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Szanowni Pañstwo
Nauczyciele, entuzjaci historii
Oddajemy Pañstwu do r¹k kolejny Biuletyn Samorz¹dowego Centrum Edukacji. Ma on charakter
specjalny. Jest pok³osiem odbytej 28 maja 2007 roku sesji popularno-naukowej powiêconej 16. Pu³kowi
Piechoty Ziemi Tarnowskiej. Pragniemy w nim przekazaæ pewne informacje, które z jednej strony s¹
dope³nieniem sesji a z drugiej przynosz¹ nowe wiadomoci.
Sesja by³a po³¹czona z prezentacj¹ publikacji, która upamiêtnia dzieje tej zas³u¿onej dla naszej ziemi
tarnowskiej jednostki wojskowej. Zarówno idea sesji, jak i wydania pozycji ksi¹¿kowej spotka³a siê z poparciem w³adz powiatu oraz miasta Tarnowa poniewa¿ zawarte w niej wartoci kszta³tuj¹ postawy patriotyczne spo³eczeñstwa, a przede wszystkim m³odzie¿y. Dokumentowanie lokalnych wydarzeñ poprzez tzw. edukacjê
regionaln¹ u³atwia bowiem znakomicie nauczanie historii, która jest prawdziwym przewodnikiem w odkrywaniu wartoci w³asnych regionów. To jest dowód na stwierdzenie, i¿ nauka historii to odnajdywanie w³asnej
to¿samoci. Na pewno pomog¹ w tym wszystkie dzia³ania zwi¹zane z przypomnieniem i udokumentowaniem
dziejów 16. Pu³ku Piechoty.
Zarówno sesja jak i publikacja by³a ho³dem przede wszystkim dla ¿o³nierzy 16. Pu³ku Piechoty
walcz¹cych na ró¿nych frontach II wojny wiatowej w obronie niepodleg³ej Ojczyzny. Dla nas organizatorów satysfakcj¹ by³y wzruszaj¹ce wypowiedzi zgromadzonych na sali weteranów i ich rodzin, a tak¿e
deklaracje z ich strony dostarczania dalszych dokumentów i relacji dotycz¹cych Pu³ku. Du¿a iloæ nap³ywaj¹cych do autorów nowych materia³ów przyczyni siê byæ mo¿e do poszerzenia publikacji i opracowania drugiego jej wydania.

Szanowni Pañstwo
Zapraszamy Pañstwa do wspó³pracy w dokumentowaniu naszej lokalnej historii. Wartociowe
materia³y pragniemy publikowaæ w Biuletynie jak równie¿ w kolejnych Zeszytach Metodycznych. Mo¿emy je równie¿ zamieszczaæ w formie cyfrowej na stronie internetowej Centrum. Bêdziemy w ten sposób
kszta³towaæ patriotyzm, który jest dzisiaj nie tylko trosk¹ o ukazywanie chwa³y naszego narodu, ale tak¿e
trosk¹ o moraln¹ kondycjê spo³eczeñstwa.

Dyrektor Samorz¹dowego Centrum Edukacji

Starosta Tarnowski

Barbara Dagmara Nizio³ek

Mieczys³aw Kras

Tarnów, 1 wrzenia 2007 r.
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I. MATERIA£Y POSESYJNE  WYBÓR
O HISTORII I TRADYCJI 16. PU£KU PIECHOTY, KU PAMIÊCI...
Sprawozdanie z sesji popularno-naukowej powiêconej 16. Pu³kowi Piechoty
Ziemi Tarnowskiej.
Sesja popularno-naukowa powiêcona 16. Pu³kowi Piechoty Ziemi Tarnowskiej odby³a siê 28 maja
2007 roku w sali konferencyjnej budynku Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Tarnowie (Aleja Solidarnoci 5-9). Zorganizowa³o j¹ Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Urz¹d Miasta Tarnowa oraz Samorz¹dowe Centrum Edukacji w Tarnowie. Uczestnikami wydarzenia by³y g³ównie rodowiska kombatanckie, rodziny ¿o³nierzy 16. Pu³ku Piechoty, nauczyciele historii, m³odzie¿ szkó³ ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
tarnowskiego i miasta Tarnowa, a tak¿e entuzjaci i pasjonaci wojskowoci polskiej okresu dwudziestolecia
miêdzywojennego. W sumie salê konferencyjn¹ budynku Urzêdu Wojewódzkiego w Tarnowie wype³ni³o
podczas sesji oko³o 500 osób. Wród zaproszonych goci, którzy przybyli na sesjê byli parlamentarzyci ziemi
tarnowskiej, samorz¹dowcy Tarnowa, powiatów tarnowskiego i pszczyñskiego, a tak¿e burmistrzowie i wójtowie miast i gmin powiatu tarnowskiego oraz dyrektorzy szkó³ ponadgimnazjalnych.
Celem sesji by³o upamiêtnienie i popularyzacja historii 16. Pu³ku Piechoty, kszta³towanie postaw
patriotycznych wród m³odzie¿y, a tak¿e wychowanie w duchu poszanowania lokalnej historii i jej bohaterów. St¹d sesja ³¹czy³a elementy wydarzenia o charakterze naukowym oraz wychowawczym i popularyzatorskim. W trakcie sesji zaprezentowana zosta³a publikacja 16. Pu³k Piechoty Ziemi Tarnowskiej.
Historia-Tradycja-Pamiêæ, bêd¹ca efektem pracy zespo³u pod kierownictwem dra Edmunda Juko. Wród
uczestników rozprowadzana by³a bezp³atna Jednodniówka wydana specjalnie z okazji sesji. Przez
ca³y czas trwania obrad na umieszczonym w centralnym punkcie sali ekranie wywietlane by³y fotografie i ilustracje pochodz¹ce ze zbiorów kombatantów, rodzin ¿o³nierzy 16. Pu³ku Piechoty i Muzeum
Okrêgowego w Tarnowie.
Sesja rozpoczê³a siê punktualnie o godzinie 10:00 wspólnym odpiewaniem pieni Piechota. W dalszej kolejnoci prowadz¹ca obrady Dyrektor SCE Barbara Dagmara Nizio³ek przywita³a zaproszonych goci
oraz omówi³a plan sesji. Mowy otwieraj¹ce sesjê wyg³osili w kolejnoci: Starosta Tarnowski, Mieczys³aw
Kras, Prezydent Tarnowa, dr Ryszard ciga³a i Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Tarnowa, Ryszard ¯¹d³o.
Gor¹cymi brawami uczestnicy sesji przyjêli decyzjê Ministra Obrony Narodowej nr 351 z dnia 27 kwietnia
2007 roku o mianowaniu na stopieñ pu³kownika Zdzis³awa Baszaka, ¿o³nierza 16. Pu³ku Piechoty, uczestnika konspiracyjnych walk z niemieckim okupantem w ramach 16. Pu³ku Piechoty Armii Krajowej. Nastêpnie p³k Baszak wyg³osi³ przemówienie, w którym nawi¹zywa³ do swoich osobistych prze¿yæ z okresu
s³u¿by w 16. Pu³ku Piechoty i udzia³u w dzia³aniach tej jednostki w kampanii wrzeniowej ze szczególnym
uwzglêdnieniem bitwy pod Pszczyn¹. Po wyst¹pieniu p³k Zdzis³awa Baszaka g³os zabierali: pose³ na Sejm
RP, Aleksander Grad, Elida Sieniawska, córka ¿o³nierza 16. Pu³ku Piechoty, Krzysztof Mikee, cz³onek
rodziny Alfreda Mikee, dowódcy II batalionu 16. Pu³ku Piechoty, Stanis³aw Wójcicki oraz Szymon Sekta
Naczelnik Wydzia³u Reagowania Kryzysowego Starostwa w Pszczynie. Z kolei Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Tarnowa, Ryszard ¯¹d³o odczyta³ list skierowany do uczestników sesji od Marsza³ka Województwa Ma³opolskiego, Marka Nawary.
Po pó³godzinnej przerwie rozpoczê³a siê druga czêæ sesji, któr¹ otworzy³ dr Edmund Juko, wyst¹pieniem prezentuj¹cym publikacjê 16. Pu³k Piechoty Ziemi Tarnowskiej. Historia-Tradycja-Pamiêæ.
Prelegent przedstawi³ równie¿ stan badañ oraz dalsze perspektywy badawcze zwi¹zane z opracowanym
w omawianej pracy tematem. Nastêpnie krótkie przemówienia wyg³osili autorzy poszczególnych rozdzia³ów ksi¹zki, zabieraj¹c g³os w nastêpuj¹cej kolejnoci: Wac³aw Szczepanik (student historii UJ),
Mateusz Olejnik (student historii UR), Janusz Ryt (przedsiêbiorca, entuzjasta i pasjonat historii wojsko5
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woci), dr Zygmunt Kubrak (by³y dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie), Grzegorz Kubacki (historyk, doradca metodyczny SCE) oraz Jerzy Rostkowski (publicysta).
Kolejnym punktem przebiegu sesji by³ wyk³ad prof. dra hab. Andrzeja Olejko zatytu³owany: Dzia³ania wojenne w pasie Karpat w tzw. wojnie obronnej Polski z uwzglêdnieniem udzia³u lotnictwa.
Niezwykle ciekawe i wartociowe wyst¹pienie prelegenta ilustrowa³y zdjêcia i ilustracje z osobistego
archiwum autora.
Sesjê zakoñczy³a czêæ artystyczna w wykonaniu m³odzie¿y szkó³ ponadgimnazjalnych powiatu
tarnowskiego. Uczniowie klasy wojskowej Zespo³u Szkó³ Licealnych i Technicznych w Wojniczu wyg³osili Apel poleg³ych ¿o³nierzy 16. Pu³ku Piechoty a zespó³ wokalno-instrumentalny z Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych w Rad³owie zaprezentowa³ monta¿ pieni i poezji patriotycznej. Obrady sesji zakoñczy³a o godzinie 14:30 Dyrektor Barbara Dagmara Nizio³ek. W opinii uczestników sesja popularnonaukowa spe³ni³a ich oczekiwania oraz postawione przed ni¹ cele. Patronat nad wydarzeniem objê³y
media lokalne i ogólnopolskie.
Pawe³ Juko
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S£OWO OD REDAKTORA PUBLIKACJI
16. PU£K PIECHOTY ZIEMI TARNOWSKIEJ.
HISTORIA-TRADYCJA-PAMIÊÆ
Szanowni Pañstwo
W grudniu 2006 roku, podczas jednego z licznych spotkañ z Panem p³k. Zdzis³awem Baszakiem
oraz Panem Ryszardem ¯¹d³o, kierownikiem biura ds. kultury Starostwa Powiatowego w Tarnowie,
zrodzi³ siê pomys³ zorganizowania w sposób inny ni¿ dotychczas obchodów wiêta 16. Pu³ku Piechoty
Ziemi Tarnowskiej. Pad³a myl przygotowania sesji popularnonaukowej dla m³odzie¿y oraz wydania
publikacji ksi¹¿kowej powiêconej Pu³kowi. Poniewa¿ wiêto Pu³ku przypada na dzieñ 28 maja, czas na
jego przygotowanie, szczególnie publikacji by³ zatrwa¿aj¹co krótki. Zainteresowanych ogarn¹³ jednak
tzw. nadzwyczajny entuzjazm, który pozwoli³ na zorganizowanie siê zespo³u ludzi, którzy swoimi dzia³aniami doprowadzili do zrealizowania zamierzonego celu tj. wydania ksi¹zki i przygotowania sesji.
Dzieje 16. Pu³ku Piechoty to element historii wojskowoci, która jest jedn¹ z zasadniczych czêci
najnowszych dziejów Polski. Sk³adaj¹ siê na ni¹ wydarzenia zwi¹zane z poszczególnymi rodzajami wojsk.
Wród nich piechota stanowi najstarszy i najliczniejszy element w ka¿dej armii, w tym tak¿e polskiej.
Zarówno pocz¹tki piechoty europejskiej, jak i polskiej siêgaj¹ czasów tworzenia siê zrêbów poszczególnych pañstw. W ci¹gu dziejów przesz³a ona znaczn¹ ewolucjê. Zawsze by³a jednak licz¹cym siê rodzajem broni. Szczególn¹ jej rolê wykaza³y pola bitew pierwszej i drugiej wojny wiatowej.
Niniejsza publikacja stanowi próbê udokumentowania dziejów jednej z licznych jednostek piechoty,
jak¹ stanowi³ pu³k, w tym przypadku 16. Pu³k Piechoty Ziemi Tarnowskiej. Stacjonowa³ on w okresie
miêdzywojennym w Tarnowie. W wiêkszoci sk³ada³ siê z ¿o³nierzy zwi¹zanych, b¹d z miastem Tarnowem, b¹d powiatem tarnowskim d¹browskim, czy brzeskim. W trakcie kampanii wrzeniowej dzia³aj¹c
w ramach 6. DP odznaczy³ siê miêdzy innymi w walkach pod Pszczyn¹, broni³ przepraw na Dunajcu,
Sanie, a potem uczestniczy³ w koñcowych walkach pod Tomaszowem Lubelskim. W okresie okupacji
czêæ ¿o³nierzy Pu³ku bra³a udzia³ w konspiracji w kraju w ramach AK, czêæ znalaz³a siê tak¿e
w szeregach Wojska Polskiego na Zachodzie. Tradycja i losy Pu³ku w trakcie II wojny wiatowej stanowi¹ zasadnicz¹ czeæ publikacji. Nie mniej na marginesie jego dziejów przedstawiony zosta³ tak¿e krótki
szkic dotycz¹cy ogólnej historii piechoty z uwzglêdnieniem piechoty polskiej, w tym tak¿e piechoty lat
1918-1939. Dedykuj¹c t¹ publikacjê okrelonemu odbiorcy tj. m³odzie¿y, nauczycielom historii, entuzjastom historii wojskowoci i 16. Pu³ku, pragnêlimy jego dzieje osadziæ w szerszym kontekcie problemowym.
Polska historiografia wojskowa posiada szereg opracowañ tematycznie zwi¹zanych z losami piechoty, zarówno w sensie narodowym jak i powszechnym np.: praca Konstantego Górskiego, Historia piechoty polskiej, Kraków 1893, czy Ksiêga Chwa³y Piechoty, której redaktorem by³ Bronis³aw PrugarKetling. Wiedzy na temat piechoty zarówno europejskiej, jak i polskiej dostarczaj¹ równie¿ opracowania
dotycz¹ce historii wojskowoci. Mimo ¿e szczególna rola przypada³a polskiej piechocie w kampanii
wrzeniowej, to nadal jej dzieje w okresie II Rzeczypospolitej oraz walk wrzeniowych nie maj¹ ca³ociowego opracowania. Tematyka ta pojawia siê mniej, czy bardziej obszernie w ramach prac powiêconych ró¿nym rodzajom si³ zbrojnych. Szczególnie cenna w tym zakresie jest publikacja Zdzis³awa Jagie³³y, Piechota Wojska Polskiego 1918-1939, Warszawa 2005. Powstaje równie¿ coraz wiêcej prac
dotycz¹cych uzbrojenia piechoty i jej wyposa¿enia Zawieraj¹ one tak¿e szereg cennych informacji dotycz¹cych tej formacji wojskowej. Materia³u, informuj¹cego o dzia³aniach wojennych piechoty
7
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w kampanii wrzeniowej dostarczaj¹ równie¿ monografie du¿ych ugrupowañ wojskowych. Nadal jednak
nieliczne s¹ publikacje dotycz¹ce dziejów poszczególnych jednostek, szczególnie tych mniejszych jakie
stanowi¹ batalion, czy pu³k. W rzeczywistoci politycznej Polski powojennej powstawa³y w zasadzie
tylko prace dotycz¹ce jednostek Ludowego Wojska Polskiego, st¹d te¿ brakuje monografii tematycznie
zwi¹zanych z oddzia³ami Wojska Polskiego lat 1918-1939, ich udzia³em w kampanii wrzeniowej oraz
dalszymi losami w konspiracji i w walkach na Zachodzie.
16. Pu³k nie doczeka³ siê jak dotychczas obszerniejszej pracy na swój temat. Pewne informacje o Pu³ku
pojawia³y siê w postaci artyku³ów i sygnalnych publikacji. Mam tu na myli artyku³ Anny Pachowicz, 16 pu³k
piechoty Ziemi Tarnowskiej w latach 1918-1939, „Rocznik Tarnowski”, nr 9, 2003-2004, Grzegorza Kubackiego, 16 pu³k piechoty, [w:] Tarnów-Zawale. Wielki Przewodnik, red. S. Potêpa, t. 12, Tarnów 2000; tego¿, 16.
pu³k piechoty, [w:] Lokalne drogi do niepodleg³oci, red. E. Juko. Zeszyt Metodyczny SCE w Tarnowie nr 55,
Tarnów 2006. Informacji o Pu³ku dostarcza równie¿ Jednodniówka 16 pu³ku piechoty, Tarnów 1927 oraz
Zarys historii wojennej pu³ków polskich 1918-1920, opr. Franciszek Znamierowski, Warszawa 1928.
Przy opracowywaniu tematyki pracy wykorzystywane zosta³y materia³y ród³owe zawarte w zbiorach
Archiwum ZBOWiD-u w Krakowie, Archiwum ZBOWiD-u w Pszczynie, Bundesarchiv Militärarchiw
w Freiburgu (KTB 5 PzDiv i VIII AK), Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie (akta kampanii wrzeniowej-II/3/15, II/16/5, II/16/6, II/15/7), (akta pu³ków piechoty 12 pp. I. 320.12.77 i 20 pp. I. 320.20.14.),
Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie (relacje z kampanii wrzeniowej), Polskiej
Akademii Umiejêtnoci w Krakowie, Wojskowego Biura Badañ Historycznych (zbiory WIH) w Warszawie
(kolekcja p³k. W³adys³awa Steblika XII/16/49-71). Ponadto korzystano ze róde³ drukowanych, pamiêtników
i wspomnieñ. Materia³u ród³owego dostarczy³a tak¿e ówczesna prasa i ró¿nego rodzaju ulotne druki urzêdowe np.: karty urlopowe, zawiadczenia o s³u¿bie, zaproszenia na uroczystoci, legitymacje, podziêkowania.
Niniejsza praca jest pierwsz¹ tego rodzaju prób¹ monograficzn¹. Sk³ada siê z dzia³ów ró¿nych
autorów, które razem stanowi¹ logiczn¹ ca³oæ. Pierwszy dzia³ przedstawia zarys ogólnych dziejów piechoty w Europie i Polsce, od jej pocz¹tków do wybuchu I wojny wiatowej oraz formowanie siê polskiej
piechoty w II Rzeczypospolitej. Ma on na celu ukazanie procesu tworzenia siê piechoty jako osobnej
formacji wojskowej, zachodz¹cych w niej zmian oraz jej roli na polu walki. Dzia³ drugi omawia historiê 57.
p.p. w s³u¿bie austriackiej, jednostki, której tradycje kontynuowa³ póniej 16. Pu³k. Od czasów rozbiorów znaczn¹ czêæ ¿o³nierzy tego pu³ku stanowili mieszkañcy ziemi tarnowskiej. Oficerowie i ¿o³nierze
pu³ku, w 1918 roku, po porzuceniu sztandarów austriackich na froncie w³oskim jako zwarty oddzia³
wrócili do Tarnowa i stali siê zacz¹tkiem 16. Pu³ku Piechoty “Ziemi Tarnowskiej”. W dziale trzecim przestawione zosta³y losy pu³ku w trakcie walk o kszta³towanie siê granic pañstwa polskiego oraz wydarzenia
z nim zwi¹zane w latach 1918-1939. ¯o³nierze Pu³ku w trudnym momencie tworzenia siê niepodleg³ej
Polski, natychmiast w³¹czyli siê do walki o jej granice. Wziêli udzia³ w walkach o Lwów, a potem bronili
kraju przed sowieck¹ agresj¹ w wojnie 1919-1921. Dzia³ czwarty traktuje o udziale pu³ku w kampanii
wrzeniowej, w której odznaczy³ siê on szczególn¹ determinacj¹ i walecznoci¹ swoich ¿o³nierzy. Natomiast dzia³ pi¹ty stanowi kontynuacjê poprzedniego, gdy¿ omawia powrzeniowe losy ¿o³nierzy Pu³ku
oraz ukazuje w sposób epicko-literacki ciekawe wydarzenia z dziejów tej jednostki. Po zakoñczeniu wrzeniowych walk, w trakcie okupacji i w nowej ludowej rzeczywistoci losy, ¿o³nierzy Pu³ku potoczy³y siê ró¿nie.
Jedni znaleli siê w obozach jenieckich, inni byli wykorzystywani przez Niemców jako si³a robocza. Czeæ
podjê³a walkê w kraju z okupantem w strukturach AK. Niektórych spotka³ tragiczny los jeñców obozu katyñskiego, czy charkowskiego. Byli tak¿e tacy, którzy kontynuowali walkê s³u¿¹c w szeregach Wojska Polskiego
na Zachodzie. Czêæ z nich pozosta³a na obczynie, czêæ wróci³a do kraju i mimo szykan politycznych
podjê³a pracê s³u¿¹c spo³eczeñstwu. Ka¿dy z nich w ró¿nych, czêsto skrajnie odmiennych, warunkach kontynuowa³ postawê wyniesion¹ z wrzeniowych walk.
Do pracy do³¹czony zosta³ równie¿ bogaty materia³ ilustracyjny. S¹ to zdjêcia dokumentuj¹ce historiê Pu³ku, przede wszystkim losy jego ¿o³nierzy. Zdjêcia maj¹ charakter unikatowy, gdy¿ s¹ publikowane po raz pierwszy. Ksi¹¿ka zawiera równie¿ aneksy, miêdzy innymi dotycz¹cy uzbrojenia polskiej
8

