MiG-29 i  F-16. Struktura organizacyjna lotnictwa jest następująca: 
1 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie – 21 Baza Lotnictwa 
Taktycznego w Świdwinie (samoloty Su-22), 22 Baza Lotnictwa Tak-
tycznego w Malborku i 23 Baza Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Ma-
zowieckim (obie posiadają samoloty MiG-29);  2 Skrzydło Lotnictwa 
Taktycznego w Poznaniu – 31 Baza Lotnictwa Taktycznego w Krze-
sinach i  32 Baza Lotnictwa Taktycznego w  Łasku (obie posiadają 
samoloty F-16); 3 Skrzydło Lotnictwa Transportowego w Powidzu – 
8 Baza Lotnictwa Transportowego  w Krakowie (samoloty C-295M, 
M-28 „Bryza” i An-2) i 33 Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu 
(samoloty C-130 Hercules, M-28 Bryza i  An-28 Skytruck oraz śmi-
głowce Mi-2 i W-3 Sokół); 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego w Dębli-
nie – 41 Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie (samoloty TS-11 Iskra, 
M-28 „Bryza”, An-2 oraz śmigłowce SW-4 Puszczyk i Mi-2) i 42 Baza 
Lotnictwa Szkolnego w Radomiu (samoloty PZL-130 Orlik). 

Efektowny przelot mieszanej polsko-brytyjskiej formacji lotniczej.

Efektowny przelot mieszanej polsko-belgijskiej 
formacji lotniczej.

TS-11 Iskra i F-18 Hornet Piechoty Morskiej USA na lotnisku w Krzesinach.

Samoloty MiG-23 i MiG-29 podczas ćwiczeń 
polsko-amerykańskich „Orli Szpon” miały 
namalowane charakterystyczne białe pasy. 
Powidz, wrzesień 1997 r. 
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Plansze poświęcone lotnictwu polskiemu po II wojnie 
światowej do zabudowania w stojaku:

wymiary 80x1730 mm
materiał: płyta PCV 6 mm z naklejoną  

i zalaminowaną folią z nadrukiem

1

Rok 1957 przyniósł wiele zmian struktural-
no-organizacyjnych w Wojskach Lotniczych 

i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju, co mia-
ło wpływ na dalsze doskonalenie procesu szko-
lenia lotniczego. Do lotnictwa myśliwskiego OPK 
wprowadzono nowy program szkoleniowy, pre-
ferujący loty w trudnych warunkach atmosferycz-
nych w dzień i w nocy, loty na przechwycenie, 
loty w stratosferze i swobodne walki powietrzne. 
W jednostkach lotnictwa operacyjnego program 
ten szerzej uwzględniał zadania tego lotnictwa – 
wsparcie i osłonę wojsk na polu walki.

W roku 1959 podjęto jeszcze jedną ważną ini-
cjatywę, mającą istotny wpływ na efekty szkole-
nia lotniczego. Zapoczątkowano organizowanie 
zawodów o  tytuł indywidualnego oraz zespoło-
wego mistrza w  lotnictwie myśliwskim i bombo-
wym. Konkurencje pilotażowe oraz zastosowania 
bojowego dawały możliwości wszechstronnego 
sprawdzenia poziomu wyszkolenia bojowego za-
równo pilotów, jak i zespołów. Zawody na szcze-
blu WL i OPL OK poprzedzone były eliminacjami 
w pułkach.

Mistrzem indywidualnym w  lotnictwie myśliw-
skim w 1959 r. został kpt. pil. Franciszek Walen-
tyn z 29 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego z Ornety, 
a mistrzem zespołowym – zespół 1 Pułku Lotnic-
twa Myśliwskiego  OPL z Mińska Mazowieckie-
go pod dowództwem mjr. pil. Lucjana Kałkusa. 
W  lotnictwie bombowym indywidualnie zwycię-
żyła załoga kpt. pil. Józefa Cholewy (por. nawig. 
Marian Kozak i plut. strz. rtg  Zdzisław Niedzie-
la) z 7 Pułku Lotnictwa Bombowego z Powidza, 
a zespołowo – klucz por. pil. Edwarda Charyszy-
na, w skład którego wchodziły załogi por. pil. Ed-
munda Ziai i por. pil. Feliksa Kostki. Poczynając 
od 1961  r.  organizowano także zawody rozpo-
znania powietrznego, w  których uczestniczyły 
wyłącznie załogi Lotnictwa Operacyjnego, a tak-
że mistrzostwa spadochronowego dla całych WL 
i OPL OK.

Znaczący wpływ na przebieg szkolenia pilo-
tażowego miały pokazy i de lady lotnicze, odby-
wające się najczęściej z  okazji święta lotnictwa 
oraz świąt państwowych. W 1957 r. zorganizowa-
no wspólnie z Aeroklubem PRL pokazy w 40 róż-

nych ośrodkach na obszarze kraju, a uroczystości 
święta lotnictwa odbyły się razem z centralnymi 
dożynkami w Warszawie. W kolejnym roku poka-
zy zorganizowano na nieco mniejszą skalę, nato-
miast 22 lipca 1959 r., podczas parady lotniczej, 
zaprezentowano w powietrzu  gurę „ta a”, skła-
dająca się z 64 samolotów myśliwskich  (4 rom-
by po 16 maszyn). W 1966 r. z okazji 1000-lecia 
państwa polskiego zaprezentowano  gurę orła 
i liczbę 1000, a z okazji XXV-lecia Polski Ludowej 
–  gurę orła, liczbę XXV i dwa miecze grunwaldz-
kie. Demonstrowanie organizacyjnej sprawności 
lotnictwa oraz wysokiego kunsztu pilotów trwało 
do połowy lat siedemdziesiątych. Chociaż były to 
działania kosztowne, przyniosły jednak znaczne 
korzyści szkoleniowe, pozwalały też popularyzo-
wać lotnictwo wśród społeczeństwa.

Do idei pokazów lotniczych powrócono 
w 1991  r., organizując „Air Show” w Poznaniu, 
które zgromadziło ponad 300 tysięcy widzów. Od 
2000 r. „Air Show” organizowane są cyklicznie 
w Radomiu. Pierwsze pokazy z tego cyklu odby-
ły się w Dęblinie.     

Zawody i pokazy lotnicze

Przygotowania do największej defi lady lotniczej w 1966 r. z okazji 1000-lecia państwa polskiego; zaprezentowano fi gurę orła i liczbę 1000. 

Dyplomy pamiątkowe dla uczestników wielkich defi lad lotniczych 
z 1966 i 1971 r. Z okazji XXV- lecia Polski Ludowej w powietrzu za-
prezentowano  fi gurę orła, liczbę XXV i dwa miecze grunwaldzkie.

Personel latający i techniczny biorący udział w przygotowaniu defi la-
dy lotniczej z okazji 1000-lecia Państwa Polskiego w 1966 r.

Tak wyglądało defi ladowe ugrupowanie  ,,Romb” złożone z 36 Limów-2 
wystawione przez załogi z 61. LPSzB w Nowym Mieście w 1969 r. Nie-
stety społeczeństwo nie obejżało tego wspaniałego ugrupowania, gdyż 
przeszkodziły warunki atmosferyczne.

W 1959 r. podczas defi lady powietrznej nad Warszawą zaprezento-
wano monstrualne ugrupowanie złożone z 64 samolotów Lim-1 i Lim-
2. Będący na trybunie honorowej i oglądający ten przelot przywódca 
partyjny ZSRR N. S. Chruszczow był zaskoczony tym niecodziennym 
widokiem. 

