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Wczoraj dwóch kolegów nie wróciło. Cebrzyński i Stefan Wójtowicz, 
dziś dostaliśmy telegram, żeby przyjechać po ciało. Zaczyna się kruszyć. 
Co prawda narobiliśmy szkody szwabom, bo już jest ponad 50 maszyn 
szwabskich, pomimo że nasz dyon urzęduje od paru dni. Co dzień przy-
chodzą telegramy gratulacyjne od Króla, od Sikorskiego, to od dowódz-
twa, co dzień rekordy są. Np. wczorajszy dzień dał nam 16 szwabskich 
maszyn, czego Anglicy nie mogli sobie wyobrazić przedtem. Teraz gdzie 
się ruszyć, w mieście czy na wsi, słychać „Polish Squadron brave, hero”. 
A być gdzieś w lokalu to wszyscy by nas wykąpali w piwie, czy w innych 
napojach, żeby mogli. Ale to wszystko nic, żeby tylko najszybciej wrócić.

Sgt Marian Bełc
Northolt, 12 września 1940 r.
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II wojna światowa 
zaczęła się w Polsce 
1 września 1939 r.

Droga do lotnictwa 
polskiego we Francji

W końcu lat 1920. polska młodzież fascynowała się postę-
pem technicznym. Liga Obrony Powietrznej i  Przeciwga-
zowej popularyzowała sporty samolotowe i  szybowcowe. 
W oczach wielu lotnictwo zdetronizowało kawalerię jako 
najatrakcyjniejszy rodzaj wojska. Sukcesy Żwirki i Wigury 
i  ich kolegów w międzynarodowych zawodach lotniczych 
oraz rozwijający się przemysł lotniczy stanowiły dobre za-
plecze do szkolenia lotników wojskowych. Jednak oficero-
wie sztabowi Wojska Polskiego nadal nie doceniali poten-
cjału lotnictwa wojskowego. 

Niemiecka napaść 1 września 1939  r. ujawniła mocne 
i  słabe strony polskiego lotnictwa. Już w  końcu sierpnia 
eskadry przeniosły się na lotniska polowe, w  ten sposób 
unikając niemieckich nalotów. Choć Luftwaffe twierdzi-
ła, że polskie lotnictwo zostało zniszczone na ziemi, było 
to kłamstwo. Obrona powietrzna Warszawy pod dowódz-
twem płk. Stefana Pawlikowskiego wykazała wartość pol-
skich lotników przez pierwszy tydzień walk, ale wkrótce 
Brygada Pościgowa miała o wiele więcej doświadczonych 
pilotów niż sprawnych samolotów. 

Ten schemat powtarzał się w większości eskadr. Kłopo-
ty z  łącznością i  logistyką udaremniały wysiłki persone-
lu bojowego. Brak części zamiennych i zaplecza, a czasem 
tylko paliwa, prowadził do straty wielu lekko uszkodzo-
nych samolotów. Nieumiejętność rozpoznawania samolo-
tów, zwłaszcza w wojskach lądowych, powodowała liczne 
omyłkowe ataki na własne maszyny.

Od momentu, kiedy 3 września Francja i Wielka Bryta-
nia wypowiedziały wojnę Niemcom liczono na rychły zwy-
cięski koniec wojny. Ale kiedy 17 września ZSRR uderzył na 
Polskę ze wschodu, a zachodnie mocarstwa wciąż nawet 
nie kiwnęły palcem, stało się jasne, że nadszedł kres walk 
w Polsce, przynajmniej na pewien czas. 

Polska i jej sąsiedzi we wrześniu 1939 r.

Kiedy polskie wojska zaprzestały oporu, większość lotni-
ków zdołała przedostać się do neutralnej Rumunii i na Wę-
gry (które w tym czasie graniczyły z Polską). Zostali tam in-
ternowani, ale łapówki i  perswazja wkrótce pozwoliły im 
przemienić się w „studentów”, „artystów”, czy „turystów”, 
co pozwoliło im ruszyć w dalszą drogę. Nie mogąc walczyć 
w Ojczyźnie, kierowali się do Francji. Większość podróżowa-
ła statkami z portów rumuńskich, jugosłowiańskich i grec-
kich, przez Syrię, Liban i Maltę, choć niektórzy podróżowali 
lądem, przez Włochy. 

Niektórzy znaleźli się na północy, w krajach bałtyckich. 
Jeśli udało im się uciec, mogli przedostać się na Zachód 
przez Skandynawię. Internowani w większości znaleźli się w rękach Sowietów, kiedy ci za-
jęli republiki bałtyckie w połowie 1940 r. Wtedy, podobnie jak ci, którzy dostali się do ra-
dzieckiej niewoli, wkrótce trafili do łagrów, gdzie wielu z nich zginęło, jak setki tysięcy Po-
laków. Zdecydowana większość oficerów (w tym z lotnictwa) została wymordowana w ma-
sowych egzekucjach w lesie katyńskim i innych miejscach.

Niewielu polskich lotników dostało się do niewoli niemieckiej. Większość z tych, którzy 
pozostali w okupowanym kraju, zdołała przeobrazić się w cywilów. Później wyruszali przez 
Tatry do Słowacji i dalej na Węgry lub do Rumunii, a stamtąd drogami opisanymi powyżej. 
Niektórzy pozostali w Polsce i wstąpili do Armii Krajowej. 

Mapa Europy z przełomu 1939 i 1940 r., na której zaznaczono główne 
punkty ewakuacyjne polskich lotników.

Statek „Patris”, 
pojawiający się 
we wspomnie-
niach wielu pol-
skich lotników, 
którzy dotar-
li z Rumunii do 
Francji drogą 
morską.

Piloci Brygady Pościgowej przy zamaskowanych P.11 na lotnisku 
w Młynowie w południowo-wschodniej Polsce w połowie września. 
Przestarzałe myśliwce PZL nie miały dużych szans w walce 
z Luftwaffe, ale dzięki dobremu wyszkoleniu polscy piloci nie ponieśli 
ciężkich strat i w znacznej większości ewakuowali się na Zachód, by 
kontynuować walkę.

Lotnicy ewakuowani do Francji, 
a następnie do Wielkiej Bryta-
nii nosili mundury różnego kolo-
ru i wzoru. Guziki z orłem w ko-
ronie były jednak niezmiennym 
elementem od czasów przedwo-
jennych aż do zakończenia woj-
ny. W tym samym czasie, gdy na 
Zachodzie lotnicy ruszali do po-
nownej walki z III Rzeszą NKWD 
wiosną 1940 r. dokonało ma-
sowego mordu polskich ofice-
rów. Niemym świadkiem zbrod-
ni stały się właśnie guziki z or-
łem w koronie wydobyte z dołów 
śmierci w Katyniu oraz innych 
miejscach.
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Udział lotników polskich  
w kampanii francuskiej

Ewakuacja  
na Wyspę Ostatniej Nadziei

Do marca 1940 r. zakończyło się szkolenie pierwszej grupy polskich pilotów myśliwskich we 
Francji, a na lotnisku Lyon-Bron utworzono dwie kolejne grupy szkolne. łącznie, ponad 70 
myśliwców miało się przeszkolić w 1940 r. na francuskich samolotach.

Personel pierwszego polskiego dywizjonu skończył przeszkolenie pod koniec marca. Pilo-
ci tzw. Grupy Montpellier zostali podzieleni na klucze i dołączeni do francuskich dywizjonów. 
Każdy klucz miał polską obsługę naziemną i trzy nowe myśliwce MS.406 oznaczone polską 
szachownicą lotniczą na kadłubie. 27 marca 1940 r. w Lyon-Bron polscy i francuscy oficje-
le wzięli udział w uroczystym przydzieleniu polskich myśliwców do francuskich jednostek.

W końcu listopada 1939 r. ZSRR napadł na Finlandię. Francja i Wielka Brytania zaczęły 
formować wojska ekspedycyjne. Polskie władze rozważały włączenie się do walki przeciw-
ko ZSRR, który de facto był już w stanie wojny z Polską. Przygotowania do wojny na froncie 
radziecko-fińskim przyspieszyły tworzenie polskiego dywizjonu. Jednostka ta, formująca się 
w Lyon-Bron, miała wejść w skład wielonarodowego kontyngentu.

Nieoczekiwanie, 12 marca 1940 r. Finlandia i ZSRR zawarły zawieszenie broni. 6 kwiet-
nia 1940 tzw. Dywizjon Finlandzki stał się Dyonem Myśliwskim „Warszawskim” nr I/145 pod 
dowództwem mjr. Józefa Kępińskiego. Dwa dni po niemieckim ataku na Francję, Dyon I/145 

dostał rozkaz przezbrojenia na myśliwce Caudron CR.714. Pi-
loci wkrótce przekonali się, że Caudron był doskonałą „za-
bawką” do latania, ale całkowicie nieprzydatną w boju. Ze-
spół inżynierów fabrycznych w  nieskończoność pracował 
przy usterkach instalacji hydraulicznej i mechanizmu skoku 
śmigła w samolotach jednostki. Awarie uziemiły tyle samo-
lotów, że władze francuskie zabroniły dalszego przeszkala-
nia na ten typ. Kampania francuska była już w pełnym toku 
i mjr Kępiński nie chciał czekać na obiecane myśliwce Bloch 
MB.152. Nakazał dokończenie przeszkolenia i w końcu maja 
Dyon I/145 osiągnął gotowość bojową na CR.714. 

2 czerwca jednostka przeniosła się do Dreux. 8 czerwca 
napotkano formację niemieckich samolotów i zgłoszono ze-
strzelenie pięciu z  nich. Kolejnych siedem zestrzeleń miało 
miejsce 9 i 10 czerwca, przy stracie trzech polskich pilotów 
i siedmiu CR.714. Potem w krótkim czasie trzeba było się wy-
cofywać na kolejne lotniska, aż po Rochefort 18 czerwca. 19 
czerwca personel jednostki załadował się w La Rochelle na 
statek do Wielkiej Brytanii.

Lotnicy, którzy nie liczyli na możliwość latania bojowego we Francji, zgłaszali się na prze-
szkolenie lotnicze w Wielkiej Brytanii. Pierwsi przybyli tam w styczniu 1940 r. Według pier-
wotnej umowy polsko-brytyjskiej, miano tam tworzyć tylko jednostki bombowe. 

Co dziwne, wśród gotowych przejść na bombowce, byle tylko latać bojowo, były takie 
asy jak Stanisław Skalski i Witold Urbanowicz! Początkowo 
byli jednak szkoleni w różnych procedurach i regulaminach 
RAF. Głównym problemem było to, że niewielu Polaków zna-
ło angielski. Wyrastali w atmosferze braterstwa z Francją, 
więc większość uczyła się francuskiego. Znali też niemiecki 
lub rosyjski – języki potencjalnych wrogów. 

Po kapitulacji Francji, 18 czerwca wszyscy polscy żołnie-
rze w tym kraju dostali rozkaz ewakuowania się do Wielkiej 
Brytanii. Nie było to łatwe dla pilotów myśliwskich, przy-
dzielonych do frontowych jednostek, ani dla dużych grup 
pilotów przechodzących trening w  oddalonych ośrodkach 
szkolnych. 

Większość posuwała się na południe wraz ze swoimi jed-
nostkami, a po ich rozwiązaniu kierowali się do Port Vendres, 
Marsylii lub Biarritz, by wsiąść na statki ewakuacyjne. Wielu 
przeleciało do Afryki, docierając do Oranu i Tunisu na reszt-
kach paliwa w myśliwcach, samolotach transportowych lub 
bombowych, a nawet zarekwirowanych maszynach prywat-
nych. Z francuskiej Afryki Północnej wyruszali koleją do Ca-
sablanki albo statkami do Gibraltaru, a stamtąd do Wielkiej 
Brytanii. Niektórzy udali się najkrótszą i najśmielszą drogą, 
przybywając do Wielkiej Brytanii samolotami, jak to np. zro-
bił „klucz kominowy” Chateauroux por. Henneberga.

Dla większości polskich lotników kampania francuska 
okazała się zaledwie epizodem, rozpoczętym i  zakończo-
nym na pokładzie statku ewakuacyjnego. Ta „turystyka” do-
biegała końca, bo nie było już dokąd uciekać.

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

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

Zdjęcie pilotów francuskiego dywizjonu myśliwskiego Groupe de 
Chasse I/55 wzmocnionego lotnikami polskimi. Pierwszy od prawej 
stoi plut. Marian Bełc, drugi plut. Stanisław Karubin, a czwarty od 
prawej dowódca polskiego klucza mjr Zdzisław Krasnodębski (jeszcze 
w przedwojennym czarnym, skórzanym płaszczu oficerskim). Pierwszy 
od lewej widoczny jest ppor. Jan Zumbach. W tle z prawej strony 
widać jeden z myśliwców, na których latali piloci jednostki. Francja, 
maj-czerwiec 1940 r.

Okładka dowodu osobistego 
wzoru używanego przez 
lotników polskich we Francji.
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Bitwa o Anglię – bitwa, 
która odmieniła losy wojny

Ilu Polaków  
wzięło udział  

w Bitwie o Anglię?
W powszechnym odbiorze (również wśród wielu zawodowych badaczy historii najnowszej!) zu-
pełnie nie ma zrozumienia dla przełomowego znaczenia Bitwy o Anglię w dziejach II wojny 
światowej. 

Latem 1940 r. Hitler, aby zakończyć kampanię w zachodniej Europie, musiał podbić Wielką 
Brytanię albo zmusić ją do kapitulacji. Armia brytyjska nie miała szans w lądowym starciu z We-
hrmachtem, więc inwazję mogło udaremnić tylko rozbicie niemieckiej floty desantowej przez 
brytyjską marynarkę wojenną i lotnictwo. Przywódcy III Rzeszy uważali, że ich lotnictwo pora-
dzi sobie z potężną flotą brytyjską, pod warunkiem zdobycia przez Luftwaffe panowania w po-
wietrzu. Stąd wynikała konkluzja, że warunkiem zwycięstwa jest unieszkodliwienie obrony lot-
niczej Wysp Brytyjskich. Z punktu widzenia III Rzeszy celem Bitwy o Anglię było więc uzyskanie 
panowania w powietrzu nad kanałem La Manche i południową Anglią (przynajmniej po Londyn) 
przed nadejściem jesiennej pogody, stanowiącej przeszkodę w inwazji. Tych planów nie udało 
się zrealizować, przy istotnym udziale polskich lotników. W ten sposób latem i jesienią 1940 r. 
Niemcy ponieśli pierwszą w tej wojnie porażkę o znaczeniu strategicznym – nie zdołali podbić 
Wielkiej Brytanii, ani zmusić jej do zawarcia pokoju. 