Samorz¹dowe Centrum Edukacji w Tarnowie, www.sce.pl

piechoty oraz cenn¹ listê zamordowanych oficerów 16. Pu³ku w Katyniu i Charkowie. Bardzo interesuj¹ca jest tak¿e do³¹czona mapa ilustruj¹ca szlak bojowy Pu³ku w kampanii wrzeniowej.
Publikacja jest efektem pracy grupy osób, dla których historia z jednej strony jest pasj¹ zawodow¹,
z drugiej rozwijaniem zainteresowañ. W jej tworzeniu uczestniczyli zarówno pracownicy naukowi, nauczyciele historii, a tak¿e publicyci i pasjonaci. W czasie badañ nad losami 16. Pu³ku Piechoty Ziemi
Tarnowskiej, autorzy publikacji zetknêli siê z ¿yczliwoci¹ i pomoc¹ wielu osób, którym pragn¹ podziêkowaæ.
W sposób szczególny chcielibymy to uczyniæ w stosunku do recenzentów publikacji: Pana dra hab.
Eugeniusza Niebelskiego prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Pana dra hab. Andrzeja Olejko prof.
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ich cenne uwagi i sugestie przyczyni³y siê do udoskonalenia tej publikacji.
Dziêkujemy Starocie Tarnowskiemu Panu Mieczys³awowi Krasowi oraz Prezydentowi Tarnowa Panu
dr. Ryszardowi cigale za okazan¹ pomoc i ¿yczliwoæ, która pozwoli³a ukazaæ siê tej publikacji. Wyra¿amy s³owa podziêkowania wszystkim instytucjom, które nas wspomaga³y w realizacji zamierzonego
celu. Dziêkujemy Dyrektorowi Samorz¹dowego Centrum Edukacji w Tarnowie, Pani Barbarze Dagmarze Nizio³ek za pomoc w zorganizowaniu sesji popularno-naukowej powiêconej 16. Pu³kowi. S³owa
podziêkowania kierujemy pod adresem dyrekcji Centralnego Archiwum Wojskowego, Muzeum Okrêgowego w Tarnowie za udostêpnienie zbiorów i materia³ów archiwalnych. Dziêkujemy wszystkim osobom,
które przekaza³y swoje prywatne materia³y, przede wszystkim zdjêcia rodzinne. W sposób znakomity
przyczyni³y siê one do zilustrowania dziejów Pu³ku. Pragniemy podziêkowaæ wszystkim, którzy wspomagali nas s³owem i czynem” w trakcie przygotowywania tej publikacji.
Od wybuchu II wojny wiatowej up³ynê³o 68 lat. Dalszy jej przebieg, a potem nowa rzeczywistoæ
polityczno-spo³eczna w Polsce spowodowa³y, ¿e Wrzesieñ 1939 zatar³ swoj¹ wyrazistoæ w wiadomoci
historycznej narodu. W powszechnym obiegu do dzisiaj funkcjonuje wiele pó³prawd o Wrzeniu nie maj¹cych odzwierciedlenia w faktach. Przy okazjach wrzeniowych rocznic tocz¹ siê dyskusje, wybuchaj¹
polemiki, organizowane s¹ sesje naukowe i popularnonaukowe. Co jest wa¿ne, maj¹ one ju¿ bardziej rzeczowy i merytoryczny charakter. Coraz czêciej bierze nich udzia³ m³odzie¿, która chce poznaæ prawdziwe
losy swojej Ojczyzny. Powoduje to, ¿e lista przeinaczeñ i niedomówieñ jest coraz krótsza, a wiadomoæ
przeciêtnego Polaka bardziej bli¿sza prawdy.
Tak¹ te¿ rolê ma spe³niæ niniejsza publikacja. Pragnêlimy zgodnie z prawd¹ historyczn¹ wykazaæ,
¿e polscy ¿o³nierze (16. Pu³ku Piechoty) wyruszaj¹cy do walki byli dobrze wyszkoleni, cechowa³o ich
wysokie morale. Podejmowali walkê bez kompleksów wobec niemieckiego wroga. Mamy równie¿ wiadomoæ, ¿e dalsze badania mog¹ poszerzyæ zakres wiedzy o losach 16. Pu³ku o nowe nieznane dotychczas
fakty i wydarzenia.
dr Edmund Juko
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HISTORIA I DRAMAT KAPITANA ALFREDA MIKEE,
ZAPOMNIANEGO BOHATERA SPOD PSZCZYNY
Tematem mego artyku³u chcia³bym uczyniæ osobê najbardziej poszkodowan¹ przez los i historiê
sporód ¿o³nierzy 16. Pu³ku Piechoty, dowódcê II batalionu  kapitana Alfreda Mikée, który otrzyma³
pod Pszczyn¹ rozkaz wykonania samobójczej akcji; wyjcia ze swym oddzia³em do przeciwnatarcia na
czo³gi i zwi¹zania ich walk¹, by prze³o¿eni mogli uzyskaæ czas potrzebny do przegrupowania si³. Z góry
zaznaczê, ¿e nie by³ to z³y rozkaz. Wy¿szych dowódców szkoli siê, po to by umieli powiêcaæ czêæ dla
powodzenia ca³oci. Tym bardziej, ¿e ich plan siê powiód³, gdy¿ Niemcy nie osi¹gnêli tego dnia sukcesu
operacyjnego. Jednak¿e póniej, gdy wysz³a na jaw cena jak¹ za ten chwilowy sukces przysz³o zap³aciæ
oraz tragiczne skutki tego rozkazu, prze³o¿eni woleli o nim zapomnieæ, a martwy kapitan idealnie nadawa³ siê na koz³a ofiarnego. St¹d pojawi³a siê historyjka o m³odym, niedowiadczonym, s³abo wyszkolonym dowódcy, który samowolnie i bezmylnie poderwa³ swój oddzia³ z bezpiecznego lasu wprost na
nacieraj¹ce czo³gi i w ten sposób przyczyni³ siê do klêski pod Pszczyn¹. Historia ta, która w wietle
relacji powinna umrzeæ mierci¹ naturaln¹ ju¿ 60 lat temu, zachowuje zadziwiaj¹c¹ ¿ywotnoæ. Dlatego
pozwoli³em sobie wyst¹piæ w obronie honoru kapitana. ¯adna bowiem z wymienionych wczeniej cech
nie przystaje do jego osoby. Kapitan Mikée by³ zbli¿aj¹cym siê do czterdziestki dowiadczonym oficerem, weteranem walk o granice Polski sprzed 20 lat, dobrze wyszkolonym - tu¿ przed wojn¹ ukoñczy³
kurs oficerów sztabowych we Francji, a s³u¿ba w 16. Pu³ku Piechoty by³a praktyk¹ dowódcz¹ po tym
kursie. Mia³ po co ¿yæ. W Tarnowie czeka³a na niego ¿ona i czternastoletni syn. Gdy 2 wrzenia oko³o
9-tej rano, II batalion osi¹gn¹³ las Brzezina za Æwiklicami, nic nie zapowiada³o tragedii. Dziêki mgle,
6. Dywizji Piechoty uda³o siê na czas obsadziæ wszystkie istotne punkty obronne pozycji. II batalion sta³
w odwodzie dywizji, przed nim, przed i za Pszczyn¹, zajê³o pozycje 5 batalionów piechoty, 4 dywizjony
artylerii, pododdzia³y pu³kowe i dywizyjne. Przed nim w Æwiklicach znajdowa³y siê równie¿ dwa stanowiska dowodzenia: dowodz¹cego ca³oci¹ obrony p³k I. Misi¹ga w po³udniowych Æwiklicach i dowódcy 16. Pu³ku Piechoty p³k R. Matuszka, w pó³nocnych. Bior¹c pod uwagê sukces o wiele mniejszych si³
pod Brzecami poprzedniego dnia, dowódcy byli spokojni o wynik starcia. Lecz z ty³u by³o gorzej, za II
batalionem nie by³o bowiem nic. W po³o¿onej za lasem Brzezina wsi Miedna wcale nie by³o szwadronu
kawalerii, a w rejonie strategicznych mostów na Wile i Sole w Jawiszowicach i Owiêcimiu znajdowa³a
siê jedynie kompania asystencyjna sztabu z plutonem ckm, bez choæby jednej armaty!!! Same mosty nie
by³y obsadzone ani przygotowane do wysadzenia !!! Opanowanie tych mostów by³o g³ównym zadaniem atakuj¹cej Pszczynê 5. Dywizji Pancernej gen. H. v. Vietinghoffa, gdy¿ otwiera³y one drogê Niemcom na ty³y fortyfikacji l¹skich. Oznacza³o to klêskê ca³ego planu strategicznego, gdy¿ fortyfikacje te
w planie obronnym Polski by³y osi¹ manewru odwrotowego ca³oci wojsk polskich. Czo³gi ruszy³y po
pó³ godzinie od przybycia batalionu kpt. Mikée. W¹sk¹ kolumn¹ przeciê³y jak no¿em pierwsz¹ liniê
obrony, rozbiwszy nastêpnie zagradzaj¹c¹ im drogê artyleriê w po³udniowych Æwiklicach, ruszy³y na
pó³noc, by zamkn¹æ piercieñ okr¹¿enia wokó³ Pszczyny. Po drodze czo³gi zagrozi³y stanowisku dowodzenia p³k Misi¹ga, który skonsternowany odskoczy³ do Miednej. Po drodze pu³kownik zatrzyma³ siê przy lesie
Brzezina i wezwawszy kpt. Mikée rozkaza³ mu zorganizowaæ w oparciu o las, obronê szosy w kierunku
Owiêcimia. Kapitan sprawnie zorganizowa³ obronê, rozmieszczaj¹c pluton artylerii piechoty z plutonem ppanc.
w zarolach po obu stronach szosy. W tym czasie na kontrolê pozycji pod Pszczyn¹ wybra³ siê dowódca
Grupy Operacyjnej Bielsko gen. M. Boruta-Spiechowicz. Genera³ jad¹c spod znajduj¹cych siê za So³¹ Wadowic, musia³ przejechaæ po wspomnianych wczeniej mostach i mia³ okazjê dobrze zorientowaæ siê w braku
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ich ubezpieczenia. W zwi¹zku z tym, gdy dowiedzia³ siê od p³k. Misi¹ga jak g³êboko, jak ³atwo, jak
szybko wdar³y siê czo³gi, stwierdzi³, i¿ sytuacjê operacyjn¹ mo¿e uratowaæ jedynie obsadzenie tych
mostów w³asnym odwodem. Lecz przerzucenie odwodu grupy spod Wadowic wymaga³o czasu, którego
zdaniem genera³a nie by³o. St¹d te¿ p³k Misi¹g otrzyma³ rozkaz zwi¹zania czo³gów walk¹ przez wykonanie przeciwnatarcia na Pszczynê, do czasu podejcia odwodów w rejon mostów.
Zadanie to otrzyma³ 16. Pu³k Piechoty. Rozkaz przekazano telefonicznie do sztabu 16. Pu³ku Piechoty znajduj¹cego siê nadal w Æwiklicach. Dowódca 16. Pu³ku Piechoty p³k Matuszek telefoniczne
przekaza³ go z powrotem 2 km na wschód do kpt. Mikée w lesie Brzezina. I tu spotka³a go niespodzianka, gdy¿ kpt. Mikée, który chwilê wczeniej otrzyma³ wprost przeciwny rozkaz od samego p³k Misi¹ga,