W 1957 r. w wielkiej defi ladzie powietrznej z okazji Święta Lotnictwa na warszawskim lotnisku Babice/Bemowo zaprezentowano po raz pierwszy nowe Limy-5 oraz większą liczbę samolotów Lim-1 i Lim-2. Od tej 
pory samoloty Lim-2 na stałe zagościły na różnego rodzaju defi ladach, pokazach, wystawach. Zgrabna sylwetka tego samolotu stała się nieodłącznym elementem wszelkich ćwiczeń i manewrów, a także często gościła 
na łamach prasy wojskowej i lotniczej. W tym okresie powstało także kilka fi lmów z udziałem tych samolotów („Przeciwko Bogom” 1961 r.) Na podobnych uroczystościach prezentowane były grupy pilotażowe i różne  
ugrupowania defi ladowe, na zdjęciu 18 Limów-2  z ugrupowania ,,Jodełka” wystawionej w 1964 r. przez 58. i 59. PLSzB.
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BIAŁO-CZERWONE 
ISKRY

Kunszt i  precyzja latania samolotami TS-11 
Iskra – to domena pilotów, utworzonego 16 

lutego 1969 r. – wojskowego zespołu akrobacyj-
nego „Iskry”. W  jego skład weszli: kpt. pil. Ja-
nusz Łodziński, kpt. pil. Edmund Wujec, kpt. pil. 
Kazimierz Kuźniar, kpt. pil. Jan Karpiński oraz za-
pasowy – kpt. pil. Tadeusz Mielnik. Pilotaż indy-
widualny prezentował: mjr pil. Albin Kossek oraz 
– por. pil. Kazimierz Dygant. Był to słynny radom-
ski „Rombik”. W  kolejnych latach następowały 
zmiany programowe i personalne; w  roku 1989 
zespół poszerzył skład, początkowo do 6, a na-
stępnie do 9 i 10 samolotów.  

Po raz pierwszy zaprezentował się na Między-
narodowych Pokazach Lotniczych w  Poznaniu 
w sierpniu 1991 roku. W następnych latach gościł 
na pokazach w Polsce i za granicą, m.in. w Bel-
gii, Danii, Czechach, Słowacji, Francji, Węgrzech 
i Wielkiej Brytanii. 

W  2000 roku zespół został przeniesiony do 
Dęblina. Obecnie jest wizytówką 41 Bazy Lotnic-
twa Szkolnego w Dęblinie. Wielokrotnie prezen-
tował 30-minutowy pokaz składający się z układu 
skomplikowanych  gur pilotażowych wykonywa-
nych w ugrupowaniu dziesięciu, sześciu i czte-
rech samolotów oraz z pokazu solowego.     

ORLIK
Zespół powstał wiosną 1998 roku w 60 Lotni-

czym Pułku Szkolnym w Radomiu (obecnie 
42 Baza Lotnictwa Szkolnego). Składa się z pię-
ciu samolotów polskiej konstrukcji PZL-130TC 
Orlik. Zadebiutował na międzynarodowych Po-
kazach Lotniczych w Fairford w Wielkiej Brytanii 
w dniach 25-26 lipca 1998 roku. Występował na 
wielu pokazach lotniczych w Polsce i za grani-
cą, m.in. w Belgii, Francji, na Litwie, w Słowacji 
i Wielkiej Brytanii.

Podczas Międzynarodowych Pokazów Lotni-
czych w 2007 roku w Radomiu, perfekcyjny po-
kaz dał zespół w składzie: mjr Krzysztof Koster-
na, kpt. Dariusz Stachurski, kpt. Artur Bielas, kpt. 
Olgierd Szerkszenis, kpt. Krzysztof Kidacki i por. 
Sławomir Chojnacki.

Zespoły akrobacyjne
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W  roku 1956 przywrócono kształceniu lotni-
czemu normalność, zarówno w sferze orga-

nizacyjnej, jak i merytorycznej. Programy zostały 
zmody kowane i udoskonalone, celem szkolenia 
stało się przygotowanie absolwentów z 3 klasą 
pilota wojskowego. Zmniejszono wydatnie licz-
bę szkolonych, wprowadzono wymóg średnie-
go wykształcenia kandydatów. W roku 1957 OSL 
przekształciła się z bombowo-szturmowej w my-
śliwską, co wiązało się ze zmianą koncepcji roz-
woju polskiego lotnictwa. 

W 1958 r. rozpoczął się kolejny etap reorgani-
zacji sytemu wojskowego szkolnictwa lotnicze-
go. Opracowano projekt reorganizacji struktur 
o cerskich szkół lotniczych. Projekt przewidywał 
zmianę organizacji eskadrowych na pułkowe, 
gdyż przyjęcie nowego sprzętu wymagało inne-
go, znacznie  rozbudowanego systemu zaopa-
trzenia i  zabezpieczenia. W myśl nowych zało-
żeń podchorąży w czasie trzyletniego szkolenia 
miał uzyskać łączny nalot wynoszący około 215 
godzin, z czego 115 godzin przypadało na szko-
lenie prowadzone na samolocie szkolno-trenin-
gowym, a  kolejne 100 godzin – na samolocie 
bojowym (docelowym).

Wykorzystując istniejące eskadry szkolne dę-
blińskiej szkoły, na mocy rozkazu ministra obrony 
narodowej nr 075/org. z 31 grudnia 1957 r. sfor-
mowano – do 15 marca 1958 r. – lotnicze puł-
ki szkolne i szkolno-bojowe. W ramach struktury 
O cerskiej Szkoły Lotniczej im. Jana Krasickie-
go utworzono: 58 Lotniczy Pułk Szkolno-Bojo-
wy w Dęblinie, 59 Lotniczy Pułk Szkolno-Bojo-
wy w Białej Podlaskiej, 52 Lotniczy Pułk Szkolny 
w Radzyniu Podlaskim, 23 Eskadrę Szkolną Nawi-
gatorów w Dęblinie, 24 Eskadrę Szkolną Pilotów 
Rezerwy w Ułężu i 25 Eskadrę Szkolną w Podlo-
dowie-Krzewicy.

Każdy z  tych pułków składał się z  dwóch 
eskadr szkolnych lub szkolno-bojowych. W  lot-
niczym pułku szkolno-bojowym miało być 40 
pilotów instruktorów, 40 samolotów MiG-15, 18 

Szkoła Orląt

Obecnie dęblińska szkoła to kompleks budynków zajmujących 670 ha a jej mury opuściło już ponad 5800 absolwentów.

Budynek Działu Szkolenia w 1959 r.

samolotów UTIMiG-15 oraz – docelowo – 10 sa-
molotów TS-8 Bies, jednak do chwili rozpoczęcia 
eksploatacji tych maszyn w pułkach użytkowano 
samoloty Jak-11 lub Junak-3. W pułku szkolnym 
były dwie eskadry szkolne, razem 6 kluczy. Etat 
obejmował 26 pilotów instruktorów i 36 samolo-
tów do szkolenia przejściowego – TS-8 Bies. 

W roku 1964 rozwiązano O cerską Szkołę Lot-
niczą nr 5 w Radomiu. O cerska Szkoła Lotnicza 
w Dęblinie pozostała jedyną uczelnią lotniczą. 
1 stycznia 1968 r. O cerska Szkoła Lotnicza prze-
kształcona została w Wyższą O cerską Szkołę 
Lotniczą, kształcącą personel latający z cenzu-
sem inżyniera. Kandydaci do WOSL musieli legi-
tymować się świadectwem dojrzałości, a okres 
nauki wydłużono do czterech lat. 
Nieocenione zasługi w uskutecz-
nieniu tych przedsięwzięć miał 
ówczesny komendant – gen. bryg. 
pil. dr Józef Kowalski.

W okresie swego największego rozwoju WOSL 
posiadał sześć pułków lotniczych i jedną samo-
dzielną eskadrę lotniczą. 

1 października 1994 r. Wyższa O cerska Szko-
ła Lotnicza uległa reorganizacji – zmieniła etat 
oraz nazwę na: Wyższa Szkoła O cerska Sił Po-
wietrznych. Wraz ze zmianą programów szkole-
nia w roku 2000 zostały rozformowane istniejące 
w strukturze szkoły pułki lotnicze, a na ich bazie 
utworzono 1 Ośrodek Szkolenia Lotniczego w Dę-
blinie, 2 Ośrodek Szkolenia Lotniczego w Rado-
miu i 3 Ośrodek Szkolenia Lotniczego w Białej 
Podlaskiej.

Wyższa Szkoła O cerska Sił Powietrznych jest 
państwową wyższą uczelnią zawodową w okre-
sie głębokich przemian, ale w  pełni kontynuuje 
tradycje swych poprzedniczek, korzysta z ich do-
robku. Dyskontuje bliskie kontakty ze środowi-
skiem lotniczej braci, nawiązane podczas Świa-
towego Zjazdu Lotników Polskich w  roku 1992. 
W procesie wychowania WSO SP nawiązuje do 
najchlubniejszych  tradycji polskiego lotnictwa 
wojskowego, w procesie szkolenia lotniczego – 
do najnowocześniejszych wzorów i programów. 
Jest wizytówką nie tylko polskiego lotnictwa woj-
skowego, ale również polskiej nauki, „polskiej 
szkoły lotniczej” i polskiej gościnności.    

