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Wielkopolskie lotnictwo
wojskowe 1919-1921
Krzysztof Hoﬀ

Dnia 27 grudnia 1918 roku rozpoczęło się powstanie wielkopolskie.
Stosunkowo szybko opanowano ważne punkty w Poznaniu. W rękach
niemieckich pozostał jeden niezwykle ważny obiekt – Stacja Lotnicza
Poznań-Ławica, z obsadą około 200 żołnierzy i sprzętem lotniczym, który
mógł być użyty przeciw powstaniu. Istniała też groźba ewakuacji
samolotów do Frankfurtu na Odrą. W porozumieniu ze sztabem sierż. pilot
Wiktor Pniewski podjął 5 stycznia 1918 roku próbę negocjacji ze stroną
niemiecką, która odrzuciła postulat kapitulacji. 6 stycznia 1918 roku w
kierunku Ławicy wymaszerowały siły powstańcze w liczbie około 400 ludzi
pod dowództwem ppor. Andrzeja Kopy. Składały się one z trzech kompanii
1. baonu Służby Straży i Bezpieczeństwa dowodzonych przez ppor.
Bronisława Pinieckiego, dwóch armat dowodzonych przez ppor.
Kazimierza Nieżychowskiego, plutonu strzelców konnych dowodzonego
przez wachm. Jana Kalinowskiego oraz ochotniczego oddziału Polskiej
Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego pod dowództwem Jana
Kalinowskiego. Specjalnej grupie lotników, mającej zabezpieczyć samoloty

przedewentualnąpróbąichzniszczeniaprzezniemiecką
załogę, przewodził sierż. pilot Józef Mańczak.
Aby udaremnić Niemcom wysadzenie składu
bomb lotniczych w pobliskim Forcie VII,
przecięto główny kabel elektryczny, a o
godzinie 6.00 zajęto pozycje do ataku. Wysłano
parlamentariuszy z propozycją poddania się, ale Niemcy ją odrzucili. O
godzinie 6.25 szturm rozpoczęło pozorowane uderzenie strzelców
konnych, które miało odwrócić uwagę przeciwnika od głównego kierunku
ataku. Walka trwała krótko, 20-30 minut, a niecelny ogień niemieckiej
broni maszynowej nie spowodował dużych strat w szeregach
szturmujących. Ukoronowaniem akcji były dwa celne strzały polskiej
artylerii – trafiono budynek koszarowy i wieżę lotniska, co ostatecznie
spowodowało poddanie się obrońców. Zdobyto około 26-30 sprawnych
technicznie samolotów. Tego samego dnia przejęto halę sterowcową
Zeppelina, gdzie znajdowało się ponad 200 płatowców różnych typów,
częściowo bez silników. Wynikało to z tego, że Niemcy traktowali Poznań
jako zapasową bazę lotniczą, ponieważ ich sukcesy na froncie wschodnim
pierwszej wojny światowej, zakończone szybkim pochodem sił niemieckich
w głąb terytorium Rosji, odsunęły widmo rosyjskiego ataku. Miasto było
też zbyt oddalone od niedawnego frontu zachodniego, dlatego tutejsza
jednostka lotnicza pełniła drugorzędną rolę. Miało to jednak również
pewną zaletę, a mianowicie taką, że była magazynem sprzętu.
Natychmiast po zdobyciu stacji lotniczej rozpoczęto organizację polskiego
lotnictwa wojskowego. Pierwszym dowódcą stacji został sierż. Wiktor
Pniewski. Na początku – w okresie od lutego do maja 1919 roku –
utworzono cztery eskadry (dwie wywiadowcze i dwie myśliwskie), a w
kwietniu 1920 roku piątą eskadrę bombową. Zorganizowano też 1.
kompanię lotniczą, pełniącą rolę szkoły lotniczej, gdzie kursanci odbywali
naukę pilotażu w oparciu o niemieckie wzory szkoleniowe. Jej pierwszym
dowódcą był sierż. Józef Mańczak, zaś od czerwca 1919 roku – ppor. pil.
Ludwik Piechowiak.
1. Wielkopolska Eskadra Lotnicza
12 lutego 1919 roku gen. Gustaw Macewicz wydał rozkaz organizacyjny, a

nazajutrz przystąpiono do tworzenia 1. Wielkopolskiej Eskadry Lotniczej.