uzna³ go za dzia³anie wpiêtych w liniê niemieckich dywersantów i odmówi³ jego wykonania. Zmusi³o to
p³k Matuszka do wys³ania rozkazu przez goñca. Zawióz³ go konno kapitanowi adiutant pu³ku por.
J. Insler. W tej sytuacji kapitan przyst¹pi³ do jego wykonania. Tu ma³a dygresja. Czy kapitan wiedzia³ co
go czeka? Niew¹tpliwie tak. O nadchodzeniu czo³gów od po³udnia poinformowa³ go dowódca kompanii
ppanc. por. J. Urbaniak. Nie by³o wiêc ¿adnego zaskoczenia. Kapitan Mikée wiedzia³, ¿e czo³gi uderz¹ na
jego oddzia³ zaraz po wyjciu z lasu i dlatego na ile móg³, przygotowa³ siê do tego starcia. Przede wszystkim
pozostawi³ na stanowiskach artyleriê stoj¹c¹ na krawêdzi lasu, by z ty³u os³ania³a jego oddzia³. Poza tym
cieni³ szyki i przesun¹³ w³asne stanowisko dowodzenia z kompanii odwodowej na rodek wychodz¹cego
oddzia³u, by zachowaæ mo¿noæ dowodzenia po obskoczeniu przez czo³gi. W pole zabra³ jedynie wycofane z Æwiklic dwa dzia³ka ppanc. 37 mm. Po przejciu ok. 600 m od lasu, na skrzyd³o II batalionu wysz³o
natarcie pancerne. ¯o³nierze po chwilowym zamieszaniu ukryli siê w bruzdach kartofli i rozpoczêli nierówny bój. Ostrza³ czo³gów rozpoczê³a równie¿ artyleria, zadaj¹c im straty. Czo³gi nie podjê³y pojedynku. Czêæ
cofnê³a siê za fa³dê terenow¹, tak, ¿e wystawa³y jedynie wie¿e i morderczym ogniem skierowanym na kartoflisko, nie pozwala³a odskoczyæ piechocie do lasu. Reszta zajê³a siê rozbijaniem artylerii w pó³nocnych Æwiklicach i Jankowicach. Zajê³o im to prawie pó³torej godziny. W tym czasie II batalion znajdowa³ siê pod
ogniem. Pociski z czo³gów sz³y tak nisko nad ziemi¹, ¿e ciê³y na paski bluzy na plecach le¿¹cych w bruzdach
¿o³nierzy. Uniesienie g³owy równa³o siê mierci. Obsady wysuniêtych w pole dzia³ek zosta³y wybite. Dzia³a
spod lasu równie¿ przesta³y strzelaæ, by nie raziæ w³asnych ¿o³nierzy. Gdy czo³gi ruszy³y stronê lasu Brzezina,
kartoflisko wygl¹da³o na martwe, wymar³e.
Tymczasem, gdy czo³gi przesz³y przez kartoflisko i zbli¿y³y siê do lasu, dosta³y siê niespodziewanie pod skupiony, intensywny ogieñ dzia³ stoj¹cych pod lasem, które rozbi³y kilka z nich. Zaskoczenie
Niemców zwiêksza³ fakt, i¿ po³o¿one za czo³gami kartoflisko nagle o¿y³o i id¹ca za czo³gami niemiecka
piechota zosta³a odciêta od czo³gów skupionym ogniem ckm i karabinów. To nie by³y jakie niedobitki,
tylko zwarty, wci¹¿ dowodzony oddzia³, prowadz¹cy skoordynowane, skuteczne dzia³ania bojowe. Skonsternowani Niemcy przerwali walkê i ku jeszcze wiêkszemu zaskoczeniu obroñców, po chwili wycofali
siê spod lasu do Æwiklic. Da³o to szansê wiêkszoci mog¹cych siê poruszaæ ¿o³nierzy II batalionu na
zejcie z pola do lasu, a nastêpnie na wycofanie siê za Wis³ê. Na polu bitwy pozosta³y cia³a oko³o stu zabitych ¿o³nierzy batalionu i oko³o 3 razy wiêcej ciê¿ko rannych, nie mog¹cych siê poruszaæ. Notabene
wiêkszoæ z nich równie¿ prze¿y³a, uratowana przez niemieckich lekarzy.
Na polu bitwy pozosta³ równie¿ kapitan Mikée, który walcz¹c z czo³gami zgin¹³ w chyba najdziwniejszy sposób, gdy¿ zosta³ zasztyletowany przez uchodz¹cego pieszo spod lasu niemieckiego czo³gistê,
z którego z rozbitych czo³gów. Gdy szeæ dni póniej wycofuj¹cy siê ¿o³nierze 16. Pu³ku Piechoty
spotkali w Radomylu ¿onê kapitana, nikt nie mia³ odwagi powiedzieæ jej, ¿e jest wdow¹. Zbywano j¹
s³owami, ¿e m¹¿ jest gdzie z ty³u. Nie wiemy kiedy i od kogo siê o tym siê dowiedzia³a, lecz jak wynika
z relacji rodziny, najprawdopodobniej ju¿ wiosn¹ cia³o kapitana zosta³o przez ni¹ wydobyte z mogi³y pod
lasem i pochowane w Tarnowie. Jak prze¿y³a okupacjê nie wiemy, lecz najprawdopodobniej musia³o
byæ jej ciê¿ko w Tarnowie, ze wzglêdu na rozpowszechnian¹ wspomnian¹ wczeniej historyjkê, czyni¹c¹ jej mê¿a winnym mierci tylu jego mieszkañców.
Lecz najgorsze mia³o dopiero nadejæ. Po wojnie wdowa mog³a liczyæ na rehabilitacjê mê¿a przez
towarzyszy broni. Zapowiedzia³ jej to jeden z oficerów 16. Pu³ku Piechoty owiadczaj¹c, i¿ jej m¹¿ by³
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bohaterem, a ojczyzna o nim nie zapomni. Tymczasem k³amliwa historyjka idealnie wpasowywa³a siê
w lansowany przez komunistyczn¹ propagandê obraz sanacyjnego oficera, lekk¹ rêk¹ szafuj¹cego ¿yciem
podleg³ych mu ¿o³nierzy. Historiê podrasowano zwiêkszaj¹c iloæ ofiar, a sam¹ walkê skracaj¹c do kilkuminutowego epizodu. Towarzysze broni, na których tak liczy³a wdowa, woleli milczeæ. W ten sposób
charakterystyczne nazwisko Mikée, zamiast byæ powodem do dumy, sta³o siê w Tarnowie synonimem
hañby. Wdowa wytrzyma³a niezas³u¿on¹ presjê spo³eczn¹ dwa lata, w 1947 r. wyprowadzaj¹c siê do
Krakowa i wracaj¹c do panieñskiego nazwiska. Nazwisko zmieni³ równie¿ syn.
Wystêpuj¹c na sesji powiêconej 16. Pu³kowi Piechoty oraz przygotowuj¹c niniejszy artyku³, chcia³bym zaapelowaæ o ¿yczliw¹ pamiêæ o dzielnym kapitanie Alfredzie Mikée, który wcale nie by³ winny
mierci wielu jej mieszkañców, lecz wprost przeciwnie, to jego zrêczne dowodzenie i m¹droæ sprawi³y, ¿e
wiêkszoæ jego podkomendnych wynios³a ¿ycie z tej samobójczej misji. Pragn¹³bym by w wolnej obecnie
Polsce, jego nazwisko wymazane przez 60 lat z pamiêci mog³o wróciæ z honorem do Tarnowa i by³o
wypowiadane z szacunkiem
Janusz Ryt
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Zdjêcia przedstawiaj¹ kapitana Alfreda Mikee w okresie s³u¿by w Grodnie. Pochodz¹ ze zbiorów rodziny.
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DZIA£ANIA WOJENNE W PASIE KARPAT W WOJNIE OBRONNEJ
W 1939 ROKU Z UWZGLÊDNIENIEM UDZIA£U LOTNICTWA.
31. ESKADRA ROZPOZNAWCZA ARMII KARPATY
NAD S£OWACJ¥ W WOJNIE OBRONNEJ 1939 ROKU
Wybuch II wojny wiatowej przed dowództwem Armii Karpaty postawi³ wyj¹tkowo wa¿ne zadanie
 rozpoznania s³owackiego pogranicza, z którego niebawem mia³o wyjæ uderzenie niemieckiego XXII
Korpusu Pancernego za w kilka dni póniej, tak¿e XVIII Korpusu Górskiego. St¹d te¿ od pierwszych
godzin walk za³ogi polskich samolotów z obu Eskadr stacjonuj¹cych na pograniczu karpackim rozpoczê³y
intensywne loty bojowe nad terenem wrogiej S³owacji. Jesieni¹ 1939 roku, lotnictwo polskiej Armii Karpaty sk³ada³o siê tylko z dwóch Eskadr; 31. Eskadry Rozpoznawczej z 3. Pu³ku Lotniczego z Poznania i 56.
Eskadry Obserwacyjnej z 5. Pu³ku Lotniczego z Lidy-Wilna. Stan tych jednostek uzupe³nia³ Pluton £¹cznikowy nr 5 sformowany na ³ódzkim lotnisku Lublinek. Obie w/w Eskadry mia³y zostaæ przebazowane lotem
na po³udnie kraju na przygotowane dla nich lotniska polowe o których p³k. dypl. Witold Morawski ze
sztabu Armii Karpaty w meldunku 691/mob. szt. Lot. skierowanym drog¹ telegraficzn¹ o godz. 15.30 dnia
30 sierpnia 1939 roku do Szefa Sztabu Lotniczego w Warszawie donosi³, ¿e:
...Meldujê, ¿e dla 56 Eskadry Towarzysz¹cej lotnisko Mrowka (prawid³owe brzmienie Mrowla 
przyp. aut.) 9 klm na pó³nocny zachód od Rzeszowa jest ju¿ gotowe. Dla 31 Eskadry Liniowej lotnisko
Wrynia (prawid³owe brzmienie Werynia  przyp. aut.) 3 klm. na pó³nocny wschód od m. Kolbuszowa
gotowe od godziny 17.00 dnia 30. 8. 391.
W przesz³o trzy godziny póniej podczas odprawy dowódców jednostek Armii Karpaty pp³k. dypl.
pil. Olgierd Tuskiewicz otrzyma³ depesz¹ sztabow¹ o treci:
...Inspektor Armii gen. Fabrycy, Rzeszów 30 VIII 39, godz. 18.15, pilne.
W lad za L. Dz. 631/Mob.S.Lotn. 39 proszê o wydanie zarz¹dzeñ Dowódcy Lotnictwa i OPL
przesuniêcia w ci¹gu dnia 31 VIII br. rzutów powietrznych jednostek lotnictwa na lotniska przewidziane
planem Armii.
Szef Sztabu Lotniczego
Sztabu G³ównego
Ujejski gen. bryg. obs..
L. Dz. 701/ Mob.s.Lotn.39 2
Armia Karpaty posiada³a tylko jedn¹ Eskadrê Rozpoznawcz¹. Wojennym dowódc¹ 31 Eskadry
Rozpoznawczej by³ kpt. pil. Witalis Nikonow a w sk³ad jej dowództwa wchodzili:
 por. obs. Henryk Mo¿d¿eñ (oficer taktyczno  operacyjny i z-ca d-cy Eskadry)
 ppor. rez. dr Edward Romanowski (lekarz Eskadry)
 chor. techn. (wachmistrz) Boles³aw Kaszyñski (oficer techniczny Eskadry)
 st. majster wojsk. Jan Hobat (szef mechaników)
 st. sier¿. Marcin Staszewski (szef administracyjny Eskadry).