Jeśli Bitwę Warszawską z sierpnia 1920 r. nazywamy (w ślad za lordem Edgarem Vincentem 
d’Abernonem) „osiemnastą najważniejszą bitwą w dziejach świata”, to Bitwę o Anglię moż-

na bez przesady uznać za kolejną taką bitwę. Podczas Bitwy 
Warszawskiej w rejonie stolicy powstrzymana została armia to-
talitarnego państwa, która parła do uzyskania pełnej kontro-
li nad Europą. 20 lat później Brytyjczycy, przy wsparciu Pola-
ków, nad Londynem powstrzymali wojska innego totalitarne-
go mocarstwa, które było o krok od opanowania całej Europy. 
Dzięki temu, że w 1940 r. Wielka Brytania nie skapitulowała, 
w kolejnych latach wojny Niemcy musieli angażować duże siły 
w Europie Zachodniej i w basenie Morza śródziemnego. Gdyby 
nie wygrana Brytyjczyków (i Polaków) w Bitwie o Anglię, dalszy 
konflikt w Europie toczyłby się już tylko między Hitlerem a Sta-

linem. Polska raczej nie odzyskałaby niepodległości ani w 1945 r., ani pół wieku później.
Znaczenie tego faktu jest dla laików trudne do zrozumienia, bo nie odbyło się to na ziemi, tyl-

ko w powietrzu. Zmagania lotnicze wydają się nam malownicze, ale mało konkretne i są u nas 
nadal powszechnie postrzegane jako zabawa – kosztowna i ekstrawagancka. Dla większości hi-
storyków, włącznie z historykami wojskowości, rola lotnictwa w konfliktach zbrojnych (w tym 
polskiego lotnictwa w II wojnie światowej) sprowadza się do malowniczego, ale w gruncie rze-
czy nieistotnego ozdobnika. 

Do powszechnej świadomości Polaków w ogóle nie docie-
ra fakt, że to właśnie Bitwa o Anglię, toczona latem-jesie-
nią 1940 r., była JEDyNĄ spośród decydujących batalii II woj-
ny światowej, w której Polacy mieli istotny (być może decy-
dujący) wkład w zwycięstwo. Niczego nie ujmując bohater-
stwu polskich żołnierzy z  innych bojów tej wojny, historia 
tak się potoczyła, że już żadna inna walna bitwa z udziałem Polaków nie miała wpływu na 
to, kto tę wojnę wygra. 

Niestety, wśród Polaków potoczna wiedza na temat Bitwy o Anglię rzadko wykracza 
poza zasób informacji z książki „Dywizjon 303” Arkadego Fiedlera, a często jest daleko 
skromniejsza. W tyleż popularnym, co błędnym rozumieniu każdy Polak, który podczas II 
wojny światowej służył w lotnictwie na Zachodzie, musiał tam być pilotem Dywizjonu 303 
i bohaterem Bitwy o Anglię. Tymczasem, tak jak nie każdy żołnierz II Korpusu gen. Ander-
sa walczył pod Monte Cassino i nie każdy żołnierz Armii Krajowej brał udział w Powstaniu 
Warszawskim, tak samo nie każdy lotnik uczestniczył w Bitwie o Anglię. 

Według ustaleń brytyjskich historyków, Bitwa o Anglię toczyła się od 10 lipca do 31 
października 1940 r. Prawo do oficjalnego miana jej uczestnika (a jednocześnie do zwią-
zanego z bitwą brytyjskiego odznaczenia) uzyskali ci myśliwcy, którzy w tym okresie wy-
konali choć jeden lot bojowy lub operacyjny. Latem i jesienią 1940 r. grono Polaków biorą-
cych udział w walkach powietrznych nad Wyspami Brytyjskimi było siłą rzeczy dość ogra-
niczone. Opisane kryterium spełniło 145 polskich pilotów. Ich nazwiska zostały umieszczo-
ne na pomniku poświęconym bohaterom Bitwy o Anglię odsłoniętym nad brzegiem Tami-
zy w Londynie w 2005 r. 

Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej Brytanii liczyły piętnaście dywizjonów bojowych, kil-
ka szkół lotniczych i cały szereg specjalistycznych formacji pomocniczych. Od zakończe-
nia Bitwy o Anglię w październiku 1940 r. do rozwiązania Dywizjonu 303 i kilkunastu po-
zostałych polskich jednostek miało minąć sześć długich lat. W tym czasie polskie lotnic-
two w Wielkiej Brytanii toczyło ciężkie lotnicze zmagania, które żadną miarą nie mieszczą 
się w pojęciu „Bitwy o Anglię”. Były wśród nich walki powietrzne nad Europą Zachodnią, 
strategiczne bombardowania Niemiec, „bitwa o Atlantyk” toczona przeciwko niemieckim 
U-Bootom i samolotom dalekiego zasięgu, lotnicze wsparcie inwazji w Normandii, zrzuty 
zaopatrzenia dla Armii Krajowej w okupowanej Polsce (nie tylko podczas Powstania War-
szawskiego!) oraz wiele innych działań. Ogółem, w szeregach Polskich Sił Powietrznych na 
Zachodzie służyło kilkanaście tysięcy mężczyzn i kobiet, sto razy więcej niż wynosi oficjal-
nie uznana liczba polskich uczestników zmagań nazwanych Bitwą o Anglię.

Tablica z nazwiskami polskich 
lotników oficjalnie uznanych 
za uczestników Bitwy o Anglię 
umieszczona na pomniku w cen-
trum Londynu. Wśród nich naj-
młodszymi polskimi lotnikami 
byli Tadeusz Andruszków, Mi-
chał Brzezowski i Paweł Gallus 
– wszyscy urodzeni w 1920 roku, 
a najstarszym uczestnikiem Bi-
twy był ppłk Mieczysław Müm-
ler, dowódca Dywizjonu 302, 
urodzony 10 grudnia 1899 roku. 
Znajdziemy tu nazwisko skier-
niewiczanina – kpt. pil. Micha-
ła Jana Stęborowskiego oraz asa 
Dywizjonu 303 – sierż. pil. Ma-
riana Bełca rodem z Paplina.

Pomnik ku czci bohaterów Bitwy 
o Anglię uroczyście odsłonięty 
w Londynie w 65. rocznicę tego 
wydarzenia. Na jego cokole 
widnieje słynna sentencja 
Winstona Churchilla: Nigdy 
w dziejach ludzkich zmagań 
tak wielu nie zawdzięczało tak 
wiele tak nielicznym. © Wojtek 
Matusiak

Okładka legitymacji służbowej 
polskiego lotnika w Wielkiej Bry-
tanii.
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Po klęsce wrześniowej dostał się do niewoli, by wraz z jedną z pierwszych 
grup lotników polskich ewakuować się z Rosji w 1941 r., a następnie wziąć 
udział w pomocy dla Powstania Warszawskiego jako mechanik 1586 Eska-
dry Specjalnego Przeznaczenia trzy lata później.

Urodził się 19 sierpnia 1913 r. w Wilkowicach. W 1930 r. ukończył cztery klasy gimnazjalne 
w Płocku. Wstąpił do Szkoły Podchorązych Lotnictwa dla Małoletnich (SPLdM) w Bydgosz-
czy w 1931 roku i ukończył Szkołę w 1934 roku jako mechanik samolotowy. Został przy-
dzielony do 1 Pułku Lotniczego w Warszawie i wcielony do 112 Eskadry Myśliwskiej. Powo-
łany został w sierpniu 1936 r. do SPLdM, wpierw jako instruktor pierwszego rocznika (wy-
szkolenia unitanego), a po roku, jako instruktor w Dziale Silnikowym. Po wybuchu wojny 
we wrześniu 1939 r., wraz ze Szkołą został ewakuowany z Krosna do łucka. 18 września 
1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej. Przebywał w Sowietach do 24 sierpnia 1941 r., kie-
dy dotarł do Stacji Zbornej Lotników i Marynarzy i został wcielony do Armii Polskiej (tzw. 
Armii gen. Andersa) formującej się na terenie Związku Sowieckiego.

W marcu 1942 r. dotarł przez Iran do Wielkiej Brytanii. W czerwcu 1942 r. oczekiwał na 
przydział w Ośrodku Zapasowym Lotnictwa w Blackpool. W lipcu 1942 r. pracował przez 
miesiąc w kancelarii 16 PSFTS (szkoły pilotażu zaawansowanego). Wyszkolenie specjali-
styczne w kierunku mechanika płatowcowego otrzymał na kursach w 1 School of Techni-
cal Training RAF w Halton. W lutym 1943 r. został przydzielony do 300 Dywizjonu Bombo-

wego, a 30 kwietnia 1944 r. do 301 Dywizjonu Bombowego, 
a właściwie 1586 Eskadry Specjalnego Przeznaczenia. Dy-
wizjon w sierpniu 1944 r. został przeniesiony do Włoch, wy-
konując zadania specjalne dla krajów okupowanych i Polski. 
1 marca 1945 r. awansował na sierżanta.

Po zakończeniu wojny zgłosił się na powrót do Polski 
i w lipcu 1947 r. dotarł do kraju.

Został odznaczony Medalem Lotniczym, Odznaką Grun-
waldzką, Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945,1939-45 
Star, Italy Star i War Medal. 

Pracował po wojnie w przemyśle cukrowniczym, handlu 
i Zakładach Mięsnych w Płocku. Był żonaty i miał rodzinę.

Wraz z Mieczysławem J. Hasińskim-Adamem aktywnie 
działał przy opracowaniu historii absolwentów SPLdM.

Zmarł 17 kwietnia 1988 roku w Płocku.

Majster wojskowy

Stefan Babiński

Stefan Babiński po zakończeniu wojny. W tle samolot transportowy 
Handley Page Halifax C Mk VIII z 301 Dywizjonu Bombowego.

Starszy majster wojskowy

Józef Badełek

Operator filmowy ze skierniewickiego kina „Satyr”, który w 1942 r. dostą-
pił zaszczytu reprezentowania mechaników 303 Dywizjonu Myśliwskiego 
w poczcie sztandarowym ze sztandarem Polskich Sił Powietrznych.

Urodził się 16 grudnia 1909 r. w Skierniewicach. Po ukończeniu siedmiu klas szkoły po-
wszechnej uczył się w gimnazjum handlowym przez dwa lata. Trzy lata (1927–1930) pra-
cował w skierniewickim kinie „Satyr” na stanowisku mechanika-operatora filmów.

Tuż po zakończeniu I wojny światowej na bazie sali balowo-teatralnej Józefa Bindera przy 
ul. Senatorskiej 5 powstało kino „Satyr” (późniejsza „Stolica”), w którym do niemych fil-
mów przygrywał na fortepianie pianista Stieglitz. W początkach lat 30. kino „Satyr” było 
jednym z pierwszych zelektryfikowanych obiektów w Skierniewicach. W tym czasie aparaty 
projekcyjne były bardzo prymitywne. Źródłem światła były aparaty węglowe, między który-
mi tworzył się łuk elektryczny. Strumień świetlny był bardzo 
silny, ale też gorący, co zawsze groziło pożarem. Taśma filmo-
wa produkowana była z łatwopalnego celuloidu. Nawet nie-
wielka usterka elementu sterującego przesuw taśmy powo-
dująca zatrzymanie kadru na parę sekund, powodowała za-
palenie taśmy i… pożar.

W 1930 r. Józef Badełek został powołany do wojska. Obo-
wiązkową służbę wojskową odbywał w 1 Pułku Lotniczym 
w Warszawie. Po jej ukończeniu zdecydował się na zawodo-
wą służbę wojskową jako mechanik samolotowy. Doszedł 
do funkcji zastępcy szefa mechaników eskadry. 

W 1939 r. brał udział w działaniach lotnictwa, po czym 
19 września przekroczył granicę z Rumunią, skąd dotarł do 
Francji. Po upadku tego kraju został ewakuowany do Wiel-
kiej Brytanii, dokąd dotarł 23 czerwca 1940  r. 2 sierpnia 
1940 r., w gorącym okresie Bitwy o Anglię, został przydzie-
lony do tworzącego się 303 Dywizjonu Myśliwskiego w Nor-
tholt.  W dywizjonie tym służył jako mechanik do 1943 r., 
pracując przy samolotach Hawker Hurricane, a potem Su-
permarine Spitfire.

20 stycznia 1942  r. w Northolt nastąpiło przekazanie 
najcenniejszej relikwii lotników polskich – sztandaru Pol-
skich Sił Powietrznych – z Dywizjonu 302 do 303. Do pocz-
tu sztandarowego jako reprezentanta personelu technicz-

Ceremonia przekazania sztandaru Polskich Sił Powietrznych z 302 
do 303 Dywizjonu Myśliwskiego w Northolt 20 stycznia 1942 r. 
W poczcie sztandarowym pierwszy z lewej stoi st. majst. wojsk. Józef 
Badełek
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nego wybrano Sgt Józefa Bedeł-
ka. Poczet zaprezentował sztan-
dar podczas wizyty oficjalnej Pre-
zydenta RP na Uchodźstwie Wła-
dysława Raczkiewicza, która zbie-
gła się z uroczystością przekaza-
nia sztandaru. Józef Badełek w po-
czcie sztandarowym występował 
także przy kolejnych okazjach, aż 
do przekazania sztandaru do 304 
Dywizjonu Bombowego.

Po reorganizacji PSP jesienią 
1943  r., zastępca szefa mechani-
ków Eskadry Technicznej otrzymał 
formalny przydział do 3105 Esze-
lonu Obsługowego, który zajmo-
wał się obsługą techniczną samo-
lotów Dywizjonu 303, a od listo-
pada 1943  r. – Dywizjonu 308. Po 
tej zmianie eszelon wkrótce do-
stał nowy numer 6308. W czerwcu 
1944  r. Badełek został przeniesio-
ny na analogiczne stanowisko do 
6303 Eszelonu Obsługowego, zaj-
mującego się obsługą samolotów 
Dywizjonu 303. 14 sierpnia 1944 r. 
dostał przydział na podobne stano-
wisko do 18 Oddziału Wyszkolenia 
Bojowego (18 OTU), a od 4 czerw-
ca 1945 r. był brygadzistą płatowco-
wym w 301 Dywizjonie Bombowym 
„Ziemi Pomorskiej” (ówcześnie wy-
konującym zadania transportowe).

Do Polski nie powrócił. W czerw-
cu 1949 r. uzyskał obywatelstwo brytyjskie. Pracował wtedy jako mechanik samochodo-
wy w Stanmore pod Londynem. Zamierzał sprowadzić do Anglii żonę i córkę, która urodzi-
ła mu się w 1938 r. Niestety dalsze jego losy pozostają nieznane. Zmarł w kwietniu 1999 r. 
w Maidenhead w hrabstwie Berkshire, w Wielkiej Brytanii.