Na jej czele stanął – awansowany do stopnia podporucznika – pilot Wiktor
Pniewski. Na podstawie dekretu Naczelnej Rady Ludowej przyznawano
stopnie oficerskie w tzw. „krótkiej drodze” awansu lotnikom pochodzącym
z Wielkopolski, a tym samym byłym żołnierzom armii pruskiej, wśród
których wcześniej oficerów praktycznie nie było, ponieważ Niemcy unikali
przyznawania stopni oficerskich Polakom. Na tym tle wybuchł konflikt
między drugim dowódcą powstania – gen. Józefem Dowbor-Muśnickim a
Wielkopolanami, gdyż z powodu braku oficerów obsadzał on stanowiska
dowódcze własnymi oficerami spoza regionu. Przyspieszony awans na
stopnie oficerskie trwał od 7 lutego do jesieni 1919 roku. Do lata 1919
roku już kilkunastu weteranów lotnictwa niemieckiego zostało
podporucznikami. Zgodnie z oficjalnym etatem eskadra miała składać się z
6 pilotów, 4 obserwatorów, 2 strzelców pokładowych, 20 podoficerów i 115
szeregowych różnych specjalności. Podstawę uzbrojenia stanowiło 10
niemieckich dwumiejscowych, wielozadaniowych samolotów różnych
typów: Albatros C.V i C.VII, a także DFW C.V i AEG C.IV, wyposażonych w
karabiny maszynowe oraz przystosowanych do przenoszenia bomb małej
wagi.
Na początku marca 1919 roku na wschodnich rubieżach powstającej Polski
rozpoczęła się ofensywa ukraińska. Przerwano komunikację kolejową na
linii Lwów – Przemyśl, odcinając obrońców Lwowa od reszty kraju, a
polskie oddziały zostały otoczone w rejonie Lwów – Gródek Jagielloński.
Jedyną możliwością pomocy było wsparcie z powietrza. Dlatego 14 marca
1919 roku 1. Wielkopolska Eskadra Lotnicza – składająca się z 5 lotników,
4 obserwatorów, 156 żołnierzy, uzbrojona w 7 samolotów – została
wyekspediowana z Ławicy na front ukraiński. Do zadań jednostki należały:
rozpoznanie z powietrza, w tym wykonywanie fotografii lotniczych, ataki
bombowe na nieprzyjacielskie składy amunicji i punkty dowodzenia oraz
ataki szturmowe na pozycje ukraińskie. Szczególnie chlubnie eskadra
zapisała się w kwietniu 1919 roku w czasie trwania operacji o kryptonimie
„Jazda”, której celem było uzyskanie rozszerzonych podstaw do ofensywy.
Eskadra walczyła w składzie II Grupy Lotniczej wyposażonej łącznie w 23
samoloty. W skład grupy wchodziły: 9. Eskadra Wywiadowcza, 5. Eskadra
Wywiadowcza, 1. Wielkopolska Eskadra Lotnicza. Dowództwo grupy

powierzono kpt. pil. Camillo Periniemu. Grupa podlegała taktycznie
dowództwu armii gen. Wacława Iwaszkiewicza. 1. Eskadra działała bojowo
na korzyść lądowych Wojsk Wielkopolskich, dowodzonych przez płk.
Daniela Konarzewskiego, natomiast dla dowództwa armii wykonywała
dalekie rozpoznanie. Wraz z frontem, przesuwającym się coraz dalej w
kierunku wschodnim, eskadrę przebazowano początkowo do Medyki, a
później do Stryja. Po wykonaniu pierwszej tury zadań i oswobodzeniu
Małopolski Wschodniej, 10 czerwca 1919 roku odwołano ją do Poznania.
Naczelna Rada Ludowa uhonorowała zasługi bojowe eskadry w czasie
kampanii polsko-ukraińskiej. Na samolotach eskadry umieszczano odtąd
plakietkę z orłem i napisem „Za obronę kresów wschodnich”. Powrót na
front wielkopolski był spowodowany szczególnym napięciem na linii
demarkacyjnej z Niemcami. Zbliżał się termin podpisania traktatu
pokojowego w Paryżu, Niemcy jednak nie zamierzały się godzić na utratę
Wielkopolski i stąd istniała groźba ataku z ich strony. 1. Eskadra
pozostawała na lotnisku Wojnowice koło Buku do września 1919 roku.
Aktywność jednostki ograniczała się do rozpoznania z powietrza.