W  męskim zawodzie lotnika kobiety zawsze próbowały znaleźć dla 
siebie miejsce. Powszechnie znane są dokonania, w  okresie II wojny 
światowej, takich polskich pilotek jak: Anna Leska, Stefania Wojtula-
nis i Jadwiga Piłsudska (córka Marszałka).
Do tych chlubnych wzorców pretendowały, już w 1945 r., absolwentki 
pierwszej powojennej promocji w Dęblinie – Wirginia i Irena Sosnow-
skie. Ppłk Irena Sosnowska-Karpik służyła w szkole do 1974 r. i wy-
szkoliła dziesiątki pilotów. Absolwentkami promocji w  1951 r. były 
Halina Kamińska i  Zofi a Dziewiszek-Andrychowska. Każda z  nich 
wniosła swój udział w szkolenie kadr lotniczych.  Szacunek i sympatię  
podchorążych i przełożonych zdobyły także kobiecym wdziękiem i mi-
łym sposobem bycia.
W 1999 r. progi Wyższej Szkoły Ofi cerskiej Sił Powietrznych ponow-
nie przekroczyły kobiety. 28 czerwca 2003 r. do stopnia podporuczni-
ka promowano Katarzynę Lambert i Paulinę Szkudlarz.  Mury „Szko-
ły Orląt” do 2010 r. opuściły 24 absolwentki, w tym 9 z nich uzyskało 
tytuł pilota śmigłowców lub pilota samolotów transportowych.
Dziś trudno sobie wyobrazić uczelnię bez kobiet.
Na zdjęciu: Dowódca Sił Powietrznych, gen. broni pil. Stanisław Tar-
gosz promuje pchor. Annę Dziwak na stopnień podporucznika. Obok, 
już po promocji, ppor. mgr Magdalena Wojewoda

Od 1993 r. wszystkie pułki „Szkoły Orląt” były wyposażone w samoloty TS-11 Iskra

 „polskiej
. 

„p j
   

Instruktor major pilot Halina Kamińska-Dudek omawia z załogami Ił-14 kolejne zadanie
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W latach siedemdziesiątych doszło do zacie-
śnienia stosunków PRL z  ZSRR. Znalazło 

to m.in. wyraz w przeprowadzeniu lotu kosmicz-
nego, w którym wziął udział Polak mjr dypl. pil. 
Mirosław Hermaszewski.

27 czerwca 1978 r. Mirosław Hermaszewski 
wspólnie z Piotrem Klimukiem wystartował do lotu 
kosmicznego w statku Sojuz 30 z kosmodromu 
Bajkonur. Po dwóch dniach załoga połączyła się 
ze stacją orbitalną Salut 6. Wykonano tam zapla-
nowane programy naukowe. Lądowanie nastą-
piło 5 lipca 1978 r. w stepach Kazachstanu. Lot 
trwał 8 dni, dokonano 126 okrążeń Ziemi, a przy 
okazji ustanowiono kilka nowych rekordów, za-
twierdzonych przez Międzynarodową Federację 
Lotniczą (FAI).

Gen. bryg. w st. spocz. pil. Mirosław Herma-
szewski jest jak dotąd jedynym obywatelem pol-
skim, który oglądał Ziemię z kosmosu.

Polak w kosmosie

Dla upamiętnienia wyczynu ppłk. pil. 
Mirosława Hermaszewskiego wyda-
no okolicznościowe znaczki pocztowe, 
a  prasa donosiła o  szczegółach tego 
niezwykłego wydarzenia. Powstało też 
kilka książek o locie Polaka w kosmos.

Na pokładzie stacji orbitalnej Salut 6, od lewej: polski lotnik-kosmo-
nauta Mirosław Hermaszewski, kosmonauci radzieccy Piotr Klimuk 
i Aleksandr Iwanczenkow.

Po powrocie na Ziemię ppłk pil. Mirosław Hermaszewski i jego radziecki dowódca płk Piotr Klimuk zostali m.in. z honorami przyjęci przez ówczesnego dowódcę WOPK.

Odznaka Tytułu Honorowego „Lotnik 
Kosmonauta PRL”

Płk pil. Mirosław Hermaszewski – komendant WOSL – podczas zajęć na dęblińskim lotnisku.

Ofi cjalne zdjęcie załogi statku ko-
smicznego Sojuz 30 
– płk Piotr Klimuk 

i ppłk pil. Mirosław 
Hermaszewski. 
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• Elementy zabudowy – dwie platformy na ekspozycje mundurowe
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Ekspozycja mundurowa działu  
„Lotnictwo polskie w latach II wojny światowej”

300  
Dywizjon Bombowy  

„Ziemi Mazowieckiej”

301  
Dywizjon Bombowy  
„Ziemi Pomorskiej”  

im. Obrońców Warszawy

302  
Dywizjon Myśliwski 

„Poznański”

303  
Dywizjon Myśliwski 

„Warszawski” 
im. Tadeusza Kościuszki

304  
Dywizjon Bombowy  

„Ziemi Śląskiej” 
im. Ks. Józefa Ponia-

towskiego

305  
Dywizjon Bombowy  

„Ziemi Wielkopolskiej” 
im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego

306  
Dywizjon Myśliwski 

„Toruński”

307  
Dywizjon Myśliwski 

Nocny 
„Lwowskich Puchaczy”

308  
Dywizjon Myśliwski 

„Krakowski”

309  
Dywizjon Współpracy  
„Ziemi Czerwieńskiej”

315  
Dywizjon Myśliwski 

„Dębliński”

316  
Dywizjon Myśliwski 

„Warszawski”

317  
Dywizjon Myśliwski 

„Wileński”

318  
Dywizjon Myśliwsko-

Rozpoznawczy  
„Gdański”

663  
Dywizjon Samolotów 

Artylerii

Tło ekspozycji mundurowej:
wymiary 8000x2500 mm
materiał: folia z nadrukiem
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Ekspozycja mundurowa działu  
„Lotnictwo polskie w II połowie XX wieku”

Tło ekspozycji mundurowej:
wymiary 8000x2500 mm
materiał: folia z nadrukiem



MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE 
projekt nowej aranżacji ekspozycji muzealnej

MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE 
projekt nowej aranżacji ekspozycji muzealnej

50 



MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE 
projekt nowej aranżacji ekspozycji muzealnej

MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE 
projekt nowej aranżacji ekspozycji muzealnej

51 

MUZEUM  
SIŁ  

POWIETRZNYCH
wysokość liter 3D ze 
Styroduru 20 cm

wysokość orła 3D ze 
Styroduru 160 cm

Ściana główna audytorium 
oraz ściana poświęcona polskim zespołom akrobacyjnym

Ekran LCD 70’
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Ściana audytorium 
poświęcona asom przestworzy

Instalacja ze skręconych przestrzennych banerów symbolizujących lot akrobacyjny poświęconych 
siedmiu największym polskim asom. Banery szerokości 60 cm
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Przykładowy wygląd banerów poświęconych polskim asom przestworzy
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Instalacja ze skręconych przestrzennych banerów symbolizujących lot akrobacyjny poświęconych sied-
miu największym polskim asom. Banery szerokości 60 cm. Cała instalacja kotwiczona jest do podłogi 
oraz do sufitu.

Plansze z portretami  
i skróconymi biogramami  

asów przestworzy:
wymiary 600x7200 mm

materiał: płótno z nadrukiem, konstrukcja usztywniona  
w  ośmiu miejscach poprzeczką z włókna węglowego
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Ściana poświęcona polskim zespołom akrobacyjnym

Instalacja ze skręconych przestrzennych banerów symbolizujących lot akrobacyjny poświęconych 
siedmiu polskim zespołom akrobacyjnym. Banery szerokości 60 cm
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DOWÓDCY  
LOTNICTWA  
POLSKIEGO

wysokość liter 3D ze 
Styroduru 20 cm

Infokiosk z biogramami 
Dowódców Polskich Sił 
Powietrznych

Ściana wejściowa do pomieszczenia nr 6 
Galeria portretów dowódców Sił Powietrznych

1

Gen. bryg. pil. Hipolit Łossowski
szef Sekcji Żeglugi Napowietrznej,

dowódca Wojsk Lotniczych,
inspektor Wojsk Lotniczych 

(14.11.1918 – 24.09.1919)

2

Gen. bryg. pil. Gustaw Macewicz
inspektor Wojsk Lotniczych, 

szef Departamentu III Żeglugi Powietrznej, 
szef Departamentu IV Żeglugi Powietrznej 

(24.09.1919 – 20.01.1923)