Myśl wykonania sztandaru dla odradzającego się na Zachodzie lotnictwa polskiego zrodziła się 
w bazie Lyon-Bron we Francji. Inicjatorem był kpt. pil. Jan Hryniewicz. Pod jego nadzorem i w myśl 
jego sugestii powstały wzory i rysunki sztandaru, przygotowane przez podchorążych: Kazimierza 
Karaszewskiego, Zbigniewa Wojdę, Bronisława Śledzińskiego i kpt. pil. Tadeusza Żeligowskiego. 
Projekt wzorowany był na znakach bojowych II Rzeczypospolitej, z dość znacznymi odstępstwami. 
Rysunki zostały wysłane drogą konspiracyjną do okupowanego Wilna, gdzie wyhaftowano 
sztandar.

Orła na drzewce zaprojektowała p. Zofia Kleczyńska, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Według jej projektu firma Spink & Son wykonała odlew z zebranych wśród 
lotników srebrnych monet, złotych obrączek i sygnetów. Sztandar został wręczony lotnikom przez 
Naczelnego Wodza, gen. broni Władysława Sikorskiego, 16 lipca 1941 r., w bazie Swinderby koło 
Lincoln, miejscu stacjonowania Dyonów Bombowych 300 i 301. Następnie, zgodnie z regulaminem, 
sztandar wędrował po kolei do wszystkich dywizjonów polskich. Pierwszym, który dostąpił 
tego zaszczytu, był Dyon 300. Po wojnie sztandar pozostał w Wielkiej Brytanii. Znajdował 
się w ekspozycji muzealnej Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego 
w Londynie.  Po upadku komunizmu, w trakcie Światowego Zjazdu Lotników Polskich, we wrześniu 
1992 r. sztandar został przywieziony do Polski. Obecnie znajduje się w Muzeum Sił Powietrznych 
w Dęblinie.

Był jednym ze 145 polskich pilotów – uczestników Bitwy o Anglię, należał 
do grona asów myśliwskich słynnego 303 Dywizjonu Myśliwskiego im. T. 
Kościuszki. Zginął w wypadku lotniczym w 1942 r.

Urodził się 27 stycznia 1914  r. w Paplinie, pow. skierniewicki, jako syn Jana i Antoniny 
z d. Trukawki. We wrześniu 1934 r. ukończył kurs Przysposobienia Wojskowego Lotnicze-
go w Lublinku k. łodzi. Od listopada 1934 r. służył w 4 Pułku Lotniczym (4 PLot) w Toru-
niu. Od kwietnia do sierpnia 1935 r. odbył kurs pilotażu w Sadkowie k. Radomia. Od maja 
1936 r. służył jako pilot w 41 Eskadrze Liniowej 4 PLot. Od sierpnia do listopada 1936 r. od-
był kurs wyższego pilotażu w Grudziądzu, po czym został przydzielony do 143 Eskadry My-
śliwskiej 4 PLot. W październiku 1937 r. został przeniesiony do 152 Eskadry Myśliwskiej 5 
PLot stacjonującej w Wilnie-Porubanku. We wrześniu 1939 r. walczył w tej eskadrze w ra-
mach lotnictwa Armii „Modlin”. 3 września zgłosił zestrzelenie niemieckiego Messersch-
mitta 109 w rejonie Ciechanowa.

Wskutek napaści Armii Czerwonej na Polskę 17 września 1939 r., polscy lotnicy – a wśród 
nich Marian Bełc – przedostawali się do Rumunii, a stam-
tąd do polskiego lotnictwa tworzonego we Francji. Tam wy-
konywał loty bojowe w kluczu mjr. pil. Zdzisława Krasno-
dębskiego, przydzielonym do francuskiego dywizjonu Gro-
uppe de Chasse I/55. 

Po upadku Francji został z innymi lotnikami ewakuowa-
ny do Wielkiej Brytanii. 2 sierpnia 1940 r. został przydzie-
lony do 303 Dywizjonu Myśliwskiego, w którym walczył 
w Bitwie o Anglię. 8 sierpnia podczas lotu treningowego 
uległ wypadkowi, co wyłączyło go z walki w pierwszej po-
łowie września 1940 r. Pierwszy lot bojowy nad Anglią wy-
konał 18 września. 26 września 1940  r. zgłosił zestrzele-
nie Messerschmitta 109. Kolejne zwycięstwa odniósł 5 i 7 
października 1940 r. zgłaszając zestrzelenie Messerschmit-
ta 110 oraz 109. Kolejne zwycięstwa w szeregach 303 Dy-
wizjonu odniósł w lotach nad okupowaną Europą: zestrze-
lenia Messerschmittów 109 zaliczono mu 24 czerwca, 28 
czerwca i 24 października 1941 r. 

15 kwietnia 1941 r. ożenił się w Aberdeen ze Szkotką Au-
drey Stephenson. Urodził im się syn, również Marian. 

Podporucznik pilot

Marian Bełc

Dwaj przyjaciele – sierżanci 303 Dywizjonu – Wacław Giermer 
i Marian Bełc w Northolt, wiosna 1941 r.
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W styczniu 1942 r. trafił do szpitala z powodu choroby, po czym powrócił do Dywizjo-
nu 303 w lutym, ale w ostatnich dniach kwietnia 1942 r. odszedł z jednostki ze względów 
zdrowotnych. 29 maja podjął obowiązki instruktora w Polskiej Szkole Myśliwskiej przy 58 
Oddziale Wyszkolenia Bojowego (58 OTU) w Grangemouth. W uznaniu zasług wojennych 
1 czerwca 1942 r. został promowany na stopień oficerski. Skierowany na kurs instruktorów 
pilotażu, 27 sierpnia 1942 r. zginął w katastrofie samolotu Miles Master III.

Pochowany jest na cmentarzu lotników polskich w Northwood (Londyn), grób nr H 267.
Był odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, trzykrotnie Krzy-

żem Walecznych oraz brytyjskim Distinguished Flying Cross (Krzyżem Wybitnej Służby). 
Tego ostatniego nie zdążył już otrzymać osobiście. Podczas uroczystej dekoracji 21 wrze-
śnia 1942 r. przypięto krzyż ojca małemu Marianowi Bełcowi.

W 2012 r. opublikowano jego wojenny dziennik oraz szczegółową biografię autorstwa 
Zbigniewa Charytoniuka i Wojciecha Zmyślonego pt. „Ppor. pil. Marian Bełc – As myśliw-
ski Dywizjonu 303 (1914-1942)”.

Oficjalne konto zestrzeleń Dy-
wizjonu 303 w Bitwie o Anglię: 
126 „Adolfów”, naniesione kre-
dą na Hurricane’a obok wize-
runku Odznaki Kościuszkow-
skiej. Powojenne badania ujaw-
niły, że rzeczywiste łączne straty 
bezpowrotne Luftwaffe w okre-
sie Bitwy były znacznie mniej-
sze niż zaliczone przez Brytyjczy-
ków sumaryczne liczby zestrze-
leń. Wobec zmasowanego cha-
rakteru ówczesnych starć wyni-
kało to przede wszystkim z zali-
czania zespołowych zwycięstw 
kilku pilotów każdemu z nich od-
dzielnie.

Starszy sierżant radiotelegrafista

Stanisław Biedrzycki 

Był lotnikiem Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie, który zgłosił się 
ochotniczo do służby w okupowanej Polsce. Po przeszkoleniu, w kwietniu 
1944 r. został zrzucony na spadochronie jako cichociemny. Poległ podczas 
Powstania Warszawskiego.

Urodził się 18 września 1915 r. w Gzdowie, pow. skierniewicki, jako syn Antoniego i Zofii 
z d. Boder. Po ukończeniu siedmioklasowej szkoły podstawowej i trzyletniej Szkoły Han-
dlowej w Warszawie, w listopadzie 1935 r. wstąpił do służby czynnej w II batalionie 1 Puł-
ku Radiotelegraficznego w Warszawie. Od czerwca 1936 r. służył w Szkole Podoficerskiej. 

W sierpniu 1939 r. został przydzielony do Oddziału II Sztabu Głównego WP, gdzie słu-
żył jako radiotelegrafista. Brał udział w kampanii 1939 r., a 18 września wraz ze Sztabem 
Naczelnego Wodza przekroczył granicę Rumunii, skąd przedostał się 
do Francji. Został przydzielony do Centrum Wyszkolenia łączności Sił 
Powietrznych w Matha. 

Po upadku Francji 27 czerwca 1940 r. przybył do Wielkiej Brytanii. 
W Polskich Siłach Powietrznych służył jako radiotelegrafista w bazie 
Blackpool. Od 25 listopada 1940 r. służył w 309 Dywizjonie Współpra-
cy z Armią „Ziemi Czerwieńskiej”. 20 sierpnia 1942 r. został przeniesio-
ny do Polskiej Szkoły Technicznej (School of Technical Training) w Hal-
ton, a od 3 stycznia 1943 r. był na kursie łączności w Cowdenbeath. 

Zgłosił się do pracy w okupowanej Polsce. Został przeszkolony do 
pracy dywersyjnej w zakresie radiotelegrafii. W nocy z 3 na 4 kwiet-
nia 1944 r. wykonał skok spadochronowy na placówkę odbiorczą po-
łożoną w lasach pod Wiązowną 10 km na południowy zachód od 
Mińska Mazowieckiego. Używał pseudonimów „Opera” i „Radość”. 
Został przydzielony do Wydziału Lotnictwa Oddziału III Komen-
dy Głównej AK jako radiotelegrafista. W Powstaniu Warszawskim 
był początkowo radiotelegrafistą w składzie Grupy „Północ”, a od 
września 1944 r. radiostacji Wydziału Lotnictwa przy ul. Wilczej 9a 
w śródmieściu. 14 września 1944 r. został ranny w obie nogi od wy-
buchu skrzynki z granatami pochodzącej ze zrzutów sowieckich. Po-
mimo hospitalizacji dostał zakażenia krwi i zmarł 17 września. 

Został pochowany na terenie Gmachu Architektury przy ul. Lwow-
skiej. W 1945 r. ekshumowano go na Cmentarz Bródnowski. 

Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego 
Virtuti Militari.

Szkolenie cichociemnych w ośrodku spadochronowym 
w Ringway pod Manchesterem. Brytyjski instruktor 
demonstruje operowanie linkami spadochronu w czasie 
skoku z makiety samolotu.

Uroczysty moment dekoracji 
sierż. pil. Mariana Bełca Krzyżem 
Srebrnym Orderu Wojennego 
Virtuti Militari przez gen. 
Władysława Sikorskiego 28 
października 1941 r.
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Porucznik obserwator

Marian Kaniewski

Absolwent VIII rocznika Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich przez 
całą wojnę pracował jako mechanik samolotów myśliwskich.

Urodził się 9 kwietnia 1921 r. w Skierniewicach jako syn Rafała i Marii Władysławy z d. Si-
korskiej. Ukończył siedmiooddziałową szkołę powszechną i dwie klasy w gimnazjum han-
dlowym w Skierniewicach.

W 1937 r. został przyjęty do Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgosz-
czy. W 1938 r. odbył kurs szybowcowy na Wojskowym Obozie Szybowcowym w Ustjanowej, 
po którym rozpoczął szkolenie w pilotażu w SPLdM. Z powodów zdrowotnych został skreślo-
ny z kursu pilotażu i przeniesiony na szkolenie mechaników. 1 listopada 1938 r. wraz z całą 
szkołą przeniósł się do Krosna.

31 sierpnia 1939 r. został absolwentem VIII rocznika SPLdM ze specjalnością mechani-
ka samolotowego. Ze względu na wybuch wojny szkolenie ukończono w trybie przyspieszo-
nym. Ewakuował się wraz z personelem szkoły do Rumunii przekraczając przejście graniczne 
w Kutach. Przez Rumunię i Liban w grudniu 1939 r. przybył do Francji.

W kwietniu 1940 r. został mechanikiem samolotowym w składzie I Eskadry 1/145 Dywi-
zjonu Myśliwskiego pod dowództwem kpt. pil. Wczelika.

W czerwcu 1940 r. został ewakuowany do Wielkiej Bryta-
nii i 27 czerwca 1940 r. został zakwaterowany w obozie w Kir-
kham. Następnie oczekiwał w Ośrodku Zapasowym Lotnic-
twa w Blackpool na przydział. Został skierowany do 45 Ma-
intenance Unit na stanowisko mechanika samolotowego. 11 
marca 1941 r. został przeniesiony do 317 Dywizjonu Myśliw-
skiego. W tym dywizjonie służył do 1943 r., po czym prze-
szedł do 131 Polowego Portu Lotniczego, a następnie do 
6129 Eszelonu Technicznego, a następnie 6315 Eszelonu 
Technicznego obsługując samoloty 302 i 315 Dywizjonu My-
śliwskiego. 1 września 1944 r. został awansowany do stop-
nia plutonowego. Został zdemobilizowany w 1947 r. w stop-
niu sierż. mechanika. Oczekiwał na demobilizację w składzie 
5 Polish Resettlement Unit we Framlingham. 25 października 
1948 r. został zwolniony ze służby wojskowej.

Pozostał na emigracji i osiedlił się w Leicester, gdzie zmarł 
18 lipca 1984 r. i został pochowany.

Został odznaczony Medalem Lotniczym dwukrotnie oraz 
kombatanckimi Defence Medal i War Medal.

Przegląd uczniów Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich 
w Bydgoszczy w 1937 r. Za przyglądającym się kursantom dowódcą 
kpt. Kazimierzem Makówką widoczny jest Marian Kaniewski (ósmy 
od lewej).

Podporucznik pilot

Zdzisław Kapciuk

Był synem oficera artylerii i w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie słu-
żył początkowo w wojskach lądowych. W 1942 r. zgłosił się do lotnictwa 
i po przeszkoleniu został pilotem samolotu bombowego. Poległ w lutym 
1945 r. w swym 25. locie bojowym podczas nalotu na Niemcy.

Urodził się 25 stycznia 1921 r. w Skierniewicach, jako syn Józefa i Pelagii z d. Wodzyńskiej. 
Jego ojciec, mjr Józef Kapciuk był tam dowódcą II dyonu 17 Pułku Artylerii Polowej. 

Po wybuchu wojny Zdzisław Kapciuk przedostał się na Zachód i wstąpił do polskich od-
działów lądowych. Po upadku Francji przybył do Wielkiej Brytanii 27 czerwca 1940 r., gdzie 
nadal służył w wojskach lądowych.