We wrześniu 1919 roku 1. Eskadrę
przerzucono ponownie na wschód, do
Bobrujska. Na froncie litewsko-białoruskim w
dniach 14-16 września rozpoczęła ona ataki
szturmowe, wspierając działania 1. Dywizji
Strzelców Wielkopolskich oraz prowadząc współpracę z artylerią w
ustalaniu celów ostrzału. Z czasem utrwalenie się linii frontu z dala od
Bobrujska spowodowało zmianę zadań jednostki, która dokonywała
dalekiego zwiadu na tyłach wojsk bolszewickich. W okresie jesiennozimowym 1919 roku sytuacja na froncie wymusiła zmianę charakteru
działań bojowych jednostki, która na potrzeby chwili stała się tymczasowo
bardziej eskadrą bombową niż obserwacyjną. Celem wypraw bombowych
stały się węzły komunikacyjne i linie zaopatrzenia, a także bolszewickie
pociągi pancerne. Ogółem na stacje kolejowe Żłobin i Rohaczów zrzucono
ładunek około 6000 kg bomb lotniczych.
Z powodu choroby powrócił do Poznania ppor. Wiktor Pniewski,
dotychczasowy dowódca. Od 2 stycznia 1920 roku dowodzenie przejął por.
obs. Maksymilian Kowalewski, a następnie 3 marca kpt. pil. Władysław

Jurgenson. W momencie powołania nowego dowódcy dotychczasowa
nazwa uległa zmianie na 12. Eskadrę Lotniczą, wkrótce zaś na 12. Eskadrę
Wywiadowczą. Odtąd eskadra prowadziła z powietrza wsparcie działań 14.
Dywizji Piechoty Wielkopolskiej, szczególnie w boju pod Szaciłkami,
wykonując ataki szturmowe na piechotę wroga, a także współpracując z
artylerią. W czasie walki powietrznej został zestrzelony przez stronę
sowiecką samolot dowódcy kpt. Władysława Jurgensona. Trafił on do
niewoli bolszewickiej i został rozstrzelany, a obowiązki dowódcy 12.
Eskadry przejął wówczas por. pil. Witold Rutkowski.
Błyskawiczne tempo natarcia oddziałów bolszewickich zmusiło siły polskie
do odwrotu. Eskadrę wycofywano etapami, na tyle sprawnie i w sposób
przemyślany, że zawsze istniała grupa samolotów gotowa do akcji. Wraz z
14. Dywizją Piechoty Wielkopolskiej jednostka odeszła w rejon
Białegostoku, a następnie samodzielnie do Warszawy, otrzymując przydział
operacyjny do dowództwa 5. Armii gen. Władysława Sikorskiego. W tym
okresie eskadra wykonywała zadania bojowe na jej korzyść, broniąc stolicy
od północy w rejonach Mława – Działdowo. Był to szczególnie trudny okres
w dziejach jednostki, okupiony dużymi stratami.
Po rozstrzygającej sierpniowej bitwie warszawskiej 12. Eskadra przeszła
do ataków bombowo-szturmowych na wycofujące się siły bolszewickie.
Front ponownie przesuwał się w kierunku wschodnim, trwał pościg za
wojskami przeciwnika. W związku z zajęciem Białegostoku przez Wojsko
Polskie eskadrę przebazowano na lotnisko Markowszczyzna i przydzielono
operacyjnie do 2. Armii WP. Jednostka brała udział w walkach nad rzeką
Niemen, w zdobyciu Grodna i zajęciu Lidy, gdzie ostatecznie stacjonowała.
Po zawieszeniu broni eskadrę przeniesiono w listopadzie 1920 roku do
Wilanowa pod Warszawą. Nigdy już nie powróciła na podpoznańską
Ławicę. W 1921 roku weszła w skład powstającego 1. Pułku Lotniczego w
Warszawie.
2. Wielkopolska Eskadra Lotnicza
14 lutego 1919 roku przystąpiono do formowania w Ławicy 2.
Wielkopolskiej Eskadry Lotniczej pod dowództwem rtm. pil. Tadeusza
Grochowalskiego. Wyposażenie składające się z niemieckich szturmowych

samolotów dwumiejscowych Halberstadt CL.II i CL.V, a także
myśliwskiego samolotu Albatros D.III pochodziło z zasobów własnych.