3

Gen. bryg. pil. Francois Lėvėque
szef Departamentu IV Żeglugi Powietrznej 

(20.01.1923 – 17.08.1924)

4

Gen. bryg. pil. Włodzimierz Zagórski-Ostoja
szef Departamentu IV Żeglugi Powietrznej 

(17.08.1924 – 18.03.1926)

5

Gen. bryg. pil inż. Ludomił Rayski
szef Departamentu IV Żeglugi Powietrznej, 

szef Departamentu IV Lotnictwa, 
szef Departamentu IV Aeronautyki MSWojsk., 

dowódca Lotnictwa MSWojsk. 
(18.03.1926 – 19.03.1939)

6

Gen. bryg. pil. Władysław Kalkus
dowódca Lotnictwa MSWojsk. 
(23.03.1939 – wrzesień 1939)

7

Gen. dyw. Gustaw Orlicz-Dreszer
inspektor Obrony Powietrznej Państwa 

(4-16.07.1935)

8

Gen. dyw. pil. dr Józef Zając
inspektor Obrony Powietrznej Państwa, 

naczelny dowódca Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej, 
dowódca Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej, 

dowódca Polskich Sił Powietrznych 
(3.08.1936 – 1.07.1940)

9

Gen. bryg. pil. obs. Stanisław Ujejski
inspektor Polskich Sił Powietrznych 

(18.07.1940 – 17.08.1943)
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Ściana pamiątkowa z portretami dowódców lotnictwa

19

Gen. dyw. pil. Henryk Michałowski
dowódca Wojsk Lotniczych 
(11.03.1972 – 2.08.1976)

20

Gen. dyw. pil. Tadeusz Krepski
dowódca Wojsk Lotniczych 
(2.08.1976 – 13.05.1983)

21

Gen. dyw. pil. Tytus Krawczyc 
dowódca Wojsk Lotniczych 

(12.05.1983 – 15.09.1989)

22

Gen. dyw. pil. Czesław Mankiewicz
dowódca Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju,

dowódca Wojsk Obrony Powietrznej Kraju
(30.09.1959 – 28.07.1967)

23

Gen. broni pil. Roman Paszkowski
dowódca Wojsk Obrony Powietrznej Kraju 

(28.07.1967 – 1.09.1976)

24

Gen. broni Longin Łozowicki
dowódca Wojsk Obrony Powietrznej Kraju 

(1.09.1976 – 1.07.1990)

25

Gen. broni pil. dr hab. Jerzy Gotowała
dowódca Wojsk Lotniczych

dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej 
(4.09.1989 – 25.09.1995)

26

Gen. dyw. pil. Kazimierz Dziok
dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej 

(25.09.1995 – 30.08.1999)

27

Gen. broni pil. Andrzej Dulęba
dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej 

(30.08.1999 – 3.04.2002)

Plansze z portretami dowódców:
wymiary 250x400 mm

materiał: płyta PCV 6 mm z naklejoną i zalaminowaną folią z nadrukiem

10

Gen. bryg. pil. Stanisław Karpiński
inspektor Polskich Sił Powietrznych 

(17.08. – 14.09.1943)

11

Gen. bryg. pil. Mateusz Iżycki
inspektor i dowódca Polskich Sił Powietrznych 

(14.09.1943 – 16.04.1947)

12

Gen. broni pil. Fiodor Połynin
dowódca Lotnictwa Frontu Polskiego, 
dowódca Lotnictwa Wojska Polskiego 

(31.10.1944 – 21.03.1947)

13

Gen. bryg. pil. Aleksander Romeyko
dowódca Wojsk Lotniczych 

(21.03.1947 – 15.02.1951)

14

Gen. broni pil. Iwan Turkiel
dowódca Wojsk Lotniczych, dowódca Wojsk Lotniczych 

i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju 
(20.01.1951 – 2.11.1956)

15

Gen. dyw. pil. Jan Frey-Bielecki
dowódca Wojsk Lotniczych 

i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju,
Generalny Inspektor Lotnictwa 

(31.10.1956 – 4.07.1963)

16

Gen. bryg. pil. Michał Jakubik
Główny Inspektor Lotnictwa 

(13.07. – 7.11.1963)

17

Gen. dyw. pil. Jan Raczkowski
dowódca Lotnictwa Operacyjnego,  

Główny Inspektor Lotnictwa,
dowódca Wojsk Lotniczych 
(7.11.1963 – 31.03.1972)

18

Gen. bryg. pil. Franciszek Kamiński
dowódca Lotnictwa Operacyjnego 

(7.11.1963 – 23.12.1967)

28

Gen. broni pil. dr hab. Ryszard Olszewski
dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony  Powietrznej

dowódca Sił Powietrznych 
(3.04.2002 – 31.03.2005) 

29

Gen. broni pil. Stanisław Targosz
dowódca Sił Powietrznych 

(1.04.2005 – 18.04.2007)

30

Generał pil. Andrzej Błasik
dowódca Sił Powietrznych 

(19.04.2007 – 10.04.2010)

31

Gen. broni pil. Lech Majewski
dowódca Sił Powietrznych 

(od 20.05.2010) 
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SIŁY POWIETRZNE  
XXI WIEKU

wysokość liter 20 cm

380 cm

122 cm

80 cm

98 cm gabloty wysokości 
90 cm

Wojska Lotnicze
Wojska Lotnicze są głównym rodzajem wojsk 

Sił Powietrznych, najlepiej przygotowanym 
do skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom 
bezpieczeństwa państwa oraz do uczestniczenia 
w operacjach reagowania kryzysowego i w ope-
racjach wojennych zarówno narodowych, jak 
i sojuszniczych.

Uzbrojenie i  wyposażenie Wojsk Lotniczych 
wyznacza im główną rolę w  zapewnieniu bez-
pieczeństwa przestrzeni powietrznej Rzeczypo-
spolitej Polskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego 
oraz w  zwalczaniu obiektów powietrznych, na-
ziemnych i nawodnych, a  także w prowadzeniu 
rozpoznania powietrznego w ramach zadań wy-
konywanych przez Siły Zbrojne RP. Wojska Lot-
nicze wykonują również zadania w systemie ra-
townictwa lotniczego.

Najważniejszym celem codziennych działań  
Wojsk Lotniczych jest: zapewnienie wysokiej ja-
kości dyżurów bojowych pełnionych w  ramach 
Zintegrowanego Systemu Obrony Powietrznej 
NATO, przygotowanie do wykonywania zadań 
w misjach Air Policing, utrzymanie sił i środków 
w gotowości do podjęcia działań typu Renegade 
oraz kontynuowanie procesu szkolenia pilotów 
i  personelu technicznego samolotu wielozada-
niowego F-16. Wśród zadań priorytetowych – ze 
względu na zaangażowanie Polski  w Afganista-
nie –jest  również przygotowanie personelu lata-
jącego i technicznego do eksploatacji samolotu 
transportowego C-130.

Od 2007 roku Wojska Lotnicze funkcjonują 
w nowej strukturze organizacyjnej brygad, co uła-
twia koordynację wykonywania zadań przez  jed-
nostki bojowe i zabezpieczające. 1 stycznia 2009 
roku  brygady zostały przeformowane w skrzydła. 
Poza strukturą skrzydeł pozostaje 36 Specjalny 
Pułk Lotnictwa Transportowego w Warszawie.

Wojska Obrony 
Przeciwlotniczej
Wojska Obrony Przeciwlotniczej stanowią 

trzon bojowy Sił Powietrznych. Przeznaczo-
ne są do zwalczania środków napadu powietrzne-
go nieprzyjaciela w całym przedziale wysokości 
i prędkości ich lotu, niezależnie od warunków at-
mosferycznych i pory doby. Ich celem jest udział 
w zapewnieniu, we współpracy z NATO, bezpie-
czeństwa wszystkim mieszkańcom kraju.

 Postęp techniczny w  dziedzinie możliwości 
i skuteczności środków napadu powietrznego po-
woduje intensyfikację zagrożeń, co stawia przed 
wojskami nowe wyzwania i wymaga ich większej 
skuteczności w obronie terytorium kraju. Wyma-
ga też zmiany parametrów środków przeciwlot-
niczych. Wobec wielu ograniczeń w  tej sferze, 
w Wojskach Obrony Przeciwlotniczej za prioryte-
towe cele uważa się  wyszkolenie kadry i pełne 
zintegrowanie własnych jednostek z tego rodza-
ju jednostkami innych państw NATO.  Niezbędne 
jest wyposażenie Wojsk Obrony Przeciwlotniczej, 
w najbliższych latach,  w sprzęt nowej genera-
cji, mogący zwalczać rakiety balistyczne, pociski 
samosterujące i bezpilotowe statki powietrzne.