W 1942 r. w stopniu kaprala podchorążego zgłosił się do służby w lotnictwie. Przeszedł 
przeszkolenie naziemne w Samodzielnym Dywizjonie Wyszkolenia Wstępnego PSP w Bri-
ghton od 22 sierpnia do 14 listopada 1942 r. Następnie odbył szkolenie jako pilot w 25 
Szkole Pilotażu Początkowego PSP w Hucknall i 16 Szkole Pilotażu Podstawowego PSP 
w Newton, które ukończył 21 lipca 1943 r. Z dniem 1 kwietnia 1944 r. został promowany 
na stopień oficerski. Po praktyce w pilotażu, w maju 1944 r. został skierowany do 18 Od-
działu Wyszkolenia Bojowego (18 OTU) na dalsze przeszkolenie i zgranie załóg bombo-
wych. W lipcu 1944 r. został przeniesiony do 11 Bazy (11 Base) na przeszkolenie na samo-
lotach czterosilnikowych. 10 września 1944 r. wraz z załogą został przydzielony do 300 Dy-
wizjonu Bombowego „Ziemi Mazowieckiej” w Faldingworth, uczestniczącego w alianckiej 
ofensywie bombowej na Niemcy. 

Nocą z 2 na 3 lutego 1945 r. brał udział w na-
locie na Wiesbaden. W pobliżu celu jego samolot 
Avro Lancaster został zestrzelony przez niemiec-
ką obronę przeciwlotniczą i rozbił się w Rambach 
koło Wiesbaden. W zestrzelonym samolocie zgi-
nęło sześciu członków załogi: ppor. pil. Zdzisław 
Kapciuk, plut. nawig. Roman Reder, ppor. bomb. 
Jan Branszted, por. strz. Zygmunt Modro, sierż. 
mech. pokł. Bronisław Wilk i kpr. r/op. Feliks Ju-
rewicz. Uratował się tylko plut. strz. Tadeusz Mą-
siorski, który dostał się do niewoli niemieckiej.

Ppor. Kapciuk jest pochowany na brytyjskim 
cmentarzu wojskowym Dürnbach w Bad Tölz 
(Niemcy), grób nr 16, rząd F, kwatera 5.

Odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych.

Samolot bombowy Avro Lancaster I nr LL804 BH-F, którym załoga ppor. pil. 
Zdzisława Kapciuka wykonała misję bombową nad Fort Hendrick 11 października 
1944 r. w godzinach popołudniowych.
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Kapral uczeń-pilot

Władysław Klimczyk

Ułan, który spędził wojnę we Francji trafił do polskiego lotnictwa w 1944 r. 
lecz nie zdążył ukończyć nauki pilotażu przed jej zakończeniem.

Urodził się 28 września 1920 r. w Skierniewicach. Do wybuchu wojny mieszkał przy ul. No-
womiejskiej 93. W 1931 r. ukończył cztery klasy szkoły powszechnej, a w 1938 r. siedem klas 
gimnazjum ogólnoksztalcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach.
30 sierpnia 1939 r. został zmobilizowany jako szeregowiec do 18 Pułku Piechoty w Skiernie-
wicach. We Francji od 11 lutego 1940 r. służył jako ułan w 1 Oddziale Rozpoznawczym 2 Dy-
wizji Piechoty. Po klęsce Francji pozostał na jej południu. W 1941 r. przez rok uczył się w li-
ceum i zdał maturę w Villard de Lans niedaleko Grenoble. We Francji przebywał przez bli-
sko trzy lata, a nastęnie przez Hiszpanię (gdzie spędził ponad pół roku) dotarł do Wielkiej 
Brytanii.

W Wielkiej Brytanii zgłosił się do Komendy Uzupełnień Nr 1 w Szkocji by się zaciągnąć 
do polskiej armii. Do lotnictwa zgłosił się w sierpniu 1944 r. 

6 października 1944 r. roz-
począł kurs teoretyczny (Air 
Crew Training Course) w Huck-
nall, a od 6 kwietnia 1945 r. 
kontynuował naukę w Szkole 
Pilotażu Początkowego (EFTS) 
w Croughton już jako uczeń pi-
lot w stopniu kaprala. 18 sierp-
nia 1945 r. powrócił do szkoły 
w Hucknall, by od 13 listopada 
1945 r. rozpocząć naukę pilota-
żu  w 16 Szkole Pilotażu Pod-
stawowego PSP w Newton.

Jego powojenne losy są nie-
znane.

Zmarł 21 września 2013 r. 
w Edynburgu.

Porucznik obserwator

Edward Kowalski

Internowany na Łotwie w 1939 r. wraz z grupą personelu 5 Pułku Lotnicze-
go. W 1940 r. zbiegł z obozu i przez Szwecję dotarł do Wielkiej Brytanii, by 
tam latać bojowo w 304 Dywizjonie Bombowym. Zginął wraz ze swoją zało-
gą w trakcie lotu nad Kolonię.

Urodził się 9 października 1909 r. w Ziemiarach jako syn Jana i Leokadii z d. Kamińskiej. 
Ukończył Państwowe Seminarium Nauczycielskie w łowiczu, gdzie zdał egzamin dojrzałości. 
Obowiązkową, roczną służbę wojskową odbywał od 1 września 1930 r. do 1 września 1931 r. 
w 2 Batalionie Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Biedrusku (z dwumiesięczną prak-
tyką wakacyjną w skierniewickim 18 Pułku Piechoty). Pozostał w wojsku na stałe, rozpoczy-
nając we wrześniu 1931 r. naukę w zawodowej Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowi Ma-
zowieckiej, zakończoną 15 sierpnia 1934 r. awansem na podporucznika piechoty (jako pod-
chorąży odbywał praktyki w 57 pułku piechoty w Poznaniu). Został dowódcą plutonu pie-

Samolot PZL.23B Karaś należący 
do 55 Eskadry Bombowej 
Lekkiej (dawnej Liniowej) 
uszkodzony we wrzesniu 1939 r. 
podczas lądowania na lotnisku 
w Skniłowie. W takim samolocie 
latał por. Edward Kowalski jako 
oserwator w 1938 r.

Kpr. uczeń Władysław Klimczyk 
wraz z kolegami na kursie w 16 
Szkole Pilotażu Podstawowego PSP 
w Newton.
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Starszy majster wojskowy

Stefan Karol Królikowski

Jeden z tak wielu, o których dziś wiemy tak niewiele.

Urodził się w 8 maja 1903 r. w Drzewcach jako syn Józefy Królikowskiej. W 1922 r. ukoń-
czył cztery klasy szkoły rzemieślniczej o. Salezjanów w łodzi. W latach 1922–1928 pracował 
w łodzi u J. K. Poznańskiego na stanowisku księgowego. W latach 1932–1939 był współwła-
ścicielelem sklepu galanteryjnego mieszczącego się w Wilnie przy ul. Trockiej 8, Ukończył 
w 1936 r. sześć klas gimnazjum wieczorowego im. Piotra Skargi w Wilnie. 

1 stycznia 1939 r. został szefem mechaników Eskadry Treningowej 5 Pułku Lotniczego. 
Gdy wybuchła wojna pozostawił w Wilnie syna i byłą żonę. 1 września 1939 r. był szefem 
mechaników Plutonu łącznikowego nr 9 mobilizowanego na lotnisku Porubanek k. Wil-
na. Jego jednostka wyposażona w trzy samoloty RWD-8 została przeznaczona do dyspozy-
cji sztabu Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew”. Po ewakuacji z kraju dotarł przez Ru-
munię do Francji. Awansował do stopnia st. sierżanta i pracował jako brygadzista w Par-
ku Lotniczym w Lyon-Bron.

W Wielkiej Brytanii od 5 sierpnia 1940 r. pracował jako mechanik w bazie RAF Staver-
ton, a od 11 grudnia 1941 r. w 16 Szkole Pilotażu Podstawowego PSP w Newton.

Po wojnie od 19 października 1945 r. został zatrudniony w RAF Farnborough przy pra-
cach doświadczalnych na zdobycznych samolotach nieprzyjacielskich.

Pozostał na emigracji. Zmarł 27 marca 1981 r. w Cropwell Bishop w hr. Nottingham w  
Wielkiej Brytanii.

Został odznaczony dwukrotnie Medalem Lotniczym.

choty w 83 Pułku Piechoty w Kobryniu. Po roku służby w piechocie postanowił zmienić ro-
dzaj broni. Od 4 listopada 1935 r. do 28 lipca 1936 r. odbył w Dęblinie aplikacyjny kurs ob-
serwatorów lotniczych i otrzymał przydział do 5 Pułku Lotniczego. Jako obserwator lotniczy 
do końca lipca 1938 r. latał w 55 Eskadrze Liniowej, a do końca września 1938 r. w 51 Eska-
drze Liniowej. Od 1 października 1938 r. został dowódcą kompanii portowej na lotnisku w Li-
dzie. Z chwilą mobilizacji wojennej mianowano go d-cą kompanii obrony lotniska w Lidzie. 
11 września 1939 r. przesunięty do Eskadry Zapasowej w Bazie Nr 5. Od 18 września interno-
wany na łotwie (obozy: Dźwińsk, Libawa, Ulbroka). 11 stycznia 1940 r. drogą lotniczą wydo-
stał się do Szwecji, a 1 kwietnia 1940 r. do Francji. 8 kwietnia 1940 r. zameldował się w sta-
cji zbornej lotnictwa polskiego w Lyon-Bron.

27 czerwca 1940 r. dotarł do Wielkiej Brytanii. Po kursie nawigatorskim w 1 Szkole Obser-
watorów i Nawigatorów Lotniczych RAF (1 AONS) w Prestwick, w lipcu 1941 r. został skiero-
wany do 18 Oddziału Wyszkolenia Bojowego (18 OTU) na kurs zgrywania załóg. 2 listopada 
1941 r. przydzielony do 304 Dywizjonu Bombowego. 

W nocy z 27 na 28 kwietnia 1942 r. brał udział w nalocie na Kolonię lecąc samolotem 
bombowym Vickers Wellington IC. Samolot prawdopodobnie został zestrzelony przez arty-
lerię przeciwlotniczą i rozbił się pod Villers-la-Ville, 14 km na płd. wsch. od Nivelles w Bel-
gii. Zginęła cała załoga: por. pil. Ryszard Zygmunt Szczurowski, por. obs. Edward Kowalski, 
st. sierż. r/op. Zdzisław Stanisław Pieczyński, kpr. str. Wincenty Garbacz i kpr. strz. Stefan Fe-
renc. Był to jego 21 lot bojowy.

Edward Kowalski został odznaczony czterokrotnie Krzyżem Walecznych.
Pochowany na cmentarzu komunalnym w Charleroi (Belgia), grób zbiorowy nr 3-5, kwa-

tera B.

Samolot bombowy Vickers 
Wellington IC nr Z1088 z literami 
kodowymi NZ-D, w którym 
załoga obserwatora Edwarda 
Kowalskiego wykonała 12 lotów 
bojowych. Aż do feralnej nocy 
z 27 na 28 kwietnia 1942 r., 
kiedy zostali zestrzeleni przez 
artylerię przeciwlotniczą 
latali z powodzeniem nad 
Calais, Ostendę, Emden, Brest, 
Hamburg czy Bremę.

Samoloty North American 
Harvard należące do 16 Szkoły 
Pilotażu Podstawowego PSP 
w Newton, jakimi zajmował się 
na co dzień st. majst. wojsk. 
Stefan Królikowski.
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We wrześniu 1939 r. był w składzie personelu technicznego Brygady Bombowej (1 Czo-
łówka Techniczna Lotnictwa Bombowego). 18 września 1939 r. ewakuował się do Rumu-
nii przez przejście graniczne w Kutach. Następnie przez Syrię dostał się 19 stycznia 1940 r. 
do Francji. Zgłosił się na wyjazd do Wielkiej Brytanii i 1 kwietnia 1940 r. przybył na Wyspy 
Brytyjskie. 9 lipca 1940 r. rozpoczął kurs dla mechaników w 10 Szkole Pilotażu Podstawo-
wego w Ternhill. Ukończył szkolenie i został przydzielony do 309 Dywizjonu PSP. W paź-
dzierniku 1942 r. został skierowany do Szkoły Podchorążych Piechoty i Kawalerii Zmotory-
zowanej w Crieff w Szkocji na kurs oficerski. Ukończył go 19 grudnia 1942 r. po czym został 
skierowany na kurs oficerów technicznych lotnictwa w School of Aeronautical Engineering 
RAF Cosford, który ukończył w czercu 1943 r. i został promowany na stopień podporuczni-
ka. Przez krótki okres pracował w 61 Jednostce Wyszkolenia Operacyjnego (61OTU) w Red-
nall na stanowisku instruktora i oficera technicznego. Powrócił do 309 Dywizjonu gdzie 
pełnił funkcję oficera technicznego. W 1944 r. został Dowódcą Ruchomej Sekcji Napraw 
w 411 Polish Repair & Salvage Unit, która współpracowała ze 131 Polskim Skrzydłem My-
sliwskim oraz incydentalnie na rzezcz 145 Skrzydła. W grudniu 1944 r. uległ poważnemu 
wypadkowi samochodowemu w drodze do Antwerpii. Służbę zakończył w 1946 r. w stop-
niu porucznika. Został zdemobilizowany w 1947 r.

Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Lotni-
czym trzykrotnie, Croix de Combattants Volontaires 1939/1945, 1939-1945 Star, France, 
Germany Star, Defence Medal, War Medal.

24 października 1947 r. powrócił do kraju. Pracował poza lotnictwem. W latach 1951–
1955 studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej. Po studiach praco-
wała na różnych stanowiskach w przemyśle spożywczym.
Zmarł 12 lutego 1989 r. w Warszawie. Został pochowany na cmentarzu Bródnowskim.

Porucznik oficer techniczny

Stefan Krzywdziński

Absolwent Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy, 
który zajmował się naprawami uszkodzonego sprzętu lotniczego. Gdy na-
brał praktyki w latach wojny studia techniczne na Politechnice Warszaw-
skiej ukończył już po jej zakończeniu.

Urodził się 31 sierpnia 1913 r. w Skierniewicach. Uczęszczał do Szkoły Powszechnej oraz 
do gimnazjum (4 klasy) w Skierniewicach. W 1930 r. został przyjęty do Szkoły Podoficerów 
Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy. Został w 1933 r. absolwentem I promocji w spe-
cjalności mechanika samolotowego.
Od 1933 r. służył w 1 Pułku Lotniczym w Warszawie jako st. szer. mech. w 112 Eskadrze 
Myśliwskiej. Po awansie na stopień kaprala został przeniesiony do SPLdM w Bydgoszczy 
na stanowisko instruktora mechaników. W 1937 r. otrzymał przeniesienie do Szkoły Pod-
chorążych Lotnictwa – Grupa Techniczna w Warszawie. Równolegle podczas służby w War-
szawie uzupełnił wykształcenie w gimnazjum wieczorowym „Przyszłość” w klasie mate-
matyczno-przyrodniczej i zdał egzamin maturalny w 1939 r. 