Dodatkowo eskadra posiadała tabory – konny i samochodowy oraz
warsztaty naprawcze.
Na początku kwietnia 1919 roku eskadrę pod
dowództwem ppor. Edmunda Norwida-Kudły
wysłano na wielkopolski front południowy.
Operowała ona z lotniska Klęka koło Nowego
Miasta, wykonując głównie loty rozpoznawcze
na korzyść Wojsk Wielkopolskich wzdłuż
granicy zagrożonej działalnością oddziałów Grenzschutzu oraz loty
propagandowe poza śląską linię demarkacyjną. W okresie poprzedzającym
wybuch pierwszego powstania śląskiego zrzucano ulotki dla Polaków
mieszkających na Górnym Śląsku. Eskadra podlegała operacyjnie
Dowództwu Głównemu, mieszczącemu się w Poznaniu. 10 czerwca 1919
roku przeniesiono 2. Eskadrę pod Kruszwicę z zadaniem prowadzenia
rozpoznania lotniczego wzdłuż linii Bydgoszcz – Nakło – Piła. Oczekiwano
wówczas na rozstrzygnięcie sprawy przynależności Pomorza do Polski. Po
ratyfikacji przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanowień traktatu
wersalskiego 31 lipca 1919 roku, zadanie uznano za zakończone.
Tymczasem wsparcia oczekiwano na froncie litewsko-białoruskim.
Jednostkę przetransportowano do Mołodeczna 4 sierpnia 1919 roku, a 6
sierpnia rozpoczęła ona działania od rajdu bombowego na stację kolejową
w Mińsku, niszcząc bardzo poważnie jej infrastrukturę i tabor. W wyniku
bombardowania zniszczono dwa parowozy, przerwano w kilku miejscach
tory kolejowe, uszkodzono sowiecki pociąg pancerny. Dzięki tej akcji
ocalały tabor kolejowy wroga stał się dwa dni później łupem polskiej
piechoty.
Po zajęciu Mińska przez jednostki polskie wykonywano naloty bombowe na
twierdzę Bobrujsk, która po zdobyciu 9 września 1919 roku, stała się
kolejnym miejscem stacjonowania eskadry. Na przełomie jesieni i zimy
1919-1920 jednostka wykonywała działania na korzyść 4. Armii gen.
Stanisława Szeptyckiego, wspierała działania 1. Wielkopolskiej Dywizji
Piechoty odbywając loty rozpoznawcze i bombowe – niszczyła pociągi
pancerne i mosty na linii kolejowej Bobrujsk – Żłobin. Pod koniec lutego

nastąpiło przezbrojenie jednostki w samoloty Albatros D.III (Oeffag), a w
kwietniu 1920 roku zmiana nazwy na 13. Eskadrę Myśliwską. Mimo bycia
eskadrą myśliwską głównymi zadaniami jednostki z uwagi na brak
myśliwców wroga pozostały rozpoznania lotnicze i akcje bombardierskie,
choć zdarzały się pojedyncze spotkania i akcje pościgowe. Lotnicy
prezentowali wysokie walory bojowe, niejednokrotnie dające o sobie znać
na polu walki – np. 17 kwietnia 1920 roku, kiedy dokonali rajdu
bombowego na flotyllę rzeczną na Berezynie i stanowiska artylerii. Przy
huraganowym ogniu nieprzyjacielskiej obrony przeciwlotniczej udało się
zrzucić 600 kg bomb. Część załóg musiała powtarzać nalot.
W czasie akcji odwrotowej głównym zadaniem stało się opóźnianie
sowieckiego natarcia, niszczenie przepraw przy pomocy nalotów
szturmowych, a tym samym osłona własnych, cofających się zgrupowań
wojsk. W najtrudniejszym okresie zagrożenia stolicy eskadra operowała z
lotniska w Siekierkach pod Warszawą, z przydziałem operacyjnym do 5.
Armii gen. Władysława Sikorskiego. Brak aktywności lotnictwa
przeciwnika powodował użycie jej samolotów do zadań szturmowych i
rozpoznawczych, głównie w rejonie: Pułtusk – Nasielsk – Ciechanów.