Instytut Pamiêci i Muzeum Genera³a Sikorskiego w Londynie (dalej-IPMS), Telegramy szefa sztabu armii Karpaty do Naczelnego
Dowódcy Lotnictwa - akta lotnictwa Armii Karpaty", Lot.A.II.29/1-kopia w zbiorach autora (dalej - MIPS, IPMS, Telegramy ...).

1

2

J. Pawlak, Samotne za³ogi, W - wa 1992, s. 301 (dalej - J. Pawlak, Samotne ...).
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Personel lataj¹cy jednostki tworzyli:
v obserwatorzy: por. por. Kazimierz Joszt, Tadeusz Ko³odziejski, Antoni Soroko, Jerzy Sukiennik; ppor. ppor. Wac³aw Bia³kiewicz, Olgierd £uczkowski, Leon Nowicki, Adam Szajdzicki,
Stefan Szczepañski, Marian Wójtowicz; ppor. rez. Spytek Pstrokoñski; pchor. pchor. rez. Stefan
Pigu³owski, Marian Pszenny.
v piloci: ppor. ppor. Jan Orzechowski, Józef Waroñski, W³adys³aw Makarewicz, Stefan Maciejewski; st. sier¿. Konstanty Korzeniowski; kpr. kpr. Jan Daczka, Leon Kegel, Andrzej Kuniacki, Ignacy Rabiega, Edmund Rozmiarek, Franciszek Sobkowiak, Jan Wiensko.
v strzelcy samolotowi: kpr. kpr. Stanis³aw Jarzembowski, Stanis³aw Lis, Józef Rek, Józef Starosta, Feliks Zemler; st. szer. Czes³aw Pelik i Józef Skorczyk3.
Zgodnie z ogólnymi wytycznymi u¿ycia si³ powietrznych, dotycz¹cymi lotnictwa rozpoznawczego wyposa¿onego w samoloty PZL P-23 B Kara, zadania dla niego by³y sprecyzowane w nastêpuj¹cy
sposób:
...G³ównym zadaniem lotnictwa liniowego, przydzielonego armiom, jest rozpoznanie. Jednak¿e w tych
przypadkach, gdy po³o¿enie wymaga rzucenia w bój wszystkich rozporz¹dzalnych rodków, nie nale¿y siê
wahaæ w wykorzystaniu równie¿ lotnictwa liniowego w charakterze lotnictwa bombowego przeciw ¿ywym
si³om nieprzyjaciela. Daj¹c zadanie rozpoznania, nale¿y przemyleæ, czy wiadomoci uzyskane przez lotnika
mog¹ daæ realn¹ podstawê do wyci¹gniêcia wniosków o zamiarach npl. Np. jest rzecz¹ niew¹tpliw¹, ¿e przy
bogatej sieci komunikacyjnej jak¹ rozporz¹dzaj¹ Niemcy, dozorowanie tej sieci dla wyci¹gniêcia wniosków
odnonie zamiarów operacyjnych npl przy tych si³ach lotnictwa, jakimi rozporz¹dza armia, jest zupe³nie nierealne (...) Nale¿y wiêc ograniczyæ siê do rozpoznania bliskiego, siêgaj¹cego nie g³êbiej jak w rejonie stacji
wy³adowczych i na odleg³oæ praktycznego przemarszu dziennego jednostki pancernej, a wiêc o charakterze
raczej praktycznym ni¿ operacyjnym4 .
Po przeprowadzeniu w dniach 24-25 sierpnia 1939 roku czynnoci mobilizacyjnych zgodnie
z elaboratem MOB. dowódca 31. Eskadry Rozpoznawczej (jednostka mobilizowa³a siê sukcesywnie od
kwietnia 1939 r. a rezerwici przechodzili przypieszone przeszkolenie) wraz z personelem jednostki po
pobraniu z magazynów uzupe³niaj¹cego wyposa¿enia (m.in. polowych sortów mundurowych, map, pistoletów Vis) na poznañskim lotnisku £awica oczekiwa³ w ostrym pogotowiu na rozkazy. Wed³ug pierwotnego Planu u¿ycia lotnictwa podczas wojny 31. Eskadra Rozpoznawcza mia³a dzia³aæ wspólnie z bliniacz¹
32 Eskadr¹ Rozpoznawcz¹ w ramach armijnego lotnictwa Armii £ód. Jednak coraz bardziej widoczne
zagro¿enie polskiej obrony ze strony S³owacji zmusi³o Naczelne Dowództwo Lotnictwa do zmiany ustalonego uprzednio planu u¿ycia jednostek lotnictwa bojowego i przydzielenia 31. Eskadry Rozpoznawczej do
wie¿o powsta³ej w lipcu 1939 roku Armii Karpaty. W kwestii uzbrojenia i wyposa¿enia w³asnej jednostki
kpt. pil. Witalis Nikonow wspomina³:
...10 samolotów Kara II (wersji B  przyp. aut.) + 1 samolot ³¹cznikowy RWD-8. Samoloty by³y
kompletnie uzbrojone tj: 1 km pilota i 2 km dla strzelca i obserwatora. Osiem samolotów posiada³o
radiostacje NIL/L. Dwa pozosta³e posiada³y tylko anteny. Wszystkie samoloty by³y wyposa¿one w celowniki bombardierskie wz. RH 32 i wyrzutniki do bomb 100 kg oraz automaty elektryczne do wyrzutników.
U¿ycie tych automatów by³o jednak niemo¿liwe ze wzglêdu na przepalanie siê zwojeñ i cewek. Oprócz
wyrzutników na bomby 100 kg na 6-ciu samolotach by³y zamontowane i uzgodnione wyrzutniki na bomIPMS, kpt. pil. Witalis Nikonow, Sprawozdanie z dzia³añ wojennych 31 Eskadry Liniowej przydzielonej do Armii Karpaty, akta lotnictwa
Armii Karpaty Lot.A.II.3/1c - kopia w zbiorach autora (dale j - IPMS, W. Nikonow, Sprawozdanie ...); IPMS, Zarys dzia³añ lotnictwa
Armii Karpaty autorstwa mjr. obs. ¯aczkiewicza, akta lotnictwa Armii Karpaty Lot.A.II.3/1c -kopia w zbiorach autora (dalej - IPMS,
Zarys ...). Autor tego drugiego opracowania podaje, ¿e w 31 Eskadrze Rozpoznawczej s³u¿y³o w 1939r. 51 podoficerów. Wg niektórych
róde³ pisanych por. obs. Tadeusz Ko³odziejski b³êdnie jest wymieniany w chwili wybuchu wojny jako oficer operacyjny Eskadry. Personel
techniczny Eskadry zgrupowany by³ w plutonie obs³ugi samolotów (33 osoby), w sekcji ³¹cznoci (12 osób), w sekcji uzbrojenia (6 osób),
w sekcji foto (5 osób), w sekcji transportowej (17 osób), w dru¿ynie dowódcy (lekarz + dwóch sanitariuszy oraz szef Eskadry, podoficer
gospodarczy i trzech szeregowych), w plutonie wartowniczym i opl (23 osoby). £¹cznie w 31 Eskadrze Rozpoznawczej dnia 1 wrzenia
1939 roku s³u¿y³o: 18 oficerów, 2 podchor¹¿ych rezerwy, 46 podoficerów i 76 szeregowych - 142 ludzi.
3