Jako Frekwentant IV Kursu Oficerów Technicznych Lotnictwa w składzie SPL – GT awan-
sował na stopień plutonowego. Szkolenie ukończył 10 września 1938 r. 

Uczeń Stefan Krzywdziński wraz 
z kolegami ze Szkoły Podofice-
rów Lotnictwa dla Małoletnich 
w Bydgoszczy na obozie letnim 
w Cetniewie w 1932 r. Od lewej 
zgodnie ze wskazówkami zega-
ra: Kazimierz Żulikowski, Ste-
fan Krzywdziński, Jan Iwanciów, 
Roman Kowalski, Stefan Krzyw-
kowski, Leon Filary, Kazimierz 
Skowroński, Edward Buchartow-
ski, Eugeniusz Czajka, Józef Szo-
stak, Kazimierz Doliński, Alfons 
Baranek, Marian Jan Wacław Fa-
rion, Mieczysław Stanisław Ko-
walski. Obok nich stoi z prawej 
strony Wincenty Jeliński.

Praca w Ruchomej Sekcji Napraw 
411 Polish Repair & Salvage Unit 
w 1944 i 1945 r. polegała na na-
prawach sprzętu lotniczego w te-
renie oraz zbieraniu uszkodzo-
nych samolotów lądujących przy-
godnie w Holandii i Belgii
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Starszy sierżant pilot

Józef Eugeniusz Laudan

Był jednym z wielu lotników bombowych, dla których wojna skończyła się 
gwałtownie, wraz z zestrzeleniem samolotu nad terenem nieprzyjaciela. 
Spędził wiele lat w niemieckiej niewoli i przetrwał po to by po wojnie wy-
szkolić kilkudziesięciu pilotów szybowcowych i samolotowych.

Urodził się 10 maja 1915 r. w Głuchowie jako syn Stanisława i Marii z d. Skoczylas.
Trafił do 4 Pułku Lotniczego w Toruniu w listopadzie 1936 r. W czerwcu 1937 r. ukoń-

czył Szkołę Podoficerską 4 PLot uzyskując 3 lokatę na 94 kursantów i dostał przydzial do 
43 Eskadry Towarzyszącej.

31 sierpnia 1940 r. zarejestrowany w Wielkiej Brytanii z numerem 783138.
9 listopada 1941 r. rozpoczął szkolenie w 18 Oddziale Wyszkolenia Bojowego (18 OTU). 

W nocy z 25 na 26 czerwca wziął udział w tzw. nalocie 1000 bombowców na Bremę. W cza-
sie tego nalotu Wellington pilotowany przez Sgt Laudana został zestrzelony przez nie-
mieckiego nocnego myśliwca nad Lollum, niedaleko Wonseradeel w Holandii. Cała załoga:  
plut. Józef Laudan, kpr. Wacław Kowalik, kpr. Czesław Rajpold, st. szer. Alojzy Pozorski i por. 
Kajetan Boratyński – została zatrzymana przez policję i przekazana Niemcom. Czesław Raj-
pold zmarł z powodu obrażeń w niemieckim szpitalu 26 sierpnia 1943 r. 

Wraz z kolegami resztę wojny spędził w obozach jenieckich. Najdłużej przebywał w Sta-
lag Luft 3 w Sagan (Żagań), słynnym z wielkiej ucieczki jeńców. Następnie wraz z jeńcami 
ewakuowanymi z obozu w Żaganiu przebywał w obozach Stalag Luft 1 w Barth, Stalag IVB 

w Mühlberg, Stalag Luft 6 w Heydekrug i Stalag 357 w Fal-
lingbostel.

Po uwolnieniu z obozu jenieckiego 26 kwietnia 1945 r. 
powrócił do Anglii. W 1946 r. repatriował się do Polski. Roz-
począł pracę w Cywilnej Szkole Pilotów i Mechaników w Li-
gotce Dolnej koło Opola. Wśród siedmiu instruktorów szko-
ły było dwóch pilotów latających w czasie wojny w Anglii. 
Oprócz Józefa Eugeniusza Laudana, był również inny pilot 
bombowy – Jan Kalfas. W okresie pracy w Ligocie wyszko-
lił wielu pilotów szybowcowych i samolotowych. Pracował 
tam do 1948 r. Potem nie miał już kontaktu z lotnictwem. 
Do końca życia mieszkał i pracował w Rawie Mazowieckiej.

Zmarł 9 lutego 2009 r. i został pochowany na cmentarzu 
parafialnym w Rawie Mazowieckiej (Sektor. 8. Rząd. 16. Nr 
grobu. 13).

Na jego grobie widnieje inskrypcja: Nie umiera ten, kto 
pozostaje w pamięci.

Samolot Vickers Wellington z 18 Oddziału Wyszkolenia Bojowego 
(18 OTU). Pomimo, że jednostka praktycznie zajmowała się szkole-
niem i zgrywaniem załóg jej załogi i samoloty brały udział w misjach 
bombowych organizowanych przez Dowództwo Lotnictwa Bombowe-
go (Bomber Command), uzupełniając w czasie bombowej ofensywy 
aliantów, topniejącą liczbę sprawnych samolotów z dywizjonów bom-
bowych.

Sierżant mechanik

Aleksander Leśniewicz 

Był mechanikiem lotniczym, jednym z tych, których Arkady Fiedler w swo-
jej książce „Dywizjon 303” nazwał „szarymi korzeniami bujnych kwiatów”. 
W jego dokumentach personalnych znajduje się opinia: „niezawodny lotnik 
o bardzo dobrym charakterze i doskonałej znajomości zawodu”. Niestety, 
jak wielu polskich lotników po wojnie pozostał na obczyźnie, nie chcąc wra-
cać do Polski pod rządami komunistów. Zmarł w Londnie.

Urodził się 23 listopada 1914  r. w Skierniewicach w rodzinie rzemieślniczej Aleksandra 
i Bronisławy z d. Wieczorek. Ukończył szkołę powszechną i w 1931  r. wstąpił do Szko-
ły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy. Z powodów zdrowotnych nie 
mógł zostać pilotem, więc wykształcił się na mechanika samolotowego. Naukę ukończył 
w 1934 r. i wkrótce dostał przydział do 111 Eskadry Myśliwskiej 1 Pułku Lotniczego w War-
szawie. W kwietniu 1937 r. wstąpił do zawodowej służby 
wojskowej.

W sierpniu 1939 r. 111 Eskadra weszła w skład Bryga-
dy Pościgowej. Podczas walk we wrześniu 1939 r. kpr. Alek-
sander Leśniewicz był wyróżniającym się podoficerem per-
sonelu technicznego. 

Po napaści Armii Czerwonej na Polskę 17 września lot-
nictwo polskie wycofało się do Rumunii. Aleksander został 
internowany, ale uciekł z obozu i drogą morską przedostał 
się do Marsylii we Francji. Następnie był mechanikiem pol-
skiego klucza we francuskim dywizjonie GC I/55, tego sa-
mego, w którym latał Marian Bełc. 

Po upadku Francji w 1940  r. ewakuował się do Wiel-
kiej Brytanii, gdzie wszedł w skład Dywizjonu 303, w któ-
rym służyło gros pilotów i mechaników ze 111 i 112 Eska-
dry Myśliwskiej 1 Pułku Lotniczego. W trakcie Bitwy o An-
glię mechanicy tej jednostki, a wśród nich Aleksander Le-
śniewicz, dokonywali prawdziwych cudów naprawiając po-
strzelane samoloty. W tym dywizjonie służył do 1943 r., po 
czym przeszedł do 131 Polowego Portu Lotniczego, a na-
stępnie do 6317 Eszelonu Technicznego, obsługującego 
317 Dywizjon Myśliwski „Wileński”. W sierpniu 1944 r. po 
inwazji na Normandię wraz z jednostką został przeniesiony 
do Francji, potem do Belgii, a następnie Holandii. Szlak bo-

Grupa absolwentów Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich 
w Bydgoszczy wraz z wykładowcami: u dołu z lewej kpt. pil. Adam 
Juliusz Zaleski, z prawej kpt. pil. Henryk Wituski, po środku za nimi 
uczeń Aleksander Leśniewicz
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jowy zakończył w 1945 r. w Niemczech. We wrześniu 1945 r. 
przeszedł na stanowisko zastępcy szefa eskadry technicz-
nej w 25 Szkole Pilotażu Początkowego PSP w Hucknall, 
a od maja służył na podobnym stanowisku w 304 Dywizjo-
nie „Ziemi śląskiej”, który w tym czasie był jednostką trans-
portową. 

Po rozformowaniu Polskich Sił Powietrznych zdecydował 
się pozostać w Anglii. Ożenił się z Angielką Elizabeth Spo-
oner. Mieszkał w Croydon na przedmieściach Londynu. 

Zmarł 7 marca 1970  r. w Londynie. Pochowany został 
w Skierniewicach na cmentarzu św. Józefa.

Cpl Aleksander Leśniewicz (pierwszy z lewej) w gronie mechaników 
303 Dywizjonu Myśliwskiego im. T. Kościuszki w gorącym okresie 
Bitwy o Anglię. Stoją przed samolotem Hawker Hurricane I nietypowo, 
jak na tę jednostkę, oznakowanym biało-czerwoną szachownicą na 
burcie kadłuba. Northolt, wrzesień 1940 r.

Personel 111 Eskadry przed jej 
hangarem na Okęciu 15 listopada 
1937 r. Siedzą, od lewej: st. 
sierż. mech. Jan Jezierski (szef 
mechaników eskadry), ppor. pil. 
Tadeusz Sawicz, ppor. pil. Arsen 
Cebrzyński, kpt. pil. Zdzisław 
Krasnodębski (dowódca eskadry), 
por. pil. Gustaw Sidorowicz, ppor. 
pil. Wojciech Januszewicz, chor. 
mech. Kazimierz Mozół. Stoją 
podoficerowie piloci i mechanicy. 
W środkowym rzędzie pierwszy 
z lewej (z proporcem z Odznaką 
Kościuszkowską) stoi kpr. pil. 
Stanisław Karubin, trzeci - sierż. 
mech. Michał Jarmoc, a czwarty - 
kpr. mech. Aleksander Leśniewicz. 
W ostatnim rzędzie pierwszy od 
prawej stoi szer. Józef Księżyk. 

Plutonowy strzelec pokładowy/radiooperator

Jan Leśniewicz 

Jako radiooperator we wrześniu 1939 r. latał bojowo na najnowocześniej-
szych samolotach polskiego lotnictwa: PZL-37 Łoś. W tej samej specjalności 
służył w Polskich Siłach Powietrznych na Zachodzie – najpierw w 305 Dy-
wizjonie Bombowym, a potem w polskiej sekcji 138 Dywizjonu Specjalne-
go Przeznaczenia RAF, biorąc udział w zrzutach cichociemnych i zaopatrze-
nia dla ruchu oporu. Poległ w 1943 r. podczas lotu ze zrzutem dla francu-
skiego ruchu oporu.

Urodził się 1919 r. w Skierniewicach w rodzinie rzemieślniczej Wacława i Konstancji z d. 
Kozłowskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej, w wielku 16 lat wstąpił do Szkoły Pod-
oficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy. Po ukończeniu szkoły w 1938 r. został 
przydzielony do 211 Eskadry Bombowej 1 Pułku Lotniczego w Warszawie, gdzie ukończył 
kurs radiotelegrafistów. 

We wrześniu 1939  r. latał w tej eskadrze (która po mobilizacji zmieniła numer na 11) 
w składzie X Dywizjonu Bombowego Brygady Bombowej. Po napaści Armii Czerwonej na 
Polskę, 18 września wraz z całym polskim lotnictwem ewakuował się do Rumunii. Interno-
wany, uciekł z obozu i drogą morską przybył do 
Francji. 

Po upadku Francji został ewakuowany 
przez Afrykę do Anglii. Przeszedł przeszko-
lenie strzelca pokładowego/radiooperatora 
w 1 Szkole łączności (1 Signal School) w Cran-
well. W marcu 1942 r. został skierowany do 18 
Oddziału Wyszkolenia Bojowego (18 OTU) na 
dalsze przeszkolenie i zgranie załóg bombo-
wych. Wraz ze swoją załogą został następnie 
przydzielony do 305 Dywizjonu Bombowego 
„Ziemi Wielkopolskiej”. Na bombowcach Vic-
kers Wellington w ciągu pół roku wykonał 30 
lotów bojowych, co stanowiło tzw. turę. Dy-
wizjon bombardował w tym okresie bazy Kre-
igsmarine w Lorient i Breście w okupowanej 
Francji, porty Rotterdam, Hawr, Cherbourg, 
Dunkierka, Boulogne, Kilonia, Lubeka, Brema, 
Ostenda, Wilhelmshaven, Hamburg, Flens-
burg i Szczecin, a także fabryki w przemysło-

Wręczanie odznaki na zakończenie kursu Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla 
Małoletnich w Bydgoszczy w 1938 r.
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wym Zagłębiu Ruhry. 
23 lutego 1943 r. Jan Leśniewicz i jego załoga – jako do-

świadczeni lotnicy z 305 Dywizjonu – zostali przydzieleni do 
138 Dywizjonu Specjalnego Przeznaczenia, niosącego po-
moc ruchowi oporu w okupowanej Europie, w tym wsparcia 
Armii Krajowej w Polsce. Latali na czterosilnikowych samo-
lotach bombowych Handley Page Halifax. 

12 kwietnia 1943  r. wylecieli na operację zrzutu skocz-
ków i zaopatrzenia na terenie Francji. Nad Caen zostali ze-
strzeleni, a pocisk trafił w stanowisko radiotelegrafisty Jana 
Leśniewicza, który poległ na miejscu. Pozostała załoga prze-
żyła zestrzelenie. 

Jan Leśniewicz został pochowany na przykościelnym 
cmentarzu w Douvres-la-Delivrande. 

Był odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego 
Virtuti Militari i trzykrotnie Krzyżem Walecznych.

Niemieccy żołnierze oglądają 
wrak zestrzelonego Halifaxa nr 
BB340 NF-D załogi Leśniewicza.

Uroczystość dekoracji Sgt Jana 
Leśniewicza Krzyżem Srebrnym 
Orderu Wojennego Virtuti 
Militari przez gen. Stanisława 
Ujejskiego 9 kwietnia 1943 r.