W okresie odwrotu bolszewików spod Warszawy eskadra wykonywała
działania opóźniające wycofywanie się Rosjan z rejonów Włocławka i
Płocka oraz ataki szturmowe na 3. Korpus Kawalerii Gaj-Chana. Po
przesunięciu się frontu na wschód i zajęciu przez Wojsko Polskie
Białegostoku 13. Eskadrę przebazowano do Dojlid, gdzie włączono ją w
skład 2. Armii gen. Edwarda Rydza-Śmigłego. Podczas walk o Grodno
eskadra osłaniała przeprawę własnych wojsk, prowadząc naloty szturmowe
w rejonie miasta oraz na obszarze Indura – Odelsk. Początek października
zastał ją w Lidzie, gdzie doczekała rozejmu.
3. Wielkopolska Eskadra Lotnicza Polna
Od 6 marca 1919 roku pod kierownictwem rtm. pil. Tadeusza
Grochowalskiego rozpoczęto formowanie 3. Wielkopolskiej Eskadry
Lotniczej Polnej. Nikła liczba sprzętu i personelu, których nie pozostało
wiele po utworzeniu poprzednich dwóch eskadr, pozwoliła wyposażyć
jednostkę w zaledwie 6 samolotów. 4 czerwca 1919 roku eskadrę,

dowodzoną wtedy przez ppłk. Marka Krzyczkowskiego, przeniesiono na
lotnisko Góra pod Jarocinem. Niepewna sytuacja tuż przed podpisaniem
traktatu pokojowego przez Niemcy wymagała czujności, tym bardziej że
rosła dzienna liczba incydentów zbrojnych. 3. Eskadra wykonywała
głównie loty rozpoznawcze oraz akcję propagandowo-ulotkową na Górnym
Śląsku. Zwiad lotniczy w tym okresie działań miał szczególne znaczenie.
Wiedza o przesunięciach jednostek wroga nad południową granicą
Wielkopolski oraz rozpoznanie miejsc ich koncentracji i kierunków
przegrupowań dawały możliwość przygotowania skutecznej obrony
najbardziej zagrożonych odcinków frontu.
Następnie i pod dowództwem ppor. Józefa Mańczaka 3. Eskadra została
skierowana na wschód, zastąpiła wycofaną z frontu 1. Wielkopolską
Eskadrę Lotniczą i walczyła w składzie Grupy Wojsk Wielkopolskich gen.
Daniela Konarzewskiego. Do zadań bojowych eskadry w lipcu należały loty
rozpoznawcze i naloty na linie komunikacyjne na zapleczu frontu.
Szczególnie zaś w sierpniu, operując z lotniska Bereźnica pod Tarnopolem,
dokonano wielokrotnych rajdów bombowych, w wyniku których zniszczono
będącą w rękach bolszewików stację kolejową Trzebmielówka. W dniu 19
sierpnia 1919 roku jednostka powróciła do Wielkopolski, rozlokowując się
na lotnisku w Buku, lecz już w drugiej połowie października 1919 roku
ponownie została wyekspediowana na front litewsko-białoruski – lotnisko
w Żodzinie. Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne w okresie jesiennozimowym 1919-1920 jej zadania były wykonywane w ograniczonym
zakresie. Poza dalekim rozpoznaniem
kierowano – z użyciem łączności radiowej –
ogniem artylerii 2. Dywizji Piechoty Legionów.

Od wiosny zmieniono nazwę jednostki na 14. Eskadra Wywiadowcza,
jednocześnie nasilono akcję bombową, która okazała się na tyle uciążliwa i
skuteczna, że Sowieci skierowali na ten odcinek frontu grupę myśliwską
dowodzoną przez asa czerwonego lotnictwa myśliwskiego – Aleksieja
Szyrinkina.

Należy nadmienić, że 14. Eskadra miała szczególnie trudne zadanie do
wypełnienia – była ustawicznie nękana działaniami sowieckich myśliwców,
a okres wiosenno-letni obfitował w wiele walk powietrznych. W lipcu
została ona wycofana – w ramach ogólnego odwrotu – do Baranowicz,
stamtąd koleją do Białegostoku, ostatecznie zaś 1 sierpnia przybyła do
Poznania. Zużycie samolotów pozbawiło jednostkę możliwości dalszego
udziału w walce. 23 sierpnia, po uzupełnieniu sprzętu wysłano ją jednak
ponownie na wschód, gdzie brała udział w akcjach na wycofujące się
oddziały przeciwnika. Bazowała kolejno na lotniskach w Lublinie, Chełmie
i Łucku, gdzie doczekała rozejmu.