W  strukturze Wojsk Obrony Przeciwlotniczej 
znajdują się 1 i  3 Brygada Rakietowa Obrony 
Powietrznej  (Bytom i  Warszawa) oraz 61 i  78 
Pułk Rakietowy Obrony Powietrznej (Skwierzy-
na i Mrzeżyno), które łącznie dysponują 24 prze-
ciwlotniczymi zestawami rakietowymi. Jednostki 
przeciwlotnicze Sił Powietrznych mają dwa ze-
stawy dalekiego zasięgu systemu S-200 Wega, 
dwa dywizjony średniego zasięgu Krug oraz 20 
zmodernizowanych zestawów małego zasięgu 
Newa SC.

Wojska  
Radiotechniczne
Wojska Radiotechniczne są przeznaczone do 

wykrywania i śledzenia wszelkich obiektów 
w przestrzeni powietrznej RP i na podejściach do 
granic państwa oraz do przekazywania informa-
cji niezbędnych do radiolokacyjnego zabezpie-
czenia dowodzenia i działania Wojsk Lotniczych 
i  Wojsk Obrony Przeciwlotniczej. Realizując te 
zadania, utrzymują jednocześnie parametry stre-
fy rozpoznania radiolokacyjnego, zabezpieczają 
pod względem radiolokacyjnym misje Air Policing 
i  szkolenie lotnicze oraz akcje poszukiwawczo-
ratownicze. Zapewnienie odpowiednich możli-
wości tym wojskom warunkuje wykonanie zadań 
przez  pozostałe rodzaje wojsk Sił Powietrznych.

W 2007 roku rozformowano 5 Mobilny Batalion 
Radiotechniczny w  Zamościu i  23 Batalion Ra-
diotechniczny w Słupsku oraz zmieniono struktu-
rę organizacyjną 34 Mobilnego Batalionu Radio-
technicznego w Chojnicach. W tym samym roku 
do dyżurów bojowych włączono trzy posterun-
ki radiolokacyjne dalekiego zasięgu Backbone, 
wyposażone w  polskie radary N-12M. Informa-
cje o  sytuacji powietrznej przekazywane są ze 
wszystkich środków rozpoznania Wojsk Radio-
technicznych do Ośrodków Dowodzenia i  Na-
prowadzania, gdzie tworzony jest uogólniony 
i zidentyfikowany obraz sytuacji powietrznej RAP 
(Recognized Air Picture). Jest on wykorzystywa-
ny w procesie dowodzenia i kierowania. 

Od 1 lipca 2008 roku strukturę Wojsk Radio-
technicznych tworzy 3 Brygada Radiotechniczna  
składająca się z czterech batalionów radiotech-
nicznych. Liczbę posterunków radiotechnicznych 
można było zmniejszyć dzięki wysokim parame-
trom nowoczesnego, trójwspółrzędnego sprzętu 
radiolokacyjnego średniego zasięgu typu Odra 
(NUR-15).

Polskie Siły Powietrzne w XXI wieku

1. Skrzydło 
Lotnictwa Taktycznego

Świdwin

2. Skrzydło 
Lotnictwa Taktycznego

Poznań

3. Skrzydło 
Lotnictwa Transportowego

Powidz

12. Komenda Lotniska
Mirosławiec

31. Baza 
Lotnictwa Taktycznego

Poznań-Krzesiny

8. Baza 
Lotnictwa Transportowego

Kraków-Balice Wrocław

21. Baza 
Lotnictwa Taktycznego

Świdwin

32. Baza 
Lotnictwa Taktycznego

Łask

33. Baza 
Lotnictwa Transportowego

Powidz 
Bydgoszcz

22. Baza 
Lotnictwa Taktycznego

Malbork

1. Grupa 
Poszukiwawczo-

Ratownicza
Świdwin

36.Specjalny Pułk 
Lotnictwa Transportowego 
im. Obrońców Warszawy 

Warszawa-Okęcie

2. Grupa 
Poszukiwawczo-

Ratownicza
Mińsk Maz.

1. Baza Lotnicza 
„Armii Krajowej - Łużyce”

Warszawa-Okęcie

Ośrodek Szkolenia 
Wysokościowo
-Ratowniczego 

i Spadochronowego 
Sił Powietrznych
Poznań-Krzesiny

3. Grupa 
Poszukiwawczo-

Ratownicza
Kraków

23. Baza 
Lotnictwa Taktycznego

Mińsk Maz.

16. Batalion 
Remontu Lotnisk 

Jarocin

3. Brygada Rakietowa Obrony 
Powietrznej
Warszawa

3. Brygada 
Radiotechniczna

Wrocław

Centrum Operacji Powietrznych
Warszawa

Dowództwo Sił Powietrznych
Warszawa

32. Dywizjon 
Rakietowy OP

Olszewnica

3. Batalion 
Radiotechniczny

Sandomierz

22. Ośrodek Dowodzenia 
i Naprowadzania 

Bydgoszcz

33. Dywizjon 
Rakietowy OP

Gdynia

8. Batalion
 Radiotechniczny

Lipowiec

Mobilna Jednostka 
Dowodzenia Operacjami 

Powietrznymi 
Poznań

34. Dywizjon 
Rakietowy OP

Bytom

31. Batalion 
Radiotechniczny

Wrocław

32. Ośrodek Dowodzenia 
i Naprowadzania 

Kraków-Balice

35. Dywizjon 
Rakietowy OP

Skwierzyna

34. Batalion 
Radiotechniczny

Chojnice

1. Centrum Koordynacji 
Operacji Powietrznych

Gdynia

2. Centrum Koordynacji 
Operacji Powietrznych

Kraków

4. Centrum Koordynacji 
Operacji Powietrznych

Szczecin

36. Dywizjon 
Rakietowy OP

Mrzeżyno

37. Dywizjon 
Rakietowy OP

Sochaczew

38. Batalion 
Zabezpieczenia OP

Warszawa

4. Skrzydło 
Lotnictwa Szkolnego 

Dęblin

Centrum Wsparcia 
Teleinformatycznego 

Sił Powietrznych
Warszawa

41. Baza 
Lotnictwa Szkolnego

Dęblin
1. Rejon Wsparcia 

Teleinformatycznego SP
Poznań

2. Rejon  Wsparcia 
 Teleinformatycznego SP

Bydgoszcz 

3. Rejon Wsparcia 
Teleinformatycznego SP

Kraków

4. Rejon Wsparcia 
Teleinformatycznego SP

Warszawa

6 Batalion Dowodzenia SP
Śrem

42. Baza 
Lotnictwa Szkolnego  

Radom

Centrum Szkolenia 
Inżynieryjno-
Lotniczego

Dęblin

Szkoła Podoficerska 
Sił Powietrznych

Dęblin

1. Ośrodek 
Radioelektroniczny 

Grójec

Zespół Wydawniczy SP
 Warszawa

6. Batalion Chemiczny 
Sił Powietrznych 

Śrem

Orkiestra Reprezentacyjna  
Sił Powietrznych

Poznań

Orkiestra Wojskowa
Bytom

Orkiestra Wojskowa
Dęblin

Orkiestra Wojskowa
Koszalin

Centrum Szkolenia 
Sił Powietrznych 

im. Romualda Traugutta
Koszalin

Szefostwo Służby  
Hydrometeorologicznej  

SZ RP
Warszawa

Wojskowy Ośrodek 
Szkoleniowo-Kondycyjny 

„Gronik”
Zakopane

Szefostwo Służby Ruchu 
Lotniczego SZ RP

Warszawa

Centralny Poligon 
Sił Powietrznych

Ustka

21. Centralny 
Poligon Lotniczy

Nadarzyce

Ogólnokształcące  
Liceum Lotnicze 

Dęblin

STRUKTURA ORGANIZACYJNA SIŁ POWIETRZNYCH
wg. stanu na 1 sierpnia 2011 r.

Orkiestra Wojskowa
Radom

Klub SP 
Warszawa

Bazy Lotnictwa 
Taktycznego
W 1997 r. podjęto decyzję co do nowego mo-

delu organizacyjnego lotnictwa. Zgodnie 
z nowo opracowanym planem rozwiązano pułki 
lotnicze i utworzono eskadry lotnicze, grupujące 
elementy operacyjno-bojowe, oraz bazy lotnicze, 
grupujące elementy logistyczno-tyłowe. W  roku 
2006 niektóre bazy lotnicze zostały włączone do 
struktur brygad lotniczych.