Porucznik pilot

Włodzimierz Józef Link

W chwili wybuchu II wojny światowej był 18-latkiem. Po przedostaniu się na 
Zachód przeszedł w Wielkiej Brytanii szkolenie lotnicze od podstaw i od 1943 r. 
latał jako pilot myśliwski w dywizjonach PSP. Po wojnie wrócił do Polski, zmarł 
w Krakowie w 1982 r.

Urodził się 9 marca 1921 r. w Skierniewicach, jako syn Włodzimierza. Wychował się w Przemy-
ślanach w województwie tarnopolskim na Kresach II RP. Tam ukończył Szkołę Powszechną im. 
Marii Konopnickiej oraz Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie. 

W grudniu 1939 r. przedostał się do Francji. Zgłosił się do służby w lotnictwie w Wielkiej 
Brytanii, dokąd przybył w lutym 1940 r. Początkowo służył w ośrodku szkolenia polskich załóg 
bombowych w Bramcote jako składacz spadochronów. Zgłosił się do służby w personelu lata-
jącym. W okresie 20 września – 28 listopada 1941 r. przeszedł przeszkolenie naziemne w Pol-
skim Dywizjonie 12 Skrzydła Wyszkolenia Wstępnego RAF w St Andrews. Następnie został 
skierowany na szkolenie lotnicze w 25 Szkole Pilotażu Początkowego PSP w Hucknall i 16 Szko-
le Pilotażu Podstawowego PSP w Newton, które ukończył 18 sierpnia 1942 r. Na dalszą prakty-
kę pilota skierowano go do 2 Szkoły Strzelców Samolotowych (2 AGS) RAF. 21 grudnia 1942 r. 
brał tam udział w kolizji w locie dwóch samolotów Boulton Paul Defiant – przeżył ją jako jedy-
ny z czterech lotników stanowiących załogi tych samolotów. W kwietniu 1943 r. został skiero-
wany na przeszkolenie myśliwskie do Polskiej Szkoły Myśliwskiej przy 58 Oddziale Wyszkole-
nia Bojowego (58 OTU) RAF. Po jej ukończeniu, w lipcu 1943 r. został przydzielony do 315 Dywi-
zjonu Myśliwskiego „Dęblińskiego”. W sierpniu 1943 r. został skierowany na kurs szkoły pod-
chorążych, po którym został promowany na stopień oficerski z dniem 1 stycznia 1944 r. Od po-
łowy lutego 1944 r. służył w 308 Dywizjonie Myśliwskim „Kra-
kowskim”. 18 października 1944 r. został zestrzelony przez nie-
miecką artylerię przeciwlotniczą i uznano go za zaginionego, 
ale wylądował przymusowo po alianckiej stronie frontu i tego 
samego dnia wrócił do jednostki. Po ukończeniu tury bojowej 
został wiosną 1945 r. skierowany jako instruktor do Polskiej 
Szkoły Myśliwskiej (ówcześnie przy 61 OTU RAF). W sierpniu 
1945 r. powrócił do Dywizjonu 308. W okresie październik–gru-
dzień 1945 r. przeszedł kurs instruktora strzelania powietrzne-
go w Centralnej Szkole Strzeleckiej (CGS) RAF, po którym po-
nownie służył w Dywizjonie 308.

Był odznaczony trzykrotnie Krzyżem Walecznych.
Powrócił do Polski. Zmarł 12 kwietnia 1982 r. w Krakowie, 

gdzie został pochowany.

Żniwa na lotnisku polowym we Francji latem 1944 r. W głębi 
Spitfire IX z Dywizjonu 308 nr MK940 ZF-B, na którym latał bojowo 
por. Link.
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Pułkownik obserwator

Stanisław Zachariasz Luziński

Jeden z wielu niedocenionych oficerów lotnictwa, stojących w cieniu wy-
darzeń wojennych z pierwszych stron gazet – wielkich bitew i zwycięstw 
powietrznych czy ofensywy bombowej nad III Rzeszą. Jego zasługą była 
sprawna ewakuacja setek polskich lotników z Polski i z Rumunii w 1939 r. 
oraz z Francji do Wielkiej Brytanii w 1940 r.

Urodził się w Skierniewicach 6 września 1895 r. w rodzinie Stanisława i Marianny z d. Fran-
czak.

Po ukończeniu siedmu klas w gimnazjum matematycznym w Warszawie udał się na 
studia do Belgii, gdzie na Uniwersytecie w Liège studiował rok na Wydziale Handlu. Po wy-
buchu wojny, 14 sierpnia 1914 r. wstąpił do wojska rosyjskiego, gdzie dosłużył się stopnia 
chorążego. I wojnę światową spędził jako jeniec w niemieckiej niewoli. 1 listopada 1918 r. 
zgłosił się do Wojska Polskiego. Walczył we Lwowie w latach 1919–1920 w 2 Pułku Strzel-
ców Lwowskich, a następnie w 39 Pułku Piechoty jako dowódca kompanii karabinów ma-
szynowych.

Po ukończeniu szkoły podchorążych został przydzielony jako tłumacz do Wojskowej Mi-
sji Francuskiej. W 1921 r. rozpoczął szkolenie lotnicze w Wyższej Szkole Pilotów w Byd-
goszczy, a następnie w Oficerskiej Szkole Obserwatorów Lotniczych w Toruniu. W 1924 r. 
latał jako obserwator w 43 Eskadrze w 4 Pułku Lotniczym w Toruniu. W 1925 r. odbywał 
staż w Szkole Strzelania i Bobardowania w Cazaux we Francji. Był entuzjastą i teoretykiem 
lotnictwa bombowego. W 1928  r. został kierownikiem wyszkolenia w Szkole Strzelania 
i Bombardowania w Grudziądzu oraz pełnił obowiązki jej komendanta.

Kpt. obs. Stanisław Luziński 
w Wyższej Szkole Pilotów 
w Bydgoszczy na tle samolotu 
Caudron GIIIE2 przeznaczonego 
do szkolenia w pilotażu.

13 września 1929  r. kpt. obs. Stanisław Luziński podjął się sformowania 
212 Eskadry Niszczycielskiej Nocnej w 1 Pułku Lotniczym w Warszawie, której 
był dowódcą do kwietnia 1930 r. Eskadra została wyposażona w dwusilniko-
we samoloty bombowe Farman F-68 Goliath a następnie trzysilnikowe Fokker 
F-VIIB/3m. Dowodził dyonem bombowym, a następnie Zgrupowaniem Bombo-
wym. Ukończył kursy w Wyższej Szkole Wojennej (1933 r.) i w Wyższej Szkole 
Lotniczej przy Wyższej Szkole Wojennej (1937 r.). W latach 1933–1936 był dy-
rektorem naukowym w dęblińskim Centrum Wyszkolenia Lotnictwa. 

W marcu 1939 r. objął funkcję zastępcy dowódcy 2 Pułku Lotniczego w Krako-
wie. We wrześniu 1939 r. jako wysłannik Dowództwa Lotnictwa w Rumunii przy-
gotowywał przyjęcie płynących z Francji samolotów myśliwskich Morane-Saul-
nier 406, które miały być montowane na miejscu, po czym wysyłane na front. Mi-
sja ta okazała się bezowocna z powodu niezrealizowania kontraktu na samoloty. 
Następnie wziął udział w ewakuowaniu polskich pilotów, będąc szefem placów-
ki tranzytowo-transportowej w Atenach. 

We Francji w 1940 r. został zastępcą dowódcy bazy Lyon-Bron. Był odpowie-
dzialny za ewakuację ośrodka szkolnego do Wielkiej Brytanii. W Anglii został pol-
skim komendantem baz RAF Syerston i Hemswell (1941–1942), a następnie de-
legatem dowódcy Polskich

Sił Powietrznych na środkowy Wschód (1942–1943). W latach 1944–1946 był 
komendantem Bazy Sił Powietrznych w Blackpool.

Zmarł w Warszawie 24 kwietnia 1965 r. Jego skromny grób na cmentarzu rzym-
sko-katolickim na Bródnie niszczeje od lat.

Płk obs. Stanisław Luziński jako komendant Bazy Sił Powietrznych 
w Blackpool w ostatnich latach II wojny światowej.

Grób Stanisława Luzińskiego na Cmentarzu 
Bródnowskim w Warszawie jednego z najzna-
mienitszych lotników skierniewickich – płk. 
obs. Stanisława Luzińskiego. Fot. Jacek Stęp-
niewski

Pamiątkowa fotografia po locie pożegnalnym kpt. Stanisława 
Luzińskiego w 212 Eskadrze Niszczycielskiej 1 Pułku Lotnciczego 
w Warszawie na samolocie Fokker F VIII/3m.
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Kapitan obserwator

Zygmunt Natkański

Przedwojenny oficer piechoty, którzy ochotniczo przeszedł do lotnictwa. We 
wrześniu 1939 r. internowany na Łotwie. Przez Skandynawię przedostał się 
do Wielkiej Brytanii. Przydzielony do 304 Dywizjonu Bombowego jako nawi-
gator, Poległ w kwietniu 1942 r. podczas nalotu na Niemcy.

Urodził się 4 września 1907 r. w Skierniewicach, jako syn Franciszka i Marii z d. Waszkie-
wicz. Po maturze wstąpił do Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej-Ko-
morowie. Tam uzyskał promocję oficerską 15 sierpnia 1930 r. Następnie służył w 28 Puł-
ku Piechoty w łodzi. W 1933 r. na własną prośbę przeniósł się do lotnictwa. W okresie li-
stopad 1933 r. – sierpień 1934 r. ukończył 9-miesięczny kurs obserwatorów w Centrum 
Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa w Dęblinie. Został przydzielony do 55 Eskadry Liniowej 5 
Pułku Lotniczego, a następnie do 56 Eskadry Towarzyszącej 5 PLot. od jesieni 1936 r. do 
wiosny 1937 r. był oficerem ewidencji personalnej 5 Pułku Lotniczego. W kwietniu 1937 r. 
wrócił do 55 Eskadry, a od sierpnia 1937 r. był dowódcą II plutonu 59 Eskadry Towarzyszą-
cej. W kwietniu 1939 r. został mianowany komendantem Szkoły Podoficerskiej w 5 PLot 
w Lidzie. 

Podczas kampanii 1939 r. był dowódcą Eskadry Szkolnej Bazy Lotniczej nr 5 (baza to po-
wstała z przeformowania 5 PLot w ramach mobilizacji). 

Pilot przygotowuje się do 
lotu w samolocie Lublin 
R-XIII z namalowanym na 
burcie godłem 59 Eskadry 
Towarzyszącej 5 Pułku 
Lotniczego w Lidzie, którą 
dowodził kpt. obs. Zygmunt 
Natkański

Wskutek napaści Armii Czerwonej na Polskę, 17 września 1939 r. z personelem 5 Bazy 
Lotniczej przedostał się na łotwę, gdzie został internowany. Wraz z innymi internowanymi 
opuścił obóz i przez Szwecję oraz Norwegię dotarł do Wielkiej Brytanii. 

W lutym 1940  r. wstąpił do tworzących się tam polskich oddziałów lotniczych, któ-
re w owym czasie były formalnie rzecz biorąc częścią RAF. Po zawarciu umów międzyrzą-
dowych, na początku sierpnia Polskie Siły Powietrzne stały się wojskiem Rzeczypospoli-
tej na uchodźstwie odrębnym od RAF (choć pozostawały oczywiście zintegrowane z nim 
pod względem wojskowym i logistycznym). W sierpniu 1940 r. Natkański został skierowa-
ny na przeszkolenie jako nawigator w 1 Szkole Obserwatorów i Nawigatorów Lotniczych 
RAF (1 AONS). W listopadzie 1940 r. został przeniesiony do 18 Oddziału Wyszkolenia Bojo-
wego (18 OTU), skąd w tym samym miesiącu trafił do 12 OTU. W styczniu 1941 r. powró-
cił do 18 OTU. Po ukończeniu kursu zgrywania załóg, w lipcu 1941 r. został przydzielony 
do 304 Dywizjonu Bombowego „Ziemi śląskiej” wyposażonego w samoloty Vickers Wel-
lington. W jego składzie brał udział w nalotach na Niemcy oraz niemieckie obiekty w oku-
powanej Europie.

Nocą z 5 na 6 kwietnia 1942 r. uczestniczył w nalocie na węzeł kolejowy w Kolonii. Pod-
czas dolotu nad cel, nad miejscowością Geetbets, 28 km na północny wschód od Leuven 
w Belgii, samolot został zestrzelony przez niemiecki nocny myśliwiec. Zginęła cała załoga: 
kpt. obs. Zygmunt Natkański, ppor. pil. Alfred Osadziński, ppor. pil. Kazimierz Ziemiański, 
ppor. strz. Ludwik Karol Assman, kpr. pchor. r/op. strz. Dominik Marian Grajnert i kpr. strz. 
Zdzisław Babraj.

Kpt. Natkański jest pochowany na brytyjskim cmentarzu wojskowym w Louvain (Bel-
gia), grób nr 5, kwatera 3, rząd E. W 1946 r. w Geetbets odsłonięty został pomnik upamięt-
niający poległe koło miasta załogi samolotów, m.in. załogę kpt. Natkańskiego. 13 maja 
2009 r. w Geetbets uroczyście odsłonięto nową tablicę pamiątkową.

Był odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych.
Od czerwca 1937 r. był żonaty z Elżbietą z d. Michałowską, z którą miał syna Tomasza.

Samolot bombowy Vickers 
Wellington IC nr DV441 
z literami kodowymi NZ-Q, 
należący do 304 Dywizjonu 
Bombowego, którym załoga 
nawigatora Zygmunta 
Natkańskiego latała w grudniu 
1941 r. 
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Kapitan pilot

Michał Jan Stęborowski

Był doświadczonym przedwojennym pilotem myśliwskim, instruktorem 
wyższego pilotażu. Podczas wojny jako jeden z pierwszych Polaków wziął 
udział w Bitwie o Anglię. Poległ w locie bojowym w sierpniu 1940 r.

Urodził się 7 czerwca 1909 r. w miejscowości Regnów koło Rawy Mazowieckiej, jako syn 
Michała i Julii z d. Sumińskiej. Maturę zdał w 1929 r. w Gimnazjum im. Bolesława Pru-
sa w Skierniewicach. W październiku 1930 r. wstąpił do Szkoły Podchorążych Lotnictwa 
w Dęblinie, którą ukończył w VI promocji z 22 lokatą. Mianowany podporucznikiem obser-
watorem 15 sierpnia 1932 r., został przydzielony do 11 Eskadry Liniowej 1 Pułku Lotnicze-
go. W okresie maj–sierpień 1933 r. przeszkolił się w pilotażu w Centrum Wyszkolenia Ofi-
cerów Lotnictwa, po czym został przeniesiony do 113 Eskadry Myśliwskiej 1 PLot, w któ-
rej latał do kwietnia 1934 r. Od maja do czerwca 1934 r. odbył w Grudziądzu Kurs Wyż-
szego Pilotażu (myśliwski), po czym wrócił do 113 Eskadry Myśliwskiej. W marcu–kwiet-
niu 1936 r. odbył kurs instruktorów w Dęblinie, po czym w maju 1936 r. został odkomen-
derowany do Grudziądza jako instruktor pilotażu. Wraz ze szkołą pilotażu przeniesiony 
w marcu 1939 r. do Ułęża, gdzie był dowódcą eskadry szkolnej specjalizacji myśliwskiej. 