Po zawieszeniu broni eskadra trafiła do Grudziądza. Następnie, po
połączeniu z 21. Eskadrą Niszczycielską, pod nazwą 14. Eskadry
Wywiadowczej weszła w skład formującego się 2. Pułku Lotniczego w
Krakowie. W październiku 1921 roku jednostka została, wraz z dość już
wyeksploatowanym sprzętem, przetransportowana koleją na lotnisko
Rakowice, a personel zakwaterowano w koszarach im. Karola
Chodkiewicza w Prądniku Czerwonym.
4. Wielkopolska Eskadra Bojowa
4. Wielkopolska Eskadra Bojowa formowana od 25 maja 1919 roku pod
kierownictwem por. pil. Jerzego Dziembowskiego miała do dyspozycji
kandydatów na personel latający. Niestety jej sytuacja sprzętowa była
fatalna z uwagi na wyczerpanie się zapasów
samolotów, które wcześniej wysyłano do
jednostek z Krakowa, Lwowa i Warszawy i
którymi uzupełniano także własne straty na
froncie. Jednak rozpoczęto wówczas szkolenie
czterech pilotów na trzech maszynach: Fokker
D.VII, Fokker E.V, Albatros D.III.
W lutym 1920 roku z powodu przejmowania przez Polskę Pomorza
przebazowano 4. Eskadrę do Bydgoszczy, zaś w kwietniu po wyposażeniu
w samoloty typu Fokker D.VII skierowano ją na Podole, gdzie dotarła 16
maja, lokując się na lotnisku pod Wapniarką. Mimo myśliwskiego
charakteru jednostki musiała ona wobec braku aktywności myśliwców

wroga spełniać funkcje bombowo-szturmowe. Potrzeba niszczenia
sowieckich linii zaopatrzeniowych, stanowisk artyleryjskich i pociągów
pancernych powodowała konieczność tego typu improwizacji. Niemal do
legendy przeszła akcja przeciw pociągom pancernym na stacji Malowanaja
(maj-czerwiec). Całodzienne rajdy szturmowo-bombowe uniemożliwiły
załogom pociągów pancernych naprawienie zerwanych torów i wycofanie
się na czas. Pociągi „Bela Kun” i „Krasnyj Krestianin”, w stanie nadającym
się do użytku, zostały odcięte, a następnie przejęte i wykorzystane bojowo
przez 12. Dywizję Piechoty. Inny skład pancerny podążający z odsieczą
został unieruchomiony atakami z powietrza. W tym czasie zmieniono też
nazwę jednostki na 15. Eskadra Myśliwska, chociaż nadal wykonywała ona
głównie naloty bombowe, doraźnie instalując na samolotach wyrzutniki 5- i
12-kilogramowych bomb.
W okresie odwrotu jednostkę przesuwano coraz dalej na zachód, 13 lipca
1920 roku znalazła się we Lwowie. W połowie sierpnia 1920 roku 15.
Eskadra wspierana przez nieliczne maszyny III. Dywizjonu Lotniczego
przyczyniła się walnie do zablokowania pochodu na Lwów 1. Armii Konnej
Siemiona Budionnego. Atakowano ostrzeliwując z karabinów maszynowych
i bombardując z powietrza kolumny bolszewickiego wojska, które ponosiły
dotkliwe straty w ludziach, koniach i sprzęcie. Można sobie wyobrazić
ogromną skuteczność ognia z broni pokładowej, strzelającej seriami z
małej wysokości w zwarte masy wojska, o czym wspominały rozpaczliwe
radiogramy. Przez cały sierpień 15. Eskadra wykonała około 90 lotów
bojowych. Natomiast w ciągu zaledwie dwóch dni – 16 i 17 sierpnia – w
czasie 35 godzin miało miejsce 26 lotów, zrzucono 300 kg bomb oraz
wystrzelono 10 000 naboi. Poza niszczeniem żywej siły przeciwnika ataki
te spełniały inną ważną rolę – powodowały konieczność rozpraszania
zwartych grup wojska wroga oraz wyraźny spadek ducha bojowego jego
żołnierzy. W efekcie Armia Budionnego zrezygnowała ze zdobywania
Lwowa i ruszyła w kierunku na Zamość, będąc jednak nadal obiektem
ataków powietrznych 15. Eskadry, operującej z lotniska w Korczowie.