Od 1 kwietnia 2008 r. 31 Baza Lotnictwa Tak-
tycznego w  Krzesinach, a  od 1 stycznia 2010 
r. pozostałe bazy funkcjonują w  nowej struktu-
rze organizacyjnej, której zasadniczym trzonem 
są trzy grupy zadań: Grupa Działań Lotniczych 
z  jedną lub dwiema eskadrami lotniczymi oraz 
eskadrą wsparcia; Grupa Obsługi z  jedną lub 
dwiema eskadrami obsługi naziemnej statków 
powietrznych, eskadrą techniczną, eskadrą ob-
sługi naziemnej statków powietrznych, eskadrą 
wsparcia obsługi oraz eskadrą zabezpieczenia; 
Grupa Wsparcia z  eskadrą wsparcia, eskadrą 
zabezpieczenia i eskadrą dowodzenia.

Obecnie w Siłach Powietrznych znajdują  się  
następujące bazy lotnictwa taktycznego:  21 Baza 
Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie wyposażona 
w 37 samolotów Su-22M4,  8 Su-22UM3K   i 3 sa-
moloty TS-11 Iskra; 22 Baza Lotnictwa Taktycz-
nego w Malborku wyposażona  w 13 samolotów 
MiG-29, 3 MiG-29UB i 5 samolotów TS-11 Iskra; 
23 Baza Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazo-
wieckim wyposażona w 13 samolotów MiG-29, 
3 MiG-29UB i 3 samoloty TS-11 Iskra; 31 Baza 
Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach wyposażo-
na w 32 samoloty F-16 i 32 Baza Lotnictwa Tak-
tycznego z Łaska wyposażona w 16 samolotów 
F-16. 

Bazy Lotnictwa 
Transportowego
1 stycznia 2009 r. 3 Brygada Lotnictwa Transpor-

towego została przeformowana w 3 Skrzydło 
Lotnictwa Transportowego. W strukturach skrzy-
dła znajduje się 8 i 33 Baza Lotnictwa  Transpor-
towego. 

8 Baza Lotnictwa Transportowego z  Krako-
wa, wyposażona w samoloty C-295M, M-28 Bry-
za i An-2, zapewnia terminowe dostawy sprzętu 

wojskowego i zaopatrzenia, ewakuację medycz-
ną oraz rotację żołnierzy PKW w Afganistanie. 33 
Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu wy-
posażona jest w samoloty C-130 Hercules, M-28 
Bryza i An-28 Skytruck oraz śmigłowce Mi-2 i W-3 
Sokół.

Bazy Lotnictwa 
Szkolnego
Bazy Lotnictwa Szkolnego powstały na mocy 

rozkazu szefa Sztabu Generalnego Wojska 
Polskiego nr 51  z 30 czerwca 2010 r. Od 1 stycz-
nia 2011 r. w  strukturach 4 Skrzydła Lotnictwa 
Szkolnego znajduje się 41 Baza Lotnictwa Szkol-
nego w Dęblinie wyposażona w samoloty TS-11 
Iskra, M-28 Bryza, An-2 oraz śmigłowce SW-4 
Puszczyk i Mi-2 oraz 42 Baza Lotnictwa Szkolne-
go w Radomiu wyposażona w samoloty PZL-130 
Orlik.

3 Brygada  
Rakietowa  
Obrony  
Powietrznej
Wojska podlegają głębokiej reorganizacji. 

Rozformowane zostaną wszystkie istnieją-
ce w strukturach Wojsk Obrony Przeciwlotniczej 
dywizjony, a  w  ich miejsce powstanie siedem 
nowych dywizjonów, w  tym sześć rakietowych, 
mających w swoich strukturach po trzy zestawy 

rakietowe, oraz dywizjon zabezpieczenia. W pię-
ciu dywizjonach rakietowych będą eksploatowa-
ne po trzy zestawy Newa SC, a w wyposażeniu 
jednego dywizjonu będzie się znajdował  zestaw 
Wega (zmodernizowany) i  dwa zestawy Newa 
SC.

Dywizjony w nowym kształcie organizacyjnym 
zostaną sformowane w  rejonie Warszawy oraz 
w  Sochaczewie, Mrzeżynie, Bytomiu, w  rejonie 
Gdyni oraz w  Skwierzynie. Zmniejszenie liczby 
dywizjonów wpłynie na strukturę organizacyjną 
wyższego szczebla. Będzie funkcjonowało je-
dynie dowództwo 3 Brygady Rakietowej Obrony 
Powietrznej. Wraz z dywizjonem zabezpieczenia 
zostanie ono przeniesione do Sochaczewa oraz 
przyjmie  wszystkie nowo powstałe dywizjony.    

3 Brygada  
Radiotechniczna
W skład 3 Brygady Radiotechnicznej wchodzi 

3 Sandomierski Batalion Radiotechniczny 
z Sandomierza, 8 Szczycieński Batalion Radio-
techniczny z  Lipowca, 31 Batalion Radiotech-
niczny z Wrocławia i 34 Batalion Radiotechniczny 
w Chojnic. Funkcjonuje 17 stałych posterunków 
radiotechnicznych, działają 4 posterunki dalekie-
go zasięgu typu Backbone (z sześciu planowa-
nych). Posterunki dalekiego zasięgu są już roz-
winięte we Wronowicach, Brzoskwini, Roskoszy 
i Chruścielu. W ugrupowaniu bojowym 3 bryga-
dy jest także 8 stacji kontroli rejonu lotniska typu 
Awia-W, kontrolujących przestrzeń powietrzną 
wokół wojskowych lotnisk w  promieniu do 100 
km. Informacje radiolokacyjne ze wszystkich po-
sterunków i kompanii są automatycznie przesy-
łane do ODN w Poznaniu, Bydgoszczy, Warsza-
wie i Krakowie, skąd trafiają do Centrum Operacji 
Powietrznej w Warszawie. Dają one rzeczywisty 
obraz sytuacji powietrznej.



MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE 
projekt nowej aranżacji ekspozycji muzealnej

MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE 
projekt nowej aranżacji ekspozycji muzealnej

58 

Napis 3D  
„Siły Powietrzne”:

wysokość liter 20 cm
materiał:  

Styrodur malowany na kolor 
srebrnoszary

Plansze poświęcone 
Siłom Powietrznym w 

XXI wieku:
wymiary 80x1220 mm 
oraz 1220x1220 mm

materiał: płyta PCV 6 mm 
z naklejoną i zalaminowaną 

folią z nadrukiem
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Plansze informacyjne działu „Siły Powietrzne w XXI wieku”

Wojska Lotnicze
Wojska Lotnicze są głównym rodzajem wojsk 

Sił Powietrznych, najlepiej przygotowanym 
do skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom 
bezpieczeństwa państwa oraz do uczestniczenia 
w operacjach reagowania kryzysowego i w ope-
racjach wojennych zarówno narodowych, jak 
i sojuszniczych.

Uzbrojenie i  wyposażenie Wojsk Lotniczych 
wyznacza im główną rolę w  zapewnieniu bez-
pieczeństwa przestrzeni powietrznej Rzeczypo-
spolitej Polskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego 
oraz w  zwalczaniu obiektów powietrznych, na-
ziemnych i nawodnych, a  także w prowadzeniu 
rozpoznania powietrznego w ramach zadań wy-
konywanych przez Siły Zbrojne RP. Wojska Lot-
nicze wykonują również zadania w systemie ra-
townictwa lotniczego.

Najważniejszym celem codziennych działań  
Wojsk Lotniczych jest: zapewnienie wysokiej ja-
kości dyżurów bojowych pełnionych w  ramach 
Zintegrowanego Systemu Obrony Powietrznej 
NATO, przygotowanie do wykonywania zadań 
w misjach Air Policing, utrzymanie sił i środków 
w gotowości do podjęcia działań typu Renegade 
oraz kontynuowanie procesu szkolenia pilotów 
i  personelu technicznego samolotu wielozada-
niowego F-16. Wśród zadań priorytetowych – ze 
względu na zaangażowanie Polski  w Afganista-
nie –jest  również przygotowanie personelu lata-
jącego i technicznego do eksploatacji samolotu 
transportowego C-130.