4

J. Pawlak, Polskie Eskadry w Wojnie Obronnej 1939, W - wa 1991, s. 256 (dalej - J. Pawlak, Polskie ...).
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by 12 kg i dwa wyrzutniki znajdowa³y siê w magazynie Eskadry jako zapas. Ze sprzêtu foto Eskadra
posiada³a 2 aparaty wbudowane KW i jeden KWF 70 oraz 4 aparaty rêczne KR F16. Takie wyposa¿enie
Eskadry w sprzêt foto jest zupe³nie niewystarczaj¹ce (Eskadra typu R). Bior¹c pod uwagê trudnoci
napraw oraz straty w sprzêcie, po kilku dniach wojny Eskadra mo¿e pozostaæ bez sprzêtu foto. Dla prac
laboratoryjnych Eskadra by³a wyposa¿ona w przyczepkê foto. Przyczepka ta jest odpowiednia dla wojny
typu sta³ego i w czasie ostatniej wojny okaza³a siê zupe³nie nieprzydatna ze wzglêdu na brak akumulatorów i swoj¹ nieruchliwoæ. W sprzêt transportowy Eskadra by³a wyposa¿ona nastêpuj¹co: 1 motocykl
CWS, 1 samochód osobowy typu £azik, 2 samochody osobowe typu Chevrolet, 4 samoloty ciê¿arowe
typu Renault 3 t, 6 samochodów pó³ciê¿arowych typu Fiat 2 t, 1 ci¹gnik P.Z.In¿., 1 samochód radiowy
Ursus (przerobiony na samochód radiowy), 1 przyczepka foto, 3 przyczepki benzynowe. Z samochodami
Renault 3 i przyczepk¹ foto by³y du¿e trudnoci zwi¹zane z ogumieniem. Dêtki i opony u tych pojazdów
by³y stare i zle¿a³e  na wygl¹d zewnêtrzny b. dobre bo by³y ³adnie konserwowane i malowane. Natomiast
w dzieñ mniej wiêcej co 20 km pêka³y dêtki, a póniej i opony. Zast¹pienie ich nowymi by³o niemo¿liwe ze
wzglêdu na brak takich wymiennych na rynku. Tabor samochodowy w takiej iloci by³ niewystarczaj¹cy na
przesuniêcie Eskadry w pe³nym rzucie co by³o czêsto konieczne w ostatniej wojnie. By³oby wskazane albo
powiêkszenie iloci samochodów albo dodanie przyczepek  platform, które by umo¿liwi³y na dobrych
drogach zwiêkszenie zdolnoci za³adowczej samochodów. W benzynê, amunicjê i bomby Eskadra by³a
wyposa¿ona. Oprócz tego w pierwszym dniu wojny Eskadra otrzyma³a 160 szt. bomb 100 kg. Wyposa¿enie
ludzi w odzie¿, bieliznê i broñ by³o kompletne. Personel lataj¹cy posiada³ kompletny ekwipunek lotniczy,
jedynie wyposa¿enie w mapy nie by³o kompletne5 .
Rzut ko³owy 31. Eskadry Rozpoznawczej odszed³ kolej¹ z Poznania dnia 27 sierpnia 1939 roku o godz.
1.00 z tym jednak, ¿e stacja docelowa mia³a byæ podana do wiadomoci personelowi naziemnemu dopiero
podczas jazdy. Za³ogi samolotów rozpoznawczo-bombowych P-23 B Kara z 31. Eskadry Rozpoznawczej
pozbawionych od oko³o dwu lat na kad³ubach barwnych gode³ (lis z bomb¹ lotnicz¹ na tle bia³ego rombu)
czeka³y na lotnisku Poznañ-£awica na dalsze rozkazy i jeszcze tego samego dnia, w którym odjecha³ rzut
ko³owy, dowódca Eskadry kpt. pil. Witalis Nikonow zosta³ wezwany po po³udniu do dowódcy poznañskiego
3 Pu³ku Lotniczego. Sam tak oto wspomina³:
...O godz. 14.00 zosta³em wezwany do d-cy pu³ku pp³k. pil. Jariny na odprawê, gdzie dowiedzia³em
siê, ¿e w dniu dzisiejszym mam odlecieæ do Lwowa. Samoloty by³y rozrzucone po ca³ym lotnisku i zamaskowane. Zanim zrobi³em odprawê i zapuci³em wszystkie samoloty by³a godz. 15.45. Start pierwszego samolotu nast¹pi³ o godz. 15.50. Odlot ca³ej Eskadry o godz. 16.05. Pomimo przelotu na du¿ych obrotach
(prawie pe³nych) Eskadra l¹dowa³a we Lwowie o zmroku. Jeden z samolotów podczas przelotu przez burzê
od³¹czy³ siê i pob³¹dzi³ l¹duj¹c pod Zamociem o godz. 19.20. W czasie l¹dowania samolot zosta³ uszkodzony tak, ¿e by³ niezdolny do dalszego lotu6 .
Nazajutrz 28 sierpnia 1939 roku, kpt. pil. Witalis Nikonow zameldowa³ siê we Lwowie u dowódcy
lotnictwa wie¿o utworzonej Armii Karpaty  pp³k. dypl. pil. Olgierda Tuskiewicza7. Z lwowskiego lotniska Skni³ów rankiem 30 sierpnia 1939 roku, dziewiêæ samolotów rozpoznawczo-bombowych P-23 B
IPMS, W. Nikonow, Sprawozdanie ...
Tam¿e. J. Pawlak (Polskie Eskadry ... , s. 271) podaje inn¹ wersjê wydarzeñ wi¹¿¹cych siê z tym przelotem. Po odlocie dziewiêciu
samolotów z Poznania dziesi¹ty samolot typu P-23B Kara" ( nr. boczny 4, ppor. obs. Olgierda £uczkowskiego) z powodu defektu odlecia³
o godz. 17.20 jednak pech przeladuj¹cy go przy starcie trwa³ nadal gdy¿ lec¹c samotnie za Eskadr¹ lotnicy napotkali w rejonie Zamocia
szeroki front burzowy i w strumieniach ulewy i ustawicznym b³ysku piorunów pilot zmuszony by³ o godz. 19.20 do przygodnego l¹dowania
w kartoflisku. Samolot z³ama³ goleñ podwo-zia i uszkodzi³ koñcówkê skrzyd³a, za³oga wysz³a bez szwanku, ale samolot nie nadawa³ siê do
dalszej eksploatacji bez dokonania napra-wy fabrycznej. Za³oga po krotkim pobycie w Zamociu i zwiedzeniu miasta dalsz¹ pod-ró¿ do
Lwowa odby³a kolej¹. Jednak w sprawozdaniu dowódcy Eskadry wersja ta nie wystêpuje, natomiast wspomina o tym w swym pamiêtniku ppor.
pil. Józef Waroñski z tej¿e 31 Eskadry Rozpoznawcze: ...W sk³ad Eskadry wchodzi³o 10 «Karasi» i jeden RWD. Do Lwowa przylecielimy
szczêliwie o zmroku. Jedna za³oga tj. ppor. obs. £uczkowski i kpr. pil. Wiluka wystartowa³a z opónieniem, napotka³a burzê i l¹dowa³a
przymusowo, uszkadzaj¹c podwozie. Za³oga przyjecha³a poci¹giem do Lwowa. -por. J. Waroñski, Pamiêtnik pilota, W: Roczniki Skrzydlatej
Polski - kopia w zbiorach autora (dalej-J. Waroñski, Pamiêtnik ...).
5
6

7
IPMS, W. Nikonow, Sprawozdanie ... IPMS, Sprawozdanie w sprawie rejestracji faktów, uwag i spostrze¿eñ, dotycz¹cych przygotowañ
i dzia³añ wojennych 31 Eskadry Armii Karpaty- autor ppor. rez. dr Edward Romanowski,-akta lotnictwa Armii Karpaty Lot.A.II.3/1c-
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Kara i jeden samolot ³¹cznikowy RWD-8 przylecia³o do Weryni pod Kolbuszow¹, gdzie po wyl¹dowaniu obs³uga wci¹gnê³a samoloty na liniê maskowania wród drzew bujnego parku przylegaj¹cego do
lotniska. Personel lataj¹cy zakwaterowano w pa³acu pobliskiego maj¹tku hr. Tyszkiewicza (gdzie tak¿e
mieci³o siê dowództwo 31. Eskadry Rozpoznawczej) za pozosta³y personel zakwaterowano w budynkach
folwarku. Uruchomiono eskadrow¹ radiostacjê i kuchniê polow¹, a wród personelu naziemnego przeprowadzono pierwsze treningowe czynnoci przygotowania samolotów do dzia³añ bojowych. Lotnicy poznañskiej Eskadry ostatnie godziny poprzedzaj¹ce wybuch wojny spêdzali g³ównie na studiowaniu mapy
Podkarpacia operacyjnego pogranicza s³owackiego czyli obszaru operacyjnego Armii Karpaty nad którym mieli dzia³aæ bojowo a map tych w jednostce brakowa³o. Obszar operacyjny jednostki obejmuj¹cy
teren od Czorsztyna po Zag³êbie Borys³awskie powa¿nie ró¿ni³ siê terenowo od obszaru nizinnej Wielkopolski gdzie dot¹d lata³y i æwiczy³y za³ogi popularnych Karasi 31. Eskadry Rozpoznawczej. Jeden z lotników Eskadry, ppor. pil. Józef Waroñski pozostawi³ po sobie pamiêtnik, który jest swoistym zapisem wrzeniowych dni 1939 roku, gdy na podkarpackim niebie kilka za³óg samolotów rozpoznawczo-bombowych
P-23 B Kara stara³o siê stawiæ czo³a niemieckiej przewadze8.
W meldunku operacyjnym z pierwszego dnia wojny, 1 wrzenia 1939 roku dowódca lotnictwa
Armii Karpaty pp³k. dypl. pil. Olgierd Tuskiewicz meldowa³ do Naczelnego Dowódcy Lotnictwa:

kopia w zbiorach autora (dalej-IPMS, Sprawozdanie w sprawie ...). Dowódca 31 Eskadry Rozpoznawczej tak oto wspomina³ ostatnie dni
pokoju:  ... W dniu 28 sierpnia 1939 r. dowiedzia³em siê od pp³k. dypl. Tuskiewicza Olgierda, ¿e zosta³em z Eskadr¹ przydzielony do Armii
«Karpaty» póniej te¿ dowiedzia³em siê, ¿e pod lotnisko dla Eskadry zosta³ przydzielony teren w m. Werynia (po³o¿ony on by³ 5 km na
pó³nocny wschód od Kolbuszowej - przyp. aut.). Uda³em siê tam samolotem (RWD - 8 - przyp. aut.) i po wyl¹dowaniu stwierdzi³em, ¿e teren
ten w zupe³noci nie nadaje siê pod lotnisko dla samolotów «Kara» II. Nale¿a³o tam zniwelowaæ drogi i zasypaæ rowy. W dniu nastêpnym
(29 VIII 1939 r. - przyp. aut.) dowiedzia³em siê od pp³k. Tuskiewicza, ¿e transport kolejowy Eskadry przyby³, wy³adowa³ siê i zosta³
skierowany do m. Werynia oraz otrzyma³em rozkaz przygotowania lotniska w³asnymi rodkami. Uda³em siê ponownie samolotem do
Weryni i po wyl¹dowaniu stwierdzi³em, ¿e rzut ko³owy nie przyby³. Uda³em siê samolotem na poszukiwania i odnalaz³em Eskadrê o 14 km
od miejsca przeznaczenia. Okaza³o siê, ¿e drugi oficer sztabu kpt. obs. £achwa Józef (w rzeczywistoci kpt. obs. Stanis³aw £achwa - przyp.
aut.) le naniós³ na mapê teren przeznaczony na lotnisko i to spowodowa³o jednodniowe opónienie w zainstalowaniu siê. Po skierowaniu
rzutu ko³owego na miejsce, porozumia³em siê z w³adzami powiatowymi od których otrzyma³em ludzi i narzêdzia potrzebne do niwelacji
terenu. Na kierownika robót ziemnych zosta³ wyznaczony in¿ynier ze starostwa, a fachowym doradc¹ by³ oficer z Eskadry. Teren pod
lotnisko zosta³ przygotowany na dzieñ 30 VIII i w tym dniu w godz. porannych Eskadrê (rzut powietrzny) przerzuci³em ze Lwowa sk³adaj¹c
meldunek d - dcy lotnictwa Armii". Przebazowanie jednostki na po³udnie zmieni³o ca³kowicie codzienny tryb ¿ycia Eskadry. Zbli¿aj¹cy siê
konflikt wojenny tak oto wspomina³ lekarz 31 Eskadry Rozpoznawczej ppor. rez dr Edward Romanowski: Na odstawie Karty Powo³ania
zg³osi³em siê 24 VIII 1939 r. do s³u¿by czynnej w 3 p.lotn. Przydzielono mnie do 31 Esk. Liniowej (nazewnictwo Rozpoznawcza wprowadzono dopiero w 1939r. - przyp. aut.). 28 VIII 1939 r. Transportem kolejowym Eskadrê przes³ano do Rzeszowa. 29 VIII 1939 r. Zajêto lotnisko
polowe w miejscowoci Werynia, pow. Kolbuszowa. 30 VIII 1939 r. Przybycie personelu lataj¹cego (9 p³atowców typu «Kara» II, dziesi¹ty
przymusowo l¹dowa³ pod Zamociem - bez szwanku za³ogi).
8
J. Waroñski, Pamiêtnik ... Jego autor szczêliwie prze¿y³ wojenne chwile w czasie walk w Polsce i po rumuñskiej tu³aczce na pok³adzie statku
Nicolaus dotar³ do Marsylii by z Francji w styczniu 1940 r. dostaæ siê na Wyspy Brytyjskie. Lotnicze szczêcie odwróci³o siê od niego w nocy
24/25 IX 1940 r. gdy wraz ze swoj¹ trzyosobow¹ za³og¹ samolotu Fairey Battle zgin¹³ mierci¹ lotnika zestrzelony przez niemieckiego
nocnego myliwca 80 km od lotniska 300 Dywizjonu Bombowego Ziemi Mazowieckiej w Swinderby w Anglii na którym s³u¿y³. Ppor. pil. Józef
Waroñski tak opisywa³ czas mobilizacji 31 Eskadry Rozpoznawczej: ...Zacz¹³em go pisaæ od chwili opuszcze-nia lotniska Poznañ. Od kilku
miesiêcy, konkretnie od wiosny 1939 roku, bylimy w pogotowiu bojowym. Ka¿dy wyczuwa³, ¿e wojna wisi na w³osku i w ka¿dej chwili mo¿e
wybuchn¹æ jak piorun z jasnego nieba. W pu³ku, od odlotu, mielimy ró¿nego rodzaju dy¿ury. W pewnym okresie w ogóle nie wolno nam by³o
wychodziæ do miasta, to znów wolno, ale tylko na parê godzin. Przed wrzeniem spalimy ju¿ wy³¹cznie na lotnisku; samoloty wyci¹gniête
z hangaru, gotowe do lotu. W dniu 26 sierpnia wraz a porucznikiem Mo¿d¿eniem i por. Sorok¹ by³em, jak siê okaza³o, po raz ostatni w miecie.
27 sierpnia 1939 r. Po obiedzie o godz. 14 - tej alarm, ubieraæ siê i odlot do Lwowa. Rzut ziem-ny Eskadry odszed³ ju¿ w sobotê 26.08. o godz.
24.00 (termin podany w sprawozdaniu dowódcy Eskadry jest jednak inny - 27 VIII 1939 r. o godz. 1.00 - przyp. aut.) w kierunku na Rzeszów.
Wszystko dzia³o siê tak szybko, ¿e nie zd¹¿y³em nawet po¿egnaæ swoich najbli¿szych, a przecie¿ pozosta³a Zochna, Wujostwo i Stefan. O godz.
15 z rozkazu dowódcy pu³ku p³k pil. Jariny, eskadra wystartowa³a pod dowództwem kpt. pil. Nikonowa, w kierunku na Lwów (dowódca Eskadry
w swym sprawozdaniu podaje termin odlotu jako godz. 16. 05 - przyp. aut.) ... We Lwowie 31 Eskadra rozpoznawcza otrzyma³a przydzia³ do
Armii "Karpaty" dowodzonej przez gen. Fabrycego. Do-wódc¹ lotnictwa przy tej¿e Armii by³ pp³k pil. Tuskiewicz wraz z mjr. pil. Zaniewskim
i kpt. obs. £achw¹. 30 sierpnia. Odlecielimy na polowe lotnisko w maj¹tku Werynia ko³o Kolbuszowej. Kwatery mielimy w pa³acu
hr. Tyszkiewicza. W maj¹tku pozosta³a tylko córka hrabiego oraz s³u¿ba. Lotnisko dobre, samoloty zamaskowane obok lotniska w kêpie
krzaków, a materia³y pêd-ne oraz bomby zamaskowane w oddalonym o kilometr od lotniska lesie
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...W dniu 1 rzym. 9 wykona³em dwa rozpoznania Karasiami na terenie S³owacji ....
Dca. lotn. Karpaty, Tuskiewicz pp³k.
L.dz.5832/LOT.INF.399
Ponadto w telegramie do Naczelnego Dowódcy Lotnictwa nadanym 1 wrzenia 1939 roku o godz.
16.40 dowódca lotnictwa armijnego podawa³ co nastêpuje:
...Dzi w po³udnie rozpoznawcze lotnictwo stwierdzi³o kolumnê motorow¹ d³ugoci 5 km w marszu
z Rychwa³d do Spisska Stara Ves. (Mapa 1 : 100000 Szczawnica). Rodzaju wozów nie rozpoznano, w Spisskiej
Nowej Wsi /Iglo/(wêgierska nazwa Spisskiej Nowej Wsi  przyp. aut.) lotnisko bronione przez artyleriê. Obserwator naliczy³ 6 samolotów.
D-ca lotn. Pplk. Tuskiewicz10 .
Dowódca 31. Eskadry Rozpoznawczej bêd¹c w sztabie lotnictwa Armii Karpaty dowiedzia³ siê o wybuchu wojny. Dla swej Eskadry otrzyma³ dwa zadania  obydwa dotycz¹ce rozpoznania powietrznego terenu
S³owacji. Po przybyciu na lotnisko w Weryni oraz po powiadomieniu personelu lataj¹cego i naziemnego
Eskadry o stanie wojny z Niemcami wyznaczy³ dwie za³ogi do wykonania zadañ bojowych. Samolot rozpoznawczo-bombowy P-23 B Kara (nr. 7 (?) z za³og¹ w sk³adzie: por. obs. Tadeusz Ko³odziejski, ppor. pil. Jan
Orzechowski i kpr. strz. samolotowy Stanis³aw Lis mia³ polecieæ w rejon s³owackiego miasta Bardejov, wed³ug trasy uzyskanej ze sztabu lotnictwa armijnego za druga za³oga w sk³adzie: ppor. obs. Marian Wójtowicz,
kpr. pil. Jan Daczka i st. szer. strz. samol. Czes³aw Pelik samolotem tego samego typu mia³a polecieæ na
rozpoznanie rejonu OrlovLubowna. Warunki lotne tego dnia nie by³y zbyt korzystne, niebo pokryte by³o
chmurami pomiêdzy którymi pojawia³y siê niewielkie okienka. Po przesz³o 1,5 godzinie lotu pierwsza
za³oga powróci³a do Weryni za³oga ppor. obs. Mariana Wójtowicza witana niezwykle serdecznie przez
pozosta³y na lotnisku personel jednostki. Za³oga ta w rejonie Orlov-Lubovna wykry³a niemieck¹ kolumnê
pancern¹ o d³ugoci 40 km, przesuwaj¹c¹ siê dolinami i w¹wozami górskimi z kierunku Spisska Bia³a 
Spiskie Hanuszowce  Spisska Stara Wie w rejon polskiego Czorsztyna, przedstawiaj¹c¹ poprzez usytuowanie w górskich w¹wozach i górskich dolinach bardzo dogodny cel do bombardowania (zapewne by³ to
9. pu³k rozpoznawczy z niemieckiej 4. Dywizji Lekkiej nacieraj¹cej na tym odcinku). Na weryñskim lotnisku
od razu rozpoczêto prace sztabowe przy przygotowaniu nalotu oraz podwieszanie bomb do maszyn Eskadry. Po przesz³o 2,5 godzinnym rozpoznaniu powróci³a druga za³oga równie owacyjnie witana na lotnisku przez personel jednostki  ze swego rozpoznania por. obs. Tadeusz Ko³odziejski przywióz³ fotografie wykrytego lotniska w Spisskiej Nowej Wsi oraz rozpoznan¹ o marszu piechoty górskiej wroga,
posuwaj¹cej siê w kierunku granicy polskiej. Wspomniane lotnisko sfotografowano pomimo silnej s³owackiej obrony przeciwlotniczej11.
Por. obs. T. Ko³odziejski pozostawi³ po sobie spor¹ dawkê wspomnieñ. Tak oto opisywa³ on lot
z 1 wrzenia1939 roku oraz dalsze:
...Od pocz¹tku dzia³añ bojowych, 31-a Eskadra Liniowa by³a przydzielona do Armii Karpaty.
Pierwsze te¿ loty bojowe wykonywano z ma³ego lotniska polowego (chodzi o Weryniê  przyp. aut.),
9

IPMS, Meldunki archiwalne, akta lotnictwa Armii "Karpaty", Lot.A.II.3/1b - kopie w zbiorach autora (dalej -IPMS, Meldunki ...).
IPMS, Meldunki ...