Wielokrotnie wyróżniano personel tej jednostki, a wielu jej lotników
otrzymało jeszcze w okresie walk na froncie Krzyże Walecznych i Krzyże
Wojenne Orderu Virtuti Militari.
Po zakończeniu wojny eskadra została przeniesiona do Ostrowa

Wielkopolskiego, później do Poznania, gdzie w sierpniu, pod dowództwem
por. pil. Tadeusza Jariny, weszła w skład powstającego tu 3. Pułku
Lotniczego. W czerwcu 1925 roku przemianowano jednostkę na 112.
Eskadrę Myśliwską, a w 1928 roku na 132. Eskadrę Myśliwską. W wojnie
obronnej 1939 roku weszła ona w skład Armii „Poznań”.
21. Eskadra Niszczycielska
Powstanie 21. Eskadry Niszczycielskiej to pomysł por. Ludomiła Rayskiego
– ówcześnie dowódcy Wyższej Szkoły Pilotażu w Ławicy. Po zaaprobowaniu
projektu w dniu 15 kwietnia 1920 roku i zapoznaniu się z posiadanym
sprzętem jednostkę wyposażono w sześć AEG C.IV oraz jeden samolot
Gotha G.IV – ogromny jak na warunki polskie aparat latający, wyposażony
w dwa potężne silniki Daimler IVa o mocy 260
KM każdy. Załogę tego największego w
eskadrze samolotu stanowili: dowódca
jednostki por. pil. Ludomił Rayski i por. obs.
Czesław Filipowicz. W polskim lotnictwie
używano 36 sztuk AEG C.IV, z czego 30 zmontowano w Ławicy. W maju
1920 roku jednostkę przerzucono na wschód, na odcinek zajmowany przez
6. Armię. W ramach III. Dywizjonu Lotniczego wspierała ona w walce 12.
Dywizję Piechoty – m.in. niszczyła nieprzyjacielskie pociągi pancerne,
ograniczające swobodę działań 12. DP w rejonie stacji kolejowej
Malowanaja. Naloty bombowe 21. Eskadra prowadziła w maju i czerwcu
przy użyciu ciężkich bomb, poważnie wspierana rajdami szturmowymi 15.
Eskadry Myśliwskiej oraz kilkoma samolotami 5. Eskadry Wywiadowczej,
dokonującymi zrzutu lekkich bomb. Wskutek tych działań bojowych trzy
pociągi sowieckie zostały unieruchomione i zdobyte, z czego dwa („Bela
Kun” i „Krasnyj Krestianin”) nadawały się do natychmiastowego użycia
bojowego przez Wojsko Polskie, zaś czwarty, podążający z odsieczą, został
powstrzymany i uszkodzony dzięki akcjom lotnictwa. Współdziałanie obu
tych eskadr stanowiło o końcowym sukcesie akcji.
Pod naporem bolszewików polskie jednostki rozpoczęły odwrót, 21.
Eskadra znalazła się w Płoskirowie. 5 lipca wraz z 7. Eskadrą Myśliwską
im. Tadeusza Kościuszki (złożoną z amerykańskich ochotników) stworzyła
zaimprowizowaną grupę – tzw. „dyon Faunt-le-Roy’a”. Eskadry przesunięte

na lotnisko Hołoby koło Kowla miały dogodną bazę do atakowania
kawalerii Budionnego, operującej w trójkącie Łuck – Dubno – Równe. 21.
Eskadra dokonywała wstępnego rozeznania, a następnie razem z 7.
Eskadrą Myśliwską dokonywała nalotów bombowo-szturmowych.
Straty poniesione w ludziach i sprzęcie zmieniły charakter jednostki, która
przestała być „ciężką” eskadrą bombardującą. W Uściługu, pod
dowództwem por. pil. Franciszka Wiedena, jednostka pełniła rolę eskadry
wywiadowczej pracującej na korzyść 7. Eskadry. Stamtąd odeszła do
Korczowa pod Sokalem, gdzie nastąpiło oddzielenie od 7. Eskadry
Myśliwskiej im. Tadeusza Kościuszki i przydział do II. Dywizjonu
Lotniczego przy 3. Armii, wraz z kolejną zmianą miejsca postoju. Tym
razem było to lotnisko Motycz pod Lublinem. Z uwagi na niedobory w
ludziach i sprzęcie oraz epidemię czerwonki eskadrę odesłano do Dęblina
jako rezerwę Naczelnego Dowództwa. Po uzupełnieniu braków, 4
października 1920 roku, eskadrę ponownie skierowano na front – do
Tarnopola. Zadaniem jednostki pozostały nadal wyprawy bombowe
przeciw kawalerii Budionnego oraz głębokie rozpoznanie.