Od 2007 roku Wojska Lotnicze funkcjonują 
w nowej strukturze organizacyjnej brygad, co uła-
twia koordynację wykonywania zadań przez  jed-
nostki bojowe i zabezpieczające. 1 stycznia 2009 
roku  brygady zostały przeformowane w skrzydła. 
Poza strukturą skrzydeł pozostaje 36 Specjalny 
Pułk Lotnictwa Transportowego w Warszawie.

Wojska Obrony 
Przeciwlotniczej
Wojska Obrony Przeciwlotniczej stanowią 

trzon bojowy Sił Powietrznych. Przeznaczo-
ne są do zwalczania środków napadu powietrzne-
go nieprzyjaciela w całym przedziale wysokości 
i prędkości ich lotu, niezależnie od warunków at-
mosferycznych i pory doby. Ich celem jest udział 
w zapewnieniu, we współpracy z NATO, bezpie-
czeństwa wszystkim mieszkańcom kraju.

 Postęp techniczny w  dziedzinie możliwości 
i skuteczności środków napadu powietrznego po-
woduje intensyfikację zagrożeń, co stawia przed 
wojskami nowe wyzwania i wymaga ich większej 
skuteczności w obronie terytorium kraju. Wyma-
ga też zmiany parametrów środków przeciwlot-
niczych. Wobec wielu ograniczeń w  tej sferze, 
w Wojskach Obrony Przeciwlotniczej za prioryte-
towe cele uważa się  wyszkolenie kadry i pełne 
zintegrowanie własnych jednostek z tego rodza-
ju jednostkami innych państw NATO.  Niezbędne 
jest wyposażenie Wojsk Obrony Przeciwlotniczej, 
w najbliższych latach,  w sprzęt nowej genera-
cji, mogący zwalczać rakiety balistyczne, pociski 
samosterujące i bezpilotowe statki powietrzne.

W  strukturze Wojsk Obrony Przeciwlotniczej 
znajdują się 1 i  3 Brygada Rakietowa Obrony 
Powietrznej  (Bytom i  Warszawa) oraz 61 i  78 
Pułk Rakietowy Obrony Powietrznej (Skwierzy-
na i Mrzeżyno), które łącznie dysponują 24 prze-
ciwlotniczymi zestawami rakietowymi. Jednostki 
przeciwlotnicze Sił Powietrznych mają dwa ze-
stawy dalekiego zasięgu systemu S-200 Wega, 
dwa dywizjony średniego zasięgu Krug oraz 20 
zmodernizowanych zestawów małego zasięgu 
Newa SC.

Wojska  
Radiotechniczne
Wojska Radiotechniczne są przeznaczone do 

wykrywania i śledzenia wszelkich obiektów 
w przestrzeni powietrznej RP i na podejściach do 
granic państwa oraz do przekazywania informa-
cji niezbędnych do radiolokacyjnego zabezpie-
czenia dowodzenia i działania Wojsk Lotniczych 
i  Wojsk Obrony Przeciwlotniczej. Realizując te 
zadania, utrzymują jednocześnie parametry stre-
fy rozpoznania radiolokacyjnego, zabezpieczają 
pod względem radiolokacyjnym misje Air Policing 
i  szkolenie lotnicze oraz akcje poszukiwawczo-
ratownicze. Zapewnienie odpowiednich możli-
wości tym wojskom warunkuje wykonanie zadań 
przez  pozostałe rodzaje wojsk Sił Powietrznych.

W 2007 roku rozformowano 5 Mobilny Batalion 
Radiotechniczny w  Zamościu i  23 Batalion Ra-
diotechniczny w Słupsku oraz zmieniono struktu-
rę organizacyjną 34 Mobilnego Batalionu Radio-
technicznego w Chojnicach. W tym samym roku 
do dyżurów bojowych włączono trzy posterun-
ki radiolokacyjne dalekiego zasięgu Backbone, 
wyposażone w  polskie radary N-12M. Informa-
cje o  sytuacji powietrznej przekazywane są ze 
wszystkich środków rozpoznania Wojsk Radio-
technicznych do Ośrodków Dowodzenia i  Na-
prowadzania, gdzie tworzony jest uogólniony 
i zidentyfikowany obraz sytuacji powietrznej RAP 
(Recognized Air Picture). Jest on wykorzystywa-
ny w procesie dowodzenia i kierowania. 

Od 1 lipca 2008 roku strukturę Wojsk Radio-
technicznych tworzy 3 Brygada Radiotechniczna  
składająca się z czterech batalionów radiotech-
nicznych. Liczbę posterunków radiotechnicznych 
można było zmniejszyć dzięki wysokim parame-
trom nowoczesnego, trójwspółrzędnego sprzętu 
radiolokacyjnego średniego zasięgu typu Odra 
(NUR-15).

Polskie Siły Powietrzne w XXI wieku

1. Skrzydło 
Lotnictwa Taktycznego

Świdwin

2. Skrzydło 
Lotnictwa Taktycznego

Poznań

3. Skrzydło 
Lotnictwa Transportowego

Powidz

12. Komenda Lotniska
Mirosławiec

31. Baza 
Lotnictwa Taktycznego

Poznań-Krzesiny

8. Baza 
Lotnictwa Transportowego

Kraków-Balice Wrocław

21. Baza 
Lotnictwa Taktycznego

Świdwin

32. Baza 
Lotnictwa Taktycznego

Łask

33. Baza 
Lotnictwa Transportowego

Powidz 
Bydgoszcz

22. Baza 
Lotnictwa Taktycznego

Malbork

1. Grupa 
Poszukiwawczo-

Ratownicza
Świdwin

36.Specjalny Pułk 
Lotnictwa Transportowego 
im. Obrońców Warszawy 

Warszawa-Okęcie

2. Grupa 
Poszukiwawczo-

Ratownicza
Mińsk Maz.

1. Baza Lotnicza 
„Armii Krajowej - Łużyce”

Warszawa-Okęcie

Ośrodek Szkolenia 
Wysokościowo
-Ratowniczego 

i Spadochronowego 
Sił Powietrznych
Poznań-Krzesiny

3. Grupa 
Poszukiwawczo-

Ratownicza
Kraków

23. Baza 
Lotnictwa Taktycznego

Mińsk Maz.

16. Batalion 
Remontu Lotnisk 

Jarocin

3. Brygada Rakietowa Obrony 
Powietrznej
Warszawa

3. Brygada 
Radiotechniczna

Wrocław

Centrum Operacji Powietrznych
Warszawa

Dowództwo Sił Powietrznych
Warszawa

32. Dywizjon 
Rakietowy OP

Olszewnica

3. Batalion 
Radiotechniczny

Sandomierz

22. Ośrodek Dowodzenia 
i Naprowadzania 

Bydgoszcz

33. Dywizjon 
Rakietowy OP

Gdynia

8. Batalion
 Radiotechniczny

Lipowiec

Mobilna Jednostka 
Dowodzenia Operacjami 

Powietrznymi 
Poznań

34. Dywizjon 
Rakietowy OP

Bytom

31. Batalion 
Radiotechniczny

Wrocław

32. Ośrodek Dowodzenia 
i Naprowadzania 

Kraków-Balice

35. Dywizjon 
Rakietowy OP

Skwierzyna

34. Batalion 
Radiotechniczny

Chojnice

1. Centrum Koordynacji 
Operacji Powietrznych

Gdynia

2. Centrum Koordynacji 
Operacji Powietrznych

Kraków

4. Centrum Koordynacji 
Operacji Powietrznych

Szczecin

36. Dywizjon 
Rakietowy OP

Mrzeżyno

37. Dywizjon 
Rakietowy OP

Sochaczew

38. Batalion 
Zabezpieczenia OP

Warszawa

4. Skrzydło 
Lotnictwa Szkolnego 

Dęblin

Centrum Wsparcia 
Teleinformatycznego 

Sił Powietrznych
Warszawa

41. Baza 
Lotnictwa Szkolnego

Dęblin
1. Rejon Wsparcia 

Teleinformatycznego SP
Poznań

2. Rejon  Wsparcia 
 Teleinformatycznego SP

Bydgoszcz 

3. Rejon Wsparcia 
Teleinformatycznego SP

Kraków

4. Rejon Wsparcia 
Teleinformatycznego SP

Warszawa

6 Batalion Dowodzenia SP
Śrem

42. Baza 
Lotnictwa Szkolnego  

Radom

Centrum Szkolenia 
Inżynieryjno-
Lotniczego

Dęblin

Szkoła Podoficerska 
Sił Powietrznych

Dęblin

1. Ośrodek 
Radioelektroniczny 

Grójec

Zespół Wydawniczy SP
 Warszawa

6. Batalion Chemiczny 
Sił Powietrznych 

Śrem

Orkiestra Reprezentacyjna  
Sił Powietrznych

Poznań

Orkiestra Wojskowa
Bytom

Orkiestra Wojskowa
Dęblin

Orkiestra Wojskowa
Koszalin

Centrum Szkolenia 
Sił Powietrznych 

im. Romualda Traugutta
Koszalin

Szefostwo Służby  
Hydrometeorologicznej  

SZ RP
Warszawa

Wojskowy Ośrodek 
Szkoleniowo-Kondycyjny 

„Gronik”
Zakopane

Szefostwo Służby Ruchu 
Lotniczego SZ RP

Warszawa

Centralny Poligon 
Sił Powietrznych

Ustka

21. Centralny 
Poligon Lotniczy

Nadarzyce

Ogólnokształcące  
Liceum Lotnicze 

Dęblin

STRUKTURA ORGANIZACYJNA SIŁ POWIETRZNYCH
wg. stanu na 1 sierpnia 2011 r.