W kampanii 1939 r. brał udział jako pilot grupy bojowej instruktorów, a następnie brał 
udział w ewakuacji szkoły. 

W następstwie napaści Armii Czerwonej na Polskę, 17 września późnym wieczorem 
przekroczył granicę rumuńską. Następnie przedostał się do Francji, dokąd przybył 16 paź-
dziernika 1939 r. 

Zgłosił się do służby w jednostkach polskich tworzonych 
u boku RAF i 8 marca 1940 r. przybył do Wielkiej Brytanii. 
4 lipca 1940 r. został skierowany na przeszkolenie na bry-
tyjskim sprzęcie w Old Sarum. Następnie odbył przeszkole-
nie myśliwskie w 5 Oddziale Wyszkolenia Bojowego (5 OTU) 
w Aston Down. 5 sierpnia 1940  r. został przydzielony do 
238 Dywizjonu Myśliwskiego RAF, wyposażonego w samo-
loty Hawker Hurricane. 8 sierpnia zaliczono mu zestrzelenie 
samolotu myśliwskiego Messerschmitt 110.

Poległ podczas lotu bojowego 11 sierpnia 1940 r., zestrze-
lony do morza. Ciała nie odnaleziono.

Był odznaczony Krzyżem Walecznych.
W Skierniewicach jego imię nosi jedna z ulic, a w koście-

le garnizonowym pw. Najświętszej Marii Panny przy pl. Jana 
Pawła II znajduje się tablica pamiątkowa ku jego czci.

Zdjęcie Michała Stęborowskiego z czasów, kiedy był instruktorem 
w Ułężu.

Będąc w szkole pilotażu wylatał ponad 200 godzin na Tiger Mothach i Ma-
sterach, a następnie 

Urodził się 19 stycznia 1915 r. w Skierniewicach. W 1931 r. ukończyłsiedem klas szkoły po-
wszechnej, a następnie podjął naukę w Szkole Rzemieślniczo-Przemysłowej, którą skoń-
czyłpo trzech latach nauki.

W latach 1936–1938 był instruktorem LOPP II kategorii i pobierał wynagrodzenie ok. 
180 zł za miesiąc.

W 1939 r. pracował jako mechanik silnikowy w stopniu st. szeregowego w Eskadrze 
Sztabowej Lotn. Tren. w Warszawie.

Po kampanii wrzesniowej przez Rumunię dotarł do Francj, a tam zgłosił chęć wyjazdu 
do Wielkiej Brytanii. W grudniu 1939 r. przybył do Wielkiej Brytanii. Początkowo przebywał 
w obozie w Eastchurch a następnie w Bazie Lotniczej w Bramcote jako mechanik silniko-
wy.  25 stycznia 1940 r. otrzymał przydział do I Dywizjonu w Centrum Lotnictwa Polskie-
go w Eastchurch. 27 maja 1940 r. otrzymał przydział do Polskiej Sekcji przy 13 Mainten-
nance Unit w bazie RAF Henlow. Po odbyciu praktyki i szkolenie specjalistycznego został 
skierowany 5 lipca 1940 r. do 18 Jednostki Wyszkolenia Bojowego (18 OTU) w Bramcote.

W styczniu 1941 r. zgłosił się na szkolenie w pilotażu do Szkole Pilotażu Początkowego 
w Hucknall, gdzie jako uczeń-pilot przebywał do sierpnia 1943 r. po czym został wysłany 
do Kanady na dalsze szkolenie.

Od 30 września 1943 r. szkolił się jako uczeń-pilot w 31 Szkole Pilotażu Podstawowego  
w Kanadzie. Powrócił na Wyspy Brytyjskie i zgłosił się do Bazy Sił Powietrznych w Black-
pool 11 maja 1944 r. 20 grudnia 1944 r. został skierowany do No 1 Radio School w Cran-
well na szkolenie radiooperatora, które ukończył 18 lipca 1945 r. Latał wtedy na samolo-
tach Dominie, Proctor i Anson. Po ukończeniu szkolenia zgłosił się 8 października 1945 r. 
do Bazy Sił Powietrznych w Blackpool.

W 1947 r. został zdemobilizowany. Pozostał na emigracji.
Otrzymał akt naturalizacji 13 lutego 1956 r. Pracował na kolei British Railway jako łącz-

nościowiec. Zmarł 16 lipca 1978 r. w Nottingham, gdzie jest również pochowany.
Otrzymał dwukrotnie Medal Lotniczy.

Plutonowy radiooperator

Władysław Henryk Opala
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Doświadczony pilot myśliwski i bombowy, dwukrotnie dowodził 300 Dywi-
zjonem Bombowym Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii. Wyszedł 
obronną ręką z kilkudziesięciu trudnych lotów bojowych, a zginął wkrótce 
po wojnie w wypadku lotniczym podczas lotu treningowego.

Urodził się 13 grudnia 1908 r. w miejscowości Budy Grabskie koło Skierniewic, jako syn Ro-
mualda i Stanisławy z d. Kisielnickiej. Uczył się w Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Skier-
niewicach. Po maturze, w 1929–1930  r. ukończył kurs podchorążych rezerwy piechoty. 
W 1931 r. wstąpił do Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. Ukończył szkołę 15 sierp-
nia 1933 r., promowany na podporucznika. Dostał przydział do III plutonu 53 Eskadry To-
warzyszącej 5 Pułku Lotniczego na lotnisku Wilno-Porubanek (5 PLot miał główną siedzi-
bę w Lidzie). W okresie wrzesień–listopad 1933 r. ukończył kurs szybowcowy w ośrodku 
w Ustianowej w Bieszczadach, po czym wrócił do 53 Eskadry. Od maja do września 1934 r. 
odbył kurs pilotażu podstawowego w Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa w Dębli-
nie. Następnie dostał przydział do 56 Eskadry Towarzyszącej 5 PLot stacjonującej w Lidzie. 
Od kwietnia do czerwca 1935 r. przeszedł wyższy kurs pilotażu w Lotniczej Szkole Strze-
lania i Bombardowania w Grudziądzu, po czym powrócił do służby w III plutonie 53 Eska-
dry. Podczas manewrów we wrześniu 1935  r. miał w 53 Eskadrze wypadek na samolo-
cie Lublin  r.XIII podczas lądowania przymusowego w trudnych warunkach atmosferycz-
nych. W grudniu 1935 r. został przydzielony do 143 Eskadry Myśliwskiej 4 PLot w Toruniu, 
a 1 kwietnia 1936 r. przeszedł do 141 Eskadry Myśliwskiej tego samego pułku. 28 kwietnia 

został ranny w wypadku podczas lądowania na samolocie 
PZL P.7. We wrześniu 1936 r. odszedł do Ustianowej na kurs 
instruktorów szybownictwa. Od października 1936 r. był pi-
lotem 42 Eskadry Liniowej 4 PLot, początkowo na dwupłato-
wych Potezach XXV, a następnie na samolotach PZL-23 Ka-
raś. Od stycznia do października 1937 r. był w tej eskadrze 
oficerem technicznym.

W 1938 r. ożenił się z Haliną Zawadzką.
W ramach mobilizacji w sierpniu 1939 r. jego jednostkę 

przemianowano na 42 Eskadrę Rozpoznawczą i włączono 
do lotnictwa Armii „Pomorze”. We wrześniu 1939 r. wyko-
nał w niej kilka lotów bojowych. 

Wskutek napaści Armii Czerwonej na Polskę, 17 wrze-
śnia 1939 r. przekroczył granicę rumuńską. Następnie dro-
gą morską dotarł do Francji. Zgłosił się do służby w jed-

Podpułkownik pilot

Romuald Suliński 

Romuald Suliński w 1940 
roku. Po przybyciu do Wielkiej 
Brytanii został wcielony  do 
RAF Volunteer Reserve o czym 
świadczą złote literki VR na 
kołnierzu kurtki mundurowej. 

Samoloty bombowe Fairey Battle z 300 Dywizjonu Bombowego 
„Ziemi Mazowieckiej” latem 1940 r. Oba polskie dywizjony bombowe, 
które powstały w 1940 r. wzięły udział w tzw. bitwie o barki – 
bomabrdowaniach portów po drugiej stronie Kanału La Manche, 
wspomagajac działania myśliwców w Bitwie o Anglię.

nostkach polskich tworzonych u boku RAF i 5 stycznia 1940 r. przybył do Wielkiej Brytanii.
1 lipca 1940 r. znalazł się w pierwszym składzie 300 Dywizjonu Bombowego „Ziemi Ma-

zowieckiej” wyposażonego w bombowce Fairey Battle, gdzie został dowódcą eskadry B. 
Początkowo bombardował porty w okupowanej Francji i Belgii. Następnie na samolotach 
Vickers Wellington uczestniczył w nalotach na Niemcy. Nocą z 23 na 24 marca 1941 r. był 
wśród załóg, które przeprowadziły pierwszy polski nalot na Berlin. 27 stycznia 1942 r. objął 
dowództwo Dywizjonu 300. Po zakończeniu tury bojowej, w sierpniu 1942 r. został prze-
niesiony na naziemne stanowisko w 138 Dywizjonie Specjalnego Przeznaczenia, prowa-
dzącym zrzuty zaopatrzenia dla ruchu oporu w okupowanej Europie. Od początku 1943 r. 
służył w Sztabie Naczelnego Wodza w Londynie, gdzie zakończył II wojnę światową. 27 lip-
ca 1945 r. skierowany został na przeszkolenie na czterosilnikowych samolotach Lancaster, 
po czym 17 września 1945 r. objął – po raz drugi – stanowisko dowódcy 300 Dywizjonu. 

4 lutego 1946  r. podczas lotu treningowego w warunkach burzowych koło Leicester 
jego Lancaster został prawdopodobniej uderzony piorunem i zapalił się. W rozbitym sa-
molocie zginęła cała załoga: ppłk pil. Romuald Suliński, por. naw. Władysław Jędrzejczyk, 
sierż. bomb. Michał Szwandt, st. sierż. r/op. Wacław Brzeziński, plut. mech. Feliks Mikuła 
i ppor. strz. Czesław Sułgut. 

Romulad Suliński został pochowany na cmentarzu lotników polskich w Newark (Ne-
wark-on-Trent) w Wielkiej Brytanii, grób nr F 329.

Był odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, czterokrotnie Krzyżem Wa-
lecznych oraz brytyjskim Distinguished Flying Cross (Krzyżem Wybitnej Służby).

28 maja 2011 r. odbyła się uroczystość nadania imienia ppłk. pil. Romualda Sulińskiego 
Zespołowi Szkół nr 4 w Skierniewicach.

Załogi 300 Dywizjonu 
Bombowego biorące udział 
w pierwszym polskim nalocie na 
Berlin, nocą z 23 na 24 marca 
1941 r. Po środku pierwszego 
rzędu stoi pierwszy dowódca 
dywizjonu, ppłk pil. Wacław 
Makowski. Obok F/Lt Romuald 
Suliński.

S/Ldr Romuald Suliński 
jako pierwszy polski lotnik 
bombowy został odznaczony 
brytyjskim Zaszczytnym Krzyżem 
Lotniczym (DFC). Razem 
z nim udekorowany został tym 
krzyżem W/Cdr Witold Jacek 
Piotrowski, ówczesny dowódca 
Dywizjonu 301. Ceremonia 
miała miejsce 1 stycznia 1942 r. 
w Hemswell.
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Plutonowy pilot

Stanisław Wieprzkowicz

Wyszkolony na pilota myśliwskiego przed wojną, wziął udział w walkach 
nad Polską we wrześniu 1939 r., zestrzeliwując niemiecki bombowiec. Po 
przedostaniu się na Zachód wszedł w skład 306 Dywizjonu Myśliwskiego 
„Toruńskiego”, w szeregach którego poległ we wrześniu 1941 r.

Urodził się 30 lipca 1915 r. w Miedniewicach pod Skierniewicami jako syn Stanisława i Ma-
rianny z d. Dąbrowskiej. Ukończył szkołę powszechną, uczył się zawodu stolarza. Ukoń-
czył kurs szybowcowy. Po powołaniu do wojska został przydzielony do 4 Pułku Lotniczego 
w Toruniu, w którym następnie odbył szkolenie w pilotażu samolotów. Po ukończeniu kur-
su wyższego pilotażu w Grudziądzu został przeniesiony do 142 Eskadry Mysliwskiej 4 Puł-
ku Lotniczego. 

Brał udział w kampanii 1939 r. jako pilot tej eskadry włączonej do lotnictwa Armii „Pomo-
rze”. 2 września zaliczono mu zestrzelenie niemieckiego samolotu bombowego Dornier 17.

Po napaści Armii Czerwonej na Polskę, 17 września przedostał się do Rumunii. Interno-
wany, zbiegł i drogą morską przedostał się do Francji. Przydzielony do grupy kpt. Tadeusza 
Rolskiego, w St Etienne przeszedł przeszkolenie na samolotach Caudron CR.714 i Morane 

Saulnier MS.406.
Po upadku Francji, w czerw-

cu 1940 r. z całą grupą ewaku-
ował się do Anglii trasą przez 
Afrykę Północną. Na początku 
września 1940  r. został przy-
dzielony do 306 Dywizjonu My-
śliwskiego „Toruńskiego”. Wio-
sną i latem 1941 r. w szeregach 
tego dywizjonu brał udział wal-
kach nad Francją i kanałem La 
Manche. 14 sierpnia zaliczono 
mu zestrzelenie Messerschmit-
ta 109.

Poległ 16 września 1941  r. 
zestrzelony w okolicach St 
Omer. Miejsca spoczynku nie 
odnaleziono. 

Był odznaczony czterokrot-
nie Krzyżem Walecznych.

Piloci 306 Dywizjonu Myśliw-
skiego „Toruńskiego” w budyn-
ku dispersalu, ogrzewanym nie-
wielkim piecykiem (widocznym 
z prawej strony), wokół którego 
gromadzili się zmarznięci lotnicy. 
Od lewej: plut. Stanisław Wie-
przkowicz, kpr. Leon Kosmowski 
i plut. Jan Śmigielski. Z tyłu stoi 
brytyjski dowódca eskadry F/Lt 
Hugh Kennard. Ternhill, począ-
tek marca 1941 r.