Rozejm zastał 21. Eskadrę w Tarnopolu. W styczniu 1921 roku została ona
wchłonięta przez 14. Eskadrę Wywiadowczą i weszła w skład 2. Pułku
Lotniczego w Krakowie.
Wojska aeronautyczne
Na stworzenie fundamentów wojsk aeronautycznych pozwoliła zdobycz z
Hali Zeppelina. Były to dwie powłoki niemieckich balonów obserwacyjnych
typu Parseval-Sigsfeld, dźwigarka konna Alpina i kilkaset butli z wodorem.
W dniu 31 kwietnia 1919 roku dowództwo nad tworzącą się jednostką objął
ppłk Aleksander Wańkowicz. Równolegle powstawała szkoła
aeronautyczna, organizowana przez mjr. Feliksa Bołsunowskiego. W lutym
1920 roku dwie grupy aeronautyczne wyruszyły na front litewskobiałoruski – 23 lutego I Grupa Aeronautyczna dowodzona przez kpt. Jana
Wolszlegiera, 26 lutego II Grupa Aeronautyczna pod dowództwem por.
Sławomira Bileka. Początki działań na polu walki przynosiły sukcesy. Póki
zimą i wiosną linia frontu była dość statyczna (co wynikało z małej
ruchliwości wojska), istniały idealne warunki dla pracy wojsk balonowych.

Obserwowano nieprzyjaciela i kierowano ogniem artylerii. Później, w
czasie bolszewickiej ofensywy i szybkich przemieszczeń wojsk, sytuacja
aeronautów na tyle się pogorszyła, że prowadzenie jakichkolwiek działań
stało się niemożliwe – instalowanie stanowisk balonów obserwacyjnych i
ich likwidacja były zajęciami zbyt pracochłonnymi i czasochłonnymi.
Płk Wańkowicz zaproponował połączenie wszystkich baonów
aeronautycznych w pułk i wykorzystanie go jako jednostki piechoty, co
wprowadzono w życie. Aeronauci wzięli udział w walkach od 24 lipca do 14
sierpnia 1920 roku. Po odwrocie Armii Czerwonej spod Warszawy
powrócono do pierwotnej organizacji – podział na cztery baony z
przydziałami: I baon pod Warszawę, II baon (2. Armia) – do Białegostoku,
III baon (5. Armia) – do Modlina, IV baon (4. Armia) – do Brześcia nad
Bugiem.
***
Jaki obraz wyłania się z tego krótkiego szkicu? Nieizolującej się od reszty
kraju Wielkopolski, żyjącej nie tylko swoimi sprawami i broniącej nie
wyłącznie swoich zachodnich granic. To obraz Wielkopolski w pełni
solidarnej z innymi regionami. Stacja Lotnicza Ławica nie tylko wysłała
swoje świetnie wyekwipowane eskadry na pomoc kresom wschodnim, ale
też znacząco wpłynęła na wyekwipowanie powstającego w głębi kraju
lotnictwa, dostarczając w pełni sprawne samoloty dla Lwowa, Krakowa czy
Warszawy. Wielkopolscy lotnicy dzielnie stawili czoła bolszewickiemu
najazdowi broniąc Lwowa i Warszawy. Tradycja walk wielkopolskich
jednostek była pielęgnowana w okresie II RP w 3. Pułku Lotniczym w
Poznaniu, mimo iż trafiły tam także jednostki spoza Wielkopolski. W
okresie wojny obronnej we wrześniu 1939 roku eskadry z Ławicy walczyły
w ramach Armii „Poznań” i Armii „Łódź”. Po klęsce wrześniowej
kontynuowano walkę najpierw we Francji, a po jej upadku w Wielkiej
Brytanii, gdzie swoje triumfy święcił 302. Dywizjon Myśliwski „Poznański”
oraz 305. Dywizjon Bombowy „Ziemi Wielkopolskiej”. W tych jednostkach
zawsze kultywowano pamięć o ich wielkopolskim rodowodzie. Warto o tym
wszystkim pamiętać i dziś, warto się tym szczycić, warto zachować pamięć
o tych dzielnych ludziach.
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