10

11
Tam¿e; J. Waroñski, Pamiêtnik ...Pierwszy dzieñ wojny i pierwszy start do lotu nad S³owacjê tak oto wspomina³ ppor. pil. Józef Waroñski:
...Od rana s³yszymy wybuchy bomb, przypuszczalnie bombarduj¹ Tarnobrzeg i Mielec. Jestemy podenerwowani, oczekujemy rozkazów
i ufamy, ze wkrótce polecimy na Berlin i inne miasta niemieckie. Po obiedzie przyszed³ rozkaz z dowództwa lotnictwa, aby wykonaæ lot na
rozpoznanie, nad terenem S³owacji (wg wczeniej cytowanych róde³ lot ten wykonano w godzinach rannych - przyp. aut.) gdy¿ prawdopodobnie tam grupuj¹ siê jednostki zmotoryzowane, które maj¹ wyruszyæ na Polskê. Na ten pierwszy lot bojowy polecia³a za³oga w sk³adzie:
por. obs. Ko³odziejski i por. pil. Orzechowski. Mieli rozpoznaæ drogi i linie kolejowe w okolicy Preszowa (miasto to oddalone jest od
wspomnianego w relacji dowódcy Eskadry Bardejowa o oko³o 50 km - przyp. aut.). Przed ich startem by³em na lotnisku. Por. Ko³odziejski
na³o¿y³ bia³e rêkawice i zaj¹³ miejsce w kabinie «Karasia». Po nabraniu 300 m pilot i obserwator próbuj¹ kaemy. Strzelaj¹ dobrze. Polecieli.
Czekamy wszyscy na ich wiadomoci, ciekawi co nam opowiedz¹. Po 2 i pó³ godzinach przylecieli i przywieli dosyæ wa¿ne wiadomoci i zdjêcia
fotograficzne. Opowiadali, ze na terenie S³owacji byli ostrzeliwani przez artyleriê przeciwlotnicz¹. Rozpoznali kolumny zmotoryzowane,
posuwaj¹ce siê ku gra-nicy polskiej. Przywitalimy ich owacyjnie, by³ to bowiem pierwszy chrzest bojowy 31 Eskadry.
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po³o¿onego oko³o 25 km na pó³noc od Rzeszowa (miejsce postoju dowódcy Armii). Eskadra by³a ca³kowicie wyposa¿ona w samoloty Kara II (tj. P-23 B  przyp. aut.), z pe³nym osprzêtem (radiostacje pok³adowe na ka¿dym samolocie, wyrzutniki do bomb itd.) Rankiem dnia l wrzenia rozporz¹dzano dziesiêcioma samolotami (w/g relacji dowódcy Eskadry by³o w niej tego dnia dziewiêæ Karasi  przyp. aut.). Przez
dwa pierwsze dni wojny Eskadra wykonywa³a jedynie rozpoznania. By³y to rozpoznania dalekie  rozpoznawano drogi i linie kolejowe na S³owacji. Wyniki tych rozpoznañ wyranie przepowiada³y u¿ycie
Eskadry w najbli¿szej przysz³oci. Oto wykryto w Iglo (Nowa Wie Spisska) lotnisko dos³ownie zapchane
samolotami niemieckimi, a w Popradzie stwierdzono wy³adowania wielkiej jednostki pancernej12 .
dodaj¹c:
...Lot odbywa³ siê przy zachmurzonym niebie, ale w chmurach by³y okna do kilku kilometrów
w kwadracie. Wykona³em zdjêcia lotniska Igloo (w³aciwa pisownia Iglo  wêgierska nazwa Spiskiej Nowej Wsi  przyp. aut.), na którym sta³o 27 Dornierów i gdzie artyleria przeciwlotnicza przywita³a nas
pociskami 88 mm (w innym meldunku sztabowym bêdzie mowa o ostrzale artylerii kla. 75 mm  przyp.
aut.). Ponadto zrobi³em zdjêcia w dwóch górskich miejscowociach, w których wy³adowywa³y siê niemieckie dywizje pancerne13 .
W kwestii rozpoznania wykrytej kolumny przeciwnika oraz lotniska Spisska Nowa Wie zosta³a
przeprowadzona rozmowa przy pomocy juzogramu (depesza dalekopisowa nadana telegrafem typu Hughes  przyp. aut.) pomiêdzy szefem sztabu Armii Karpaty p³k. dypl. Witoldem Morawskim i mjr dypl.
Antonim Grudziñskim z Oddzia³u III Sztabu Naczelnego Wodza, z 1 wrzenia1939 roku z godz. 17.00.
W jej archiwalnym zapisie czytamy:
...Przeprowadzilimy udane rozpoznanie lotnicze, które wykaza³o kolumnê piêciokilometrow¹
motorow¹ na kierunku Czorsztyn i lotnisko obsadzone Spisska Nova Ves. Wiêcej lotnik nie uzyska³, by³
ostrzeliwany artyleri¹ 75 mm (w powy¿szej relacji jest mowa o ostrzale artyleri¹ kal. 88 mm  przyp.
aut.). Wydaje mi siê, ¿e g³ównie bêdziemy siê musieli opieraæ na lotnictwie, które z drugiej strony musimy
oszczêdzaæ14 .
Za³oga w sk³adzie: por. obs. Tadeusz Ko³odziejski, ppor. pil. Jan Orzechowski i kpr. strz. Stanis³aw Lis
zapêdziwszy siê nad teren Spisza i przeprowadziwszy rozpoznanie powietrzne wykry³a na lotnisku w Spiskiej
Nowej Wsi 27 dwusilnikowych maszyn. Lotnicy z poznañskiej za³ogi, ryzykuj¹c zestrzelenie przez wrog¹
opl., wykonali w/w seriê zdjêæ spisskiego lotniska z niemieckimi i s³owackimi samolotami na nim siê znajduj¹cymi. Jedna z owych fotografii przetrwa³a zawieruchê wojenn¹ bêd¹c publikowan¹ w szeregu opracowañ,
przedstawia co najmniej cztery samoloty bombowe typu Dornier Do-17. Na jej podstawie mo¿na stwierdziæ,
i¿ czêæ niemieckiego pu³ku bombowego KG 76 (jedna Eskadra?), ju¿ pierwszego dnia wojny operowa³a z spisskiej bazy na S³owacji (wg. autorów s³owackich w dniu 1 wrzenia 1939 roku na terenie
S³owacji nie by³o jednostek niemieckiej Luftwaffe jednak dane z publikacji polskich autorów temu przecz¹; pozosta³a czêæ w/w pu³ku, wg róde³ niemieckich, tego dnia atakowa³a cele na kierunku £ód
 Radom  Tomaszów  Kielce  Czêstochowa). Zastanawiaj¹ca jest jednak liczba maszyn podana
w relacji przez obserwatora. Gdybymy do liczby niemieckich maszyn dodali s³owackie samoloty dwumotorowe w liczbie dwóch (jeden Aero B. 71 i jeden Aero MB-200  przyp. aut.) to i tak otrzymany wynik
nie da³by liczby 27 samolotów dwusilnikowych. Czy¿by wiêc mog³a tu zaistnieæ pomy³ka nie w liczbie
samolotów, ale w ich okreleniu i pozosta³e samoloty by³y jednosilnikowe?15 Warto w tym miejscu podaæ
12
T. Ko³odziejski, Dzia³ania bombardierskie 31 - ej eskadry liniowej - zbiory kpt. dr T. Kopañskiego - kopia w zbiorach autora (dalej T. Ko³odziejski, Dzia³ania ...).

J. Pawlak, Samotne ..., s. 306 - 307; R. Kowalski, Dzia³ania ..., s. 69 - 71.
IPMS, W. Nikonow, Sprawozdanie ... ; T. Kopañski, K. Sikora, P.23 "Kara", Gdynia 1995, s.17 (dalej - T. Kopañski, K. Sikora, P - 23...).
15
W oparciu o zestawienia sporz¹dzone przez J. B. Cynka (J. B. Cynk, Polskie lotnictwo myliwskie w boju wrzeniowym, Gdañsk 2000;
J. B. Cynk, Si³y lotnicze Polski i Niemiec 1939, W - wa 1989), mo¿na ostro¿nie przypuciæ, i¿ na lotnisku Spiska Nowa Wie oprócz maszyn
z KG 76 w dniu 1 IX 1939r. znajdowa³y siê tak¿e samoloty nale¿¹ce do drugiego niemieckiego pu³ku bombowego - KG 77, którego za³ogi
bombardowa³y cele m.in. w Krakowie, Lwowie, lotniska w Kronie i Moderówce, Rakowicach. Jednak wg zeznañ niemieckich lotników,
którzy trafili do polskiej niewoli pod Krosnem wynika, ¿e samoloty KG 77 startowa³y z lotniska Kamenica pod Brnem na Morawach - por.
IPMS, Meldunki ....
13
14
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treæ meldunku telegraficznego dowództwa Armii Karpaty skierowanego do Sztabu G³ównego w dniu
30 sierpnia 1939 roku o godz.19.00 (przekazano go o godz. 23. 05), w którym znajdowa³ siê zapis oparty
o doniesienia polskiego wywiadu:
...W m. Spisska Nova Ves na lotnisku oko³o 100 samolotów (!?)16 .
Si³y s³owackiego lotnictwa zgrupowanego w tej bazie po³o¿onej na podtatrzu nie by³y wówczas a¿
tak spore. Czy¿by wiêc zachodzi³a tu pomy³ka w liczbie wymienionych samolotów pope³niona przez
informatorów II Oddzia³u i liczba ta by³a przesadzona? Por. obs. Henryk Ko³odziejek zapisa³ w swej
relacji równie¿ inn¹ informacjê:
...Nastêpnie polecia³em nad Perov. W drodze powrotnej, po s³owackiej stronie, zrzuci³em na niemieck¹ kolumnê w marszu wszystkie posiadane bomby (12,5 kg) i powróci³em do Weryni 17.
Informacja ta rzuca zupe³nie nowe wiat³o na temat bombardowania s³owackiego terytorium przez
polskie za³ogi Karasi z 31. Eskadry Rozpoznawczej ju¿ w pierwszym dniu wojny. S³owackie opracowania i ród³a archiwalne milcz¹ w tej kwestii. Faktu tego tak¿e nie potwierdza tak¿e, ¿aden z lotników
poznañskiej Eskadry w swych zachowanych relacjach i pamiêtnikach. Lotnicy z polskiej za³ogi rozpoznali tego dnia o marszu piechoty górskiej wroga, posuwaj¹cej siê w kierunku granicy polskiej, lecz czy
j¹ zbombardowali? W swym pamiêtniku ppor. pil. Józef Waroñski z tej samej Eskadry zapisa³ w odniesieniu do innego lotu:
...Zabralimy 6 bomb, gdy¿ od chwili wkroczenia armii niemieckiej na teren Polski wolno nam
by³o bombardowaæ. Zaznaczam, ¿e na terenie S³owacji nie wolno nam by³o zrzucaæ bomb !!!
W wietle tej relacji trudno bezstronnie wiêc stwierdziæ czy na pok³adzie samolotu rozpoznawczo
bombowego P-23 B Kara wykonuj¹cego 1 wrzenia1939 roku lot z za³og¹ por. obs. T. Ko³odziejskiego nad
S³owacj¹ by³y na pok³adzie bomby czy te¿ nie?! A jeli by³y to dlaczego by³y to bomby o wadze 12,5 kg skoro
normalnie praktykowane by³o zabieranie przez za³ogi maszyn wy¿ej wymienionego typu bomb o wadze 50
kg? W pierwszym dniu wojny dowódca 31. Eskadry Rozpoznawczej zapoznawszy siê z wynikami obu
rozpoznañ zaplanowa³ nalot na s³owackie cele lecz zgody na jego wykonanie z dowództwa nie otrzyma³.
Czy¿by wiêc dowódca za³ogi Karasia dokona³ bombardowania na w³asn¹ rêkê? Dowódca Eskadry w tej
kwestii w swej relacji nie podaje ¿adnych informacji potwierdzaj¹cych nalot a naturalne jest, ¿e o takim fakcie
jego podw³adny musia³by mu zameldowaæ. Jeli za zameldowa³ to dlaczego dowódca 31. Eskadry Rozpoznawczej nie dokona³ tak istotnego zapisu w swym sprawozdaniu? Sprawa ta jest nadal nie do koñca wyjaniona18.
Po powrocie obu za³óg z lotów rozpoznawczych nad S³owacj¹ i przeanalizowaniu wyników rozpoznania dowódca 31. Eskadry Rozpoznawczej nakaza³ przygotowanie za³óg i samolotów do lotu na bombardowanie wykrytej kolumny bombami o wadze 50 kg, za po wywo³aniu fotografii z tego lotu przekaza³
je do sztabu lotnictwa Armii Karpaty gdzie pp³k. pil. Olgierd Tuskiewicz zaaprobowa³ jego pomys³ i nakaza³ przygotowanie wyprawy bombowej na wykryty pancerno-motorowy zagon, którym by³ niemiecki XXII
Korpus Pancerny. Ze wzglêdu na nadzwyczaj dogodny teren do wykonania nalotu (ciasne w¹wozy karpackie) zak³adano, ¿e nalot w³asnego lotnictwa spowoduje spore straty wród oddzia³ów wroga. Kwestia przygotowañ do nalotu pojawia siê w relacji por. obs. Tadeusza Ko³odziejskiego:
...Wysuniêty przez dowódcê Eskadry (rano dnia 2 wrzenia) projekt zbombardowania lotniska Iglo
(w/g relacji dowódcy 31. Eskadry Rozpoznawczej projekt ten pojawi³ siê ju¿ 1 IX 1939 r  przyp. aut.)
sztab Armii odrzuci³ (Polska nie by³a w stanie wojny ze S³owacj¹). Jednak¿e tego samego dnia, wieczorem, nakazano Eskadrze osi¹gn¹æ gotowoæ do dzia³añ bombowych na dzieñ 3 wrzenia rano. Gotowoæ tê osi¹gniêto ju¿ o wicie19.
16

IPMS, Meldunki ...