Przedwojenny oficer rezerwy lotnictwa, we wrześniu 1939 r. latał bojowo na 
samolotach PZL-23 Karaś. Po przedostaniu się na Zachód uczestniczył w na-
lotach na Niemcy. Poległ podczas jednego z nich, we wrześniu 1942 r.

Urodził się 24 grudnia 1909 r. w miejscowości Rzeczków (pow. skierniewicki), jako syn Wik-
tora i Haliny. W sierpniu 1930 r. wstąpił do Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Wło-
dzimierzu Wołyńskim, skąd w marcu 1931 r. przeniósł się do Szkoły Podchorążych Rezer-
wy Lotnictwa w Dęblinie. Po jej ukończeniu, w sierpniu 1931 r. został przydzielony na staż 
do 41 Eskadry Liniowej 4 Pułku Lotniczego w Toruniu jako plutonowy podchorąży. 1 stycz-
nia 1934 r. został promowany na stopień oficera rezerwy. Praktyki odbywał w 213 Eska-
drze Bombowej 1 PLot w Warszawie. 

Latem 1939 r. powołany do służby w 41 Eskadrze i w jej szeregach we wrześniu 1939 r. 
wykonywał loty bojowe na rozpoznanie, a także łącznikowe na rzecz sztabu Armii „Pomo-
rze”. 

Po napaści Armii Czerwonej na Polskę przedostał się do Rumunii, a stamtąd do Francji. 
Po upadku Francji, latem 1940 r. dotarł na Wyspy Brytyjskie. Po przeszkoleniu w 10 Szko-

le Obserwatorów Lotniczych (10 AOS) RAF, w kwietniu 1942 r. został skierowany do 18 Od-
działu Wyszkolenia Bojowego (18 OTU) na przeszkolenie bojowe i zgranie załóg. W lipcu 
1942 r. został przydzielony do 300 Dywizjonu Bombowego, wyposażonego wtedy w samo-
loty Vickers Wellington. Wziął udział w 17 lotach bojowych.

Nocą z 10 na 11 września 1942 r. uczestniczył w nalocie na Düsseldorf. W drodze po-
wrotnej samolot zestrzelony przez nie-
miecki myśliwiec i rozbił się koło m. Oud 
Beijerland, 12 km na południowy zachód 
od Rotterdamu w Holandii. Zginęła cała 
załoga: kpt. obs. pil. Stanisław Waszkie-
wicz, por. nawig. Jerzy Aleksander Wierz-
bicki, kpr. r/op. strz. Edward Kazimierz Za-
kielarz, plut. strz. Borys Karol Sawczuk 
i kpr. strz. Jan Wojciech Horoch.

Por. Wierzbicki jest pochowany na 
cmentarzu Crooswijk pod Rotterdamem 
(Holandia), grób nr 39.

Był odznaczony Krzyżem Srebrnym Or-
deru Virtuti Militari i dwukrotnie Krzyżem 
Walecznych.

Porucznik nawigator

Jerzy Aleksander Wierzbicki

PZL-23 Karaś z 41 Eskadry Bombowej działającej we wrześniu 1939 r. w składzie Brygady 
Bombowej. Na samolotach Karaś w tej toruńskiej eskadrze latał bojowo por. nawig. Jerzy 
Aleksander Wierzbicki.
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Kapral pilot

Alfred Krzysztof Włodarski
Plutonowy mechanik

Zdzisław Aleksander Wróblewski

Przedwojenny harcerz i szybownik, podczas wojny na Zachodzie przeszkolił 
się na pilota myśliwskiego. Jak wielu lotników w tamtym okresie, wyszedł 
obronną ręką z licznych lotów bojowych, a zginął w wypadku lotniczym.

Urodził się 15 lipca 1914 r. w miejscowości Wędrogów (pow. skierniewicki), jako syn Felik-
sa i Marianny z d. Różewicz. W latach 1935–1936 przeszedł szkolenie szybowcowe w Ae-
roklubie Warszawskim. W 1939 r. był szeregowcem pilotem w 217 Eskadrze Bombowej 
1 Pułku Lotniczego. 

Przez Rumunię dotarł do Francji, a stamtąd w marcu 1940 r. do Wielkiej Brytanii. W okre-
sie 23 sierpnia – 2 grudnia 1941 r. przeszedł przeszkolenie naziemne w Polskim Dywizjo-
nie 12 Skrzydła Wyszkolenia Wstępnego RAF w St Andrews, a następnie szkolenie lotnicze 
w 25 Szkole Pilotażu Początkowego PSP w Hucknall i 16 Szkole Pilotażu Podstawowego 
PSP w Newton, które ukończył 18 sierpnia 1942 r. Po dalszej praktyce pilotażowej, w grud-
niu 1942 r. został skierowany na przeszkolenie myśliwskie do Polskiej Szkoły Myśliwskiej 
przy 58 Oddziale Wyszkolenia Bojowego (58 OTU) RAF. Po jej ukończeniu, w lutym 1943 r. 

został przydzielony do 315 Dy-
wizjonu Myśliwskiego „Dębliń-
skiego”. W sierpniu 1943 r. zo-
stał przeniesiony do 316 Dywi-
zjonu Myśliwskiego „Warszaw-
skiego”, a wkrótce potem do 
1 Eskadry Dostawczej RAF. 

14 lipca 1944  r. wykony-
wał przelot dostawczy samo-
lotem Hawker Typhoon na tra-
sie z Churchill Barn do Glouce-
ster. Samolot rozbił się w pobli-
żu Aston Down, pilot zginął.

Pochowany na cmentarzu 
przy Eastcote Lane w Harrow 
(Londyn), grób nr S 117.

Alfred Włodarski (drugi od 
lewej) w czasie wystawy LOPP 
w Milanówku w 1938 r. przy 
motoszybowcu AMA.

Mechanik silnikowy, który swą przygodę z maszynami rozpoczął w Skiernie-
wickim Browarze Parowym

Urodził się 27 marca 1919 r. w Skierniewicach jako syn Stanisława i Władysławy z d. Wrzo-
dak. Mieszkał w domu rodzinnym przy ul. Mszczonowskiej 9. Ukończył eksternistycznie 
7 klas szkoły powszechnej w Skierniewicach w 1935 r. W latach 1934–1935 pracował 
w Skierniewickim Browarze Parowym jako pomocnik szofera.

W 1936 r. został przyjęty do Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgosz-
czy. Szkoła przeniosła swą siedzibę do Krosna w 1938 r. 8 kwietnia 1939 r. został absol-
wentem VII rocznika SPLdM w specjalności mechanik samolotowy. 

W kwietniu 1939 r. udał się na praktykę do 1 Pułku Lotniczego w Warszawie. Od czerw-
ca pracował jako mechanik w składzie Parku Lotniczego 1 PL Warszawa. Uzyskał przenie-
sienie do 211 Eskadry Bombowej. W składzie 211/11 Eskadry Bombowej X Dyonu Bombo-
wego Brygady Bombowej wziął udział w wojnie obronnej 1939 roku.

19 września 1939 r. ewakuował się do Rumunii. Przez Liban dotarł 28 lutego 1940 r. do 
Francji. Zgłosił się na wyjazd do Wielkiej Brytanii i przybył tam 24 marca 1940 r.

W Centrum Lotnictwa Polskiego w Blackpool rozpoczął szkolenie w specjalności mecha-
nika. Od marca do października brał udział w kursach w Manston i Eastchurch. 11 paź-
dziernika 1940 r. ukończył szkolenie i został skierowany na praktykę do 13 Maintenance 
Unit w Henlow. 

Od 13 września1941 r. pracował jako mechanik silnikowy w 25 Szkole Pilotażu Począt-
kowego PSP w Hucknall. 18 listopada 1944 r. uzyskał przeniesienie do Szkoły Pilotażu Pod-
stawowego PSP w Newton, a 19 lutego 1946 r. do 663 dywizjonu współpracy z artylerią 
w Mediolanie (Włochy). W lutym 1947 r. powrócił z Włoch do Wielkiej Brytanii i został zde-
mobilizowany.

18 maja 1947 r. powrócił do kraju. Pracował poza lotnictwem w przemyśle dziewiar-
skim. Zmarł 26 września 1995 r. w Wielkiej Brytanii i został pochowany na cmentarzu w m. 
Doly.

Został odznaczony Medalem Lotniczym trzykrotnie, Medalem Za Udział w Wojnie 
Obronnej 1939 roku, Defence Medal, War Medal, Croix des Combattants Volontaires.
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Stefan Babiński
nr. służb. 703336, majst. wojsk.
ur. 19.08.1913 r. w Wilkowicach

Józef Badełek
nr. służb. 793343, st. majst. 
wojsk.
ur. 16.12.1909 r. 
w Skierniewicach

Tadeusz Bedełek
nr. służb. 783755, sierż. mechanik
ur. 23.03.1912 r. 
w Skierniewicach

Marian Bełc
nr. służb. P-1901 / 793344, ppor.  
pilot
ur. 27.01.1914 r. w Paplinie

Bronisław Białek
nr. służb. 707295, kpr. 
radiooperator
ur. 30.04.1926 r. w m. Płyćwia

Stanisław Biedrzycki
nr. służb. 792600, st. sierż. 
radiooperator
ur. 18.09.1915 r. w Gzdowie

Jerzy Michał Brzustowski
nr. służb. P-1885, por. oficer 
techniczny
ur. 23.05.1906 r. 
w Skierniewicach

Władysław Duda
nr. służb. 794413, kpr. mechanik
ur. 26.06.1913 r. w m. Modła

Czesław Dwórznik
nr. służb. 780557, sierż. mechanik
ur. 19.07.1910 r. 
w Skierniewicach

Feliks Dzierzbicki
nr. służb. 704374, plut. kucharz
ur.  20.01.1904 r. w Bolimowie

Władysław Gajewski
nr. służb. P-2840, ppor. 
administracja
ur. 08.06.1905 w Dolecku

Tadeusz Antoni Gospoś
nr. służb. 707433, kpr. bez 
specjalności
ur. 01.02.1912 r. 
w Skierniewicach

Stanisław Janik
nr. służb. P-2048 / 794251, por. 
oficer techniczny
ur. 05.03.1904 r. 
w Skierniewicach

Marian Kaniewski
nr. służb. 784921, sierż. mechanik
ur. 09.04.1921 r. 
w Skierniewicach

Zdzisław Kapciuk
nr. służb. P-2575 / 703826, ppor. 
pilot
ur. 21.01.1921 r. 
w Skierniewicach

Franciszek Kasprzyk
nr. służb. 794855, sierż. mechanik
ur. 09.01.1914 r. w łukowie

Piotr Klemba
nr. służb. 794408, plut. mechanik
ur. 02.07.1916 r. 
w Wysokienicach

Władysław Klimczyk
nr. służb. 707973, kpr. pilot
ur. 28.09.1920 r. 
w Skierniewicach

Aleksander Kordel
nr. służb. 794709, majst. wojsk.
ur. 19.01.1906 r. 
w Skierniewicach

Antoni Kordel
nr. służb. 705351, chor. bez 
specjalności
ur. 20.04.1901 r. 
w Skierniewicach

Edward Kowalski
nr. służb. P-0131, por. obserwator
ur.  09.10.1909 r. w Ziemiarach

Stefan Karol Królikowski
nr. służb. 793285, st. majst. 
wojsk.
ur. 08.05.1903 r. w Drzewcach

Stefan Krzywdziński
nr. służb. P-2301 / 781716, por. 
oficer techniczny
ur. 31.08.1913 r. 
w Skierniewicach

Józef Eugeniusz Laudan
nr. służb. 783138, st. sierż. pilot
ur. 10.05.1915 r. w Głuchowie

Aleksander Leśniewicz
nr. służb. 793427, majst. wojsk.
ur. 23.11.1914 r. 
w Skierniewicach

Jan Leśniewicz
nr. służb. 792916, plut. 
radiooperator
ur. 23.10.1919 r. 
w Skierniewicach

Włodzimierz Józef Link
nr. służb. P-2472 / 780772, por. 
pilot
ur. 09.03.1921 r. 
w Skierniewicach

Stanisław Luziński
nr. służb. P-0052, płk obserwator
ur. 06.08.1895 r. 
w Skierniewicach

Klemens Madany
nr. służb. 780017, sierż. mechanik
ur. 20.11.1907 r. 
w Skierniewicach

Józef Marczyk
nr. służb. 703191, plut. mechanik
ur. 08.10.1905 r. w Strobowie

Tadeusz Monczyński
nr. służb. 703471, plut. mechanik 
samochodowy
ur. 24.03.1918 r. w Kochanowie

Zygmunt Natkański
nr. służb. 76775, kpt. obserwator, 
04.09.1907 r. w Skierniewicach

Władysław Henryk Opala
nr. służb. 780120, plut. 
radiooperator
ur. 19.01.1915 r. 
w Skierniewicach

Jan Osicki
nr. służb. 780282, plut. mechanik
ur. 22.06.1920 r. w Kurabce

Stefan Słojewski
nr. służb. 705116, sierż. 
żandarmeria lotnicza
ur. 05.05.1911 r. 
w Skierniewicach

Kazimierz Sobczyk
nr. służb. 706065, plut. kierowca
ur. 15.02.1925 r. w Huminie

Romuald Suliński
nr. służb. 76647, ppłk pilot
ur. 13.12.1908 r. w Budach 
Grabskich

Antoni Szram
nr. służb. 793212, sierż. mechanik
ur. 28.02.1908 r. 
w Skierniewicach

Stanisław Wieprzkowicz
nr. służb. 784740, plut. pilot
ur. 30.07.1915 r. 
w Miedniewicach

Jerzy Aleksander Wierzbicki
nr. służb. P-1047, por. obserwator
ur.  24.12.1909 r. w Rzeczkowie

Marian Witczak
nr. służb. 780846, plut. mechanik
ur. 01.10.1919 r. 
w Skierniewicach

Alfred Krzysztof Włodarski
nr. służb. 781304, kpr. pilot
ur. 15.07.1914 r. w Wędrogowie

Stanisław Wojciechowski
nr. służb. 794492, plut. mechanik
ur. 01.05.1909 r. 
w Skierniewicach

Zdzisław Aleksander 
Wróblewski
nr. służb. 781530, plut. mechanik
ur. 27.03.1919 r. 
w Skierniewicach

Wśród ponad 17 000 członków personelu Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie służących w wojsku 
Rzeczpospolitej w latach II wojny światowej znalazło się przynajmniej kilkudziesięciu lotników wywo-
dzących się ze Skierniewic i okolic. Oto niektórzy z nich:
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