Orkiestra Wojskowa
Radom

Klub SP 
Warszawa

Bazy Lotnictwa 
Taktycznego
W 1997 r. podjęto decyzję co do nowego mo-

delu organizacyjnego lotnictwa. Zgodnie 
z nowo opracowanym planem rozwiązano pułki 
lotnicze i utworzono eskadry lotnicze, grupujące 
elementy operacyjno-bojowe, oraz bazy lotnicze, 
grupujące elementy logistyczno-tyłowe. W  roku 
2006 niektóre bazy lotnicze zostały włączone do 
struktur brygad lotniczych.

Od 1 kwietnia 2008 r. 31 Baza Lotnictwa Tak-
tycznego w  Krzesinach, a  od 1 stycznia 2010 
r. pozostałe bazy funkcjonują w  nowej struktu-
rze organizacyjnej, której zasadniczym trzonem 
są trzy grupy zadań: Grupa Działań Lotniczych 
z  jedną lub dwiema eskadrami lotniczymi oraz 
eskadrą wsparcia; Grupa Obsługi z  jedną lub 
dwiema eskadrami obsługi naziemnej statków 
powietrznych, eskadrą techniczną, eskadrą ob-
sługi naziemnej statków powietrznych, eskadrą 
wsparcia obsługi oraz eskadrą zabezpieczenia; 
Grupa Wsparcia z  eskadrą wsparcia, eskadrą 
zabezpieczenia i eskadrą dowodzenia.

Obecnie w Siłach Powietrznych znajdują  się  
następujące bazy lotnictwa taktycznego:  21 Baza 
Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie wyposażona 
w 37 samolotów Su-22M4,  8 Su-22UM3K   i 3 sa-
moloty TS-11 Iskra; 22 Baza Lotnictwa Taktycz-
nego w Malborku wyposażona  w 13 samolotów 
MiG-29, 3 MiG-29UB i 5 samolotów TS-11 Iskra; 
23 Baza Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazo-
wieckim wyposażona w 13 samolotów MiG-29, 
3 MiG-29UB i 3 samoloty TS-11 Iskra; 31 Baza 
Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach wyposażo-
na w 32 samoloty F-16 i 32 Baza Lotnictwa Tak-
tycznego z Łaska wyposażona w 16 samolotów 
F-16. 

Bazy Lotnictwa 
Transportowego
1 stycznia 2009 r. 3 Brygada Lotnictwa Transpor-

towego została przeformowana w 3 Skrzydło 
Lotnictwa Transportowego. W strukturach skrzy-
dła znajduje się 8 i 33 Baza Lotnictwa  Transpor-
towego. 

8 Baza Lotnictwa Transportowego z  Krako-
wa, wyposażona w samoloty C-295M, M-28 Bry-
za i An-2, zapewnia terminowe dostawy sprzętu 

wojskowego i zaopatrzenia, ewakuację medycz-
ną oraz rotację żołnierzy PKW w Afganistanie. 33 
Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu wy-
posażona jest w samoloty C-130 Hercules, M-28 
Bryza i An-28 Skytruck oraz śmigłowce Mi-2 i W-3 
Sokół.

Bazy Lotnictwa 
Szkolnego
Bazy Lotnictwa Szkolnego powstały na mocy 

rozkazu szefa Sztabu Generalnego Wojska 
Polskiego nr 51  z 30 czerwca 2010 r. Od 1 stycz-
nia 2011 r. w  strukturach 4 Skrzydła Lotnictwa 
Szkolnego znajduje się 41 Baza Lotnictwa Szkol-
nego w Dęblinie wyposażona w samoloty TS-11 
Iskra, M-28 Bryza, An-2 oraz śmigłowce SW-4 
Puszczyk i Mi-2 oraz 42 Baza Lotnictwa Szkolne-
go w Radomiu wyposażona w samoloty PZL-130 
Orlik.

3 Brygada  
Rakietowa  
Obrony  
Powietrznej
Wojska podlegają głębokiej reorganizacji. 

Rozformowane zostaną wszystkie istnieją-
ce w strukturach Wojsk Obrony Przeciwlotniczej 
dywizjony, a  w  ich miejsce powstanie siedem 
nowych dywizjonów, w  tym sześć rakietowych, 
mających w swoich strukturach po trzy zestawy 

rakietowe, oraz dywizjon zabezpieczenia. W pię-
ciu dywizjonach rakietowych będą eksploatowa-
ne po trzy zestawy Newa SC, a w wyposażeniu 
jednego dywizjonu będzie się znajdował  zestaw 
Wega (zmodernizowany) i  dwa zestawy Newa 
SC.

Dywizjony w nowym kształcie organizacyjnym 
zostaną sformowane w  rejonie Warszawy oraz 
w  Sochaczewie, Mrzeżynie, Bytomiu, w  rejonie 
Gdyni oraz w  Skwierzynie. Zmniejszenie liczby 
dywizjonów wpłynie na strukturę organizacyjną 
wyższego szczebla. Będzie funkcjonowało je-
dynie dowództwo 3 Brygady Rakietowej Obrony 
Powietrznej. Wraz z dywizjonem zabezpieczenia 
zostanie ono przeniesione do Sochaczewa oraz 
przyjmie  wszystkie nowo powstałe dywizjony.    

3 Brygada  
Radiotechniczna
W skład 3 Brygady Radiotechnicznej wchodzi 

3 Sandomierski Batalion Radiotechniczny 
z Sandomierza, 8 Szczycieński Batalion Radio-
techniczny z  Lipowca, 31 Batalion Radiotech-
niczny z Wrocławia i 34 Batalion Radiotechniczny 
w Chojnic. Funkcjonuje 17 stałych posterunków 
radiotechnicznych, działają 4 posterunki dalekie-
go zasięgu typu Backbone (z sześciu planowa-
nych). Posterunki dalekiego zasięgu są już roz-
winięte we Wronowicach, Brzoskwini, Roskoszy 
i Chruścielu. W ugrupowaniu bojowym 3 bryga-
dy jest także 8 stacji kontroli rejonu lotniska typu 
Awia-W, kontrolujących przestrzeń powietrzną 
wokół wojskowych lotnisk w  promieniu do 100 
km. Informacje radiolokacyjne ze wszystkich po-
sterunków i kompanii są automatycznie przesy-
łane do ODN w Poznaniu, Bydgoszczy, Warsza-
wie i Krakowie, skąd trafiają do Centrum Operacji 
Powietrznej w Warszawie. Dają one rzeczywisty 
obraz sytuacji powietrznej.

Plansze poświęcone Siłom Powietrznym w XXI wieku:
wymiary 800x1220 mm oraz 1220x1220 mm

materiał: płyta PCV 6 mm z naklejoną i zalaminowaną folią z nadrukiem



MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE 
projekt nowej aranżacji ekspozycji muzealnej

MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE 
projekt nowej aranżacji ekspozycji muzealnej
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Plansze informacyjne działu „Siły Powietrzne w XXI wieku”

Plansza-tło ekspozycji pocisków rakietowych:
trzy panele o wymiarach 2300x2000 mm, 1200x2000 mm oraz 3000x2000 mm

materiał: płyta PCV 6 mm z naklejoną i zalaminowaną folią z nadrukiem na stelażu

Zapraszamy  
na ekspozycję  
plenerową