J. Pawlak, Samotne ... , s. 306 - 307.
IPMS, W. Nikonow, Sprawozdanie ... ; T. Kopañski, K. Sikora, P. 23 ... , s. 17.
19
T. Ko³odziejski, Dzia³ania ...
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Nalot z dnia 3 wrzenia1939 roku wykonano jednak nie na terytorium S³owacji, lecz na cele w Polsce
pod Nowym Targiem i Rabk¹ gdzie przez prze³êcze górskie przebija³ siê niemiecki XXII Korpus Pancerny
(by³a to kolumna 4 Dywizji Lekkiej  przyp. aut.). Mowa o wyprawie bombowej jest tak¿e w meldunku p³k.
dypl. Witolda Morawskiego ze sztabu Armii Karpaty z godz. 9.10 z 1 wrzenia1939 roku:
... Eskadrê w³asn¹ skierowano na Kie¿mark dla bombardowania rozpoznanego tam zgrupowania.
Zastanawiaj¹ce jest dlaczego w tym dokumencie pojawia siê nazwa Kie¿mark skoro wykryte cele znajdowa³y siê w rejonie Spisskiej Nowej Wsi i Popradu. Wyt³umaczenie mo¿na znaleæ w wieczornym meldunku sytuacyjnym dowództwa Armii Karpaty z godz. 20.30 z 2 wrzenia1939 roku nadanym w Rzeszowie do
Naczelnego Dowództwa znajduje siê zapis:
...2. Rozpoznanie lotnicze stwierdzi³o w Spisska Bela du¿e zgrupowanie oddzia³ów ró¿nych rodzajów broni. Robi³y wra¿enie, ¿e s¹ po wyl¹dowaniu. Ke¿marok-lotnisko wczoraj wolne, dzisiaj zosta³o obsadzone20.
Meldunek ten potwierdza fakt, ¿e ju¿ 1 wrzenia 1939 roku lotnicy 31. Eskadry Rozpoznawczej
nie tylko w Spisskiej Nowej Wsi ale i w okolicy Kie¿marku wykryli wrogie lotnisko polowe, na który
pojawi³a siê wroga jednostka lotnicza. Z pewnoci¹ wspiera³a ona w operacji prze³amania lewego skrajnego skrzyd³a polskiej Armii Kraków si³y niemieckiego XXII Korpusu Pancernego, który ju¿ pierwszego dnia wojny wkroczy³ na polskie terytorium osi¹gaj¹c miejscowoci Spytkowice, Nowy Targ. Wchodz¹cej w jego sk³ad 2. Dywizji Pancernej z racji powierzonego jej priorytetowego zadania prze³amania w jak
najkrótszym czasie polskiej obrony, dowództwo niemieckie przydzieli³o do wy³¹cznej dyspozycji wczeniej
opisywan¹ Eskadrê Rozpoznawcz¹ 1.(H)14 (dziewiêæ samolotów obserwacyjnych Henschel Hs 126 A1
oraz jeden samolot rozpoznawczy Heinkel He-46.
To w³anie ta jednostka ta od pierwszych godzin wojny wykonywa³a intensywne loty rozpoznawcze nad polskim Podhalem, dostarczaj¹c najwie¿szych informacji o po³o¿eniu i sile polskiej obrony.
Niestety, po up³ywie pó³ godziny dowódca 31. Eskadry Rozpoznawczej otrzyma³ (na podstawie
rozkazu ze Sztabu G³ównego w Warszawie) zakaz startu i odmowê wykonania operacji  wyprawê bombow¹ odwo³ano. Ten fakt wzbudzi³ du¿e poruszenie wród personelu jednostki nie rozumiej¹cego co
wp³ynê³o na tak¹ decyzjê prze³o¿onych. T³umaczyæ ten stan rzeczy mia³ fakt, ¿e Rzeczpospolita Polska
nie by³a w stanie wojny ze S³owacj¹, której oddzia³y wojskowe od pierwszych godzin wojny dzia³a³y
przy boku niemieckiego agresora!!! Do pomys³u operacji bombowej powrócono dzieñ póniej. Oto treæ
meldunku nr 69 skierowanego przez pp³k. dypl. pil. Olgierda Tuskiewicza z Rzeszowa do Naczelnego
Dowódcy Lotnictwa dnia 2 wrzenia 1939 roku o godz. 20.15:
...Wobec du¿ej agresywnoci niemieckich] bombowców, proszê o zezwolenie bombardowania ich
lotnisk na S³owacji. Zostanie zachowana jak najdalej posuniêta ostro¿noæ w stosunku do osiedli21.
Wytyczne dotycz¹ce bombardowania lotniczego opracowane przez Sztab G³ówny i uzgodnione z rz¹dami angielskim i francuskim zabrania³y m. in. bombardowania celów ¿ywych na obszarze pañstwowym
nieprzyjaciela. Lekarz 31. Eskadry Rozpoznawczej ppor. rez. dr Edward Romanowski tak oto krytycznie
wspomina³ fina³ planowanej akcji bombowej na terenie S³owacji:
...Jak opowiada³ d-ca Eskadry kpt. Nikonow w czasie obecnoci oficerów Eskadry (podczas obiadu, daty nie pamiêtam) meldunki jego z³o¿one w sztabie Armii z lotów wywiadowczych nad terenem
S³owacji w pierwszych 2-3 dniach wojny posz³y wszystkie do kosza22 .
Pierwszy dzieñ walk na pograniczu polsko-s³owackim pokaza³, ¿e pomimo dysproporcji si³ zatrzymano si³y niemieckie w rejonie beskidzkich prze³êczy. Lokalne sukcesy w postaci np.: zajêcia Zakopanego odnios³a armia s³owacka. Lecz drugi dzieñ walk pokaza³ jednak jak spore s¹ ró¿nice si³ walcz¹cych po obu stronach karpackiej granicy. Komunikat informacyjny dowództwa Armii Karpaty z dnia
2 wrzenia 1939 roku donosi³:
IPMS, Meldunki ...
IPMS, W. Nikonow, Sprawozdanie ... ; IPMS, Meldunki ...
22
T. Ko³odziejski, Dzia³ania ; IPMS, Sprawozdanie w sprawie ... ;J .Waroñski, Pamiêtnik ...
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...Nr. 73, godz. 21.15.
Sztab G³ówny Oddzia³ II
Komunikat Informacyjny z dnia 2. 9., godz. 19.00.
Sytuacja na odcinku frontu Armii bez zmiany. Nie stwierdzono nigdzie powa¿niejszego nacisku z strony wojska
nieprzyjaciela. Na zachodnim skrzydle odcinka Jas³o stycznoæ z ma³ymi oddzia³ami niemieckimi zosta³a nawi¹zana w rejonie Huta  Polañska  Nowy ¯migród i w rejonie Lipowiec (pow. Rymanów). W³asny lotnik
stwierdzi³ w godzinach przedpo³udniowych w m. Bia³a Spisska zgrupowanie jak gdyby powy³adowcze wojsk
wszystkich rodzajów broni. W Ke¿marok lotnik stwierdzi³ lotnisko niemieckie obsadzone (10 samolotów).
W rodkowej i wschodniej S³owacji lotnik wiêkszych zgrupowañ wojsk nie zauwa¿y³ ...
M. p³k. dypl.
Szef Sztabu Armii Karpaty
1 644/15/II/mob. 3923
W kolejnym meldunku tego¿ p³k. dypl. Witold Morawskiego nr 70 (L.645/14/III. mob.) równie¿
z 2 wrzenia 1939 roku z godz. 20.30 nadanym w Rzeszowie znajduje siê nastêpuj¹ce stwierdzenie:
... 6. Sygnalizowane przez zo³nierzy s³owackich na kier. Dukli i Jas³a silne oddzia³y nie. (oko³o  ch do
 ch d.p.) przez lotnika nie zosta³y wykryte. Rejon ten w ci¹gu dnia jutrzejszego bêdzie rozpoznany24 .
Armia Karpaty by³a pocz¹tkowo zwrócona na po³udnie. Front jej wynosi³ wówczas ponad 200
km, z czego czynny odcinek s³owacki mia³ oko³o 140 km d³ugoci. Wiadomoci dostarczane znad S³owacji mia³y pierwszorzêdne znaczenie zarówno dla dowódcy Armii Karpaty jak i dla Naczelnego Dowództwa. Rozpoznanie tego terenu nie mia³o luk, by³o szczegó³owe i ci¹g³e w czasie. Dlatego dowódca 31.
Eskadry Rozpoznawczej dnia 2 wrzenia 1939 roku otrzyma³ trzy zadania z czego dwa z nich dotyczy³y
ponownego rozpoznania ruchu na kolejach i drogach S³owacji, a trzecie  ledzenia wykrytej poprzedniego dnia niemieckiej kolumny XXII Korpusu Pancernego. Na rozpoznanie ruchu na kolejach i drogach prowadz¹cych ze S³owacji do Polski mia³y polecieæ dwie za³ogi w sk³adzie: por. obs. Kazimierz
Joszt, kpt. pil. Witalis Nikonow i kpr. strz. samolotowy Feliks Zemler oraz por. obs. Jerzy Sukiennik,
kpr. pil. Andrzej Kuniacki o kpr. strz. samolotowy Stanis³aw Jarzembowski. Obie za³ogi mia³y wykonaæ rozpoznanie lotem kosz¹cym za trzecia za³oga w sk³adzie: por. obs. Henryk Mo¿d¿eñ, kpr. pil. Jan
Wiensko i kpr. strz. samolotowy Józef Rek mia³a lecieæ na wysokoci redniej ok. 1500 m. Nastrój wród
lotników by³ bardzo bojowy i optymistyczny pomimo niepomylnych warunków atmosferycznych, g³ównie gêstych przyziemnych mgie³ w porze porannej. Dowódca Eskadry mia³ spore k³opoty ze skompletowaniem za³óg na loty bojowe, gdy¿ ka¿dy chcia³ lecieæ  wszyscy lotnicy pragnêli zaliczyæ przynajmniej
jeden lot bojowy jakby obawiaj¹c siê, ¿e wojna mo¿e siê wkrótce skoñczyæ (?!). Wreszcie gdy ukaza³o
siê nad Weryni¹ s³oñce i mg³y ust¹pi³y miejscami tak, ¿e gdzieniegdzie widaæ by³o skrawki czystego
nieba, kpt. pil. Witalis Nikonow rozkaza³ startowaæ pierwszej za³odze por. obs. Jerzego Sukiennika po
czym samolot rozpoznawczo-bombowy P-23 B Kara poko³owa³ na start a po nim kolejna maszyna tego
typu. Oko³o godz. 11-tej samolot (oznaczony nr 1) z za³og¹: kpt. pil. Witalis Nikonow, por. obs. Joszt, kpr.
strz. Feliks Zelmer wykona³ lot po trasie Lubowla  Nowa Spiska  Wie Spiska Bela. Trzecia za³oga por.
obs. Henryka Mo¿d¿enia mia³a wykonaæ lot po po³udniu. Po up³ywie dwóch godzin (wg innej wersji po
up³ywie godziny  przyp. aut.) powróci³y w odstêpach kilkunastu minut obie wys³ane nad S³owacjê za³ogi
a ich meldunki by³y negatywne: nie stwierdzono wiêkszego ruchu na szosach i kolejach s³owackich.
Potwierdzi³y siê natomiast informacje o obecnoci niemieckich samolotów na lotnisku Spisska Nowa
Wie gdzie potwierdzono obecnoæ wrogich samolotów25. Natomiast w pobli¿u granicy polskiej zauwa¿ono ma³e oddzia³y piechoty wroga i nieliczne drobne kolumny pancerne. Za³oga por. obs. Kazimierza
Joszta wykry³a du¿e zgrupowanie piechoty i taborów w m. Bela Spisska  zaobserwowane jednostki

23
24
25

IPMS, Meldunki ...
Tam¿e.
IPMS, W. Nikonow, Sprawozdanie ...
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nale¿a³y do wykrytej poprzedniego dnia niemieckiej 2. Dywizji Górskiej oraz dywizji s³owackiej26. W dniu
3 wrzenia 1939 roku o godz. 6. 00 dowódca lotnictwa Armii Karpaty w sprawozdaniu opónionym z powodu przerwy w pracy dalekopisu typu Hughes dotycz¹cym poprzedniego 2 wrzenia 1939 roku meldowa³
Naczelnemu Dowódcy Lotnictwa:
...Rozpoznanie lotnicze w dniu dzisiejszym stwierdzi³o zgrupowanie piechoty i broni pancernej w m.
Bela Spisska, wed³ug oceny obserwatora du¿o wojska w Ke¿marok, lotnisko i 18 bombowców. Bardejów
broniony przez artyleriê przeciwlotnicz¹ wysokopu³apow¹, w rodkowej i we wschodniej S³owacji wojsk
nie zaobserwowano.
L.dz.616-28/Op .lot.27
W cytowanym powy¿ej raporcie p³k. dypl. Witolda Morawskiego ze sztabu Armii Karpaty z tego dnia
jest mowa o wykryciu w lotniska wroga: ... W Ke¿marok lotnik stwierdzi³ lotnisko niemieckie obsadzone
(10 samolotów), za w/g raportu pp³k. dypl. Olgierda Tuskiewicza wykryto na nim  18 bombowców. Jest tu
mowa o lotnisku w Ke¿marok czyli Kie¿mark wykrytym ju¿ poprzedniego dnia. Wed³ug sprawozdania dowódcy 31. Eskadry Rozpoznawczej kpt. pil. Witalisa Nikonowa na wykrytym przez za³og¹ por. obs. Kazimierza Joszta lotnisku zlokalizowano jednak 10 samolotów lecz mowa w nim jest o lotnisku Spisska Nowa Wie
(Iglo). Wszystko wiêc wskazuje, na to ¿e w którym z dokumentów tkwi b³¹d w nazwie miejscowoci zrobiony rêk¹ jednego z w/w oficerów za jedno jest pewne, ¿e za³oga 31. Eskadry Rozpoznawczej rozpozna³a
wrogie lotnisko po s³owackiej stronie Tatr zape³nione samolotami nieprzyjaciela. Próbuj¹c znaleæ ród³o
b³êdu nale¿y wzi¹æ pod uwagê, ¿e sprawozdanie kpt. pil. Witalisa Nikonowa pisane by³o w czasie jego pobytu
w Anglii w 1940 roku (?) i jego zawartoæ faktograficzna mog³a byæ ju¿ niedok³adna i oficer ten móg³ w nim
umieciæ b³êdn¹ nazwê lotniska rozpoznanego przez za³ogê por. obs. Kazimierza Joszta natomiast raport p³k.
dypl. W. Morawskiego powsta³ na bie¿¹co w czasie walk, tu¿ po locie z 2 wrzenia 1939 roku (choæ i on móg³
byæ odtwarzany w czasie pobytu na terenie Wielkiej Brytanii  przyp. aut.) i w¹tpliwe jest by w nim w³anie
by³a pomy³ka nazwy28.
Powy¿sze dokumenty potwierdzaj¹ pobyt jednostek lotniczych ze sk³adu Luftflotte 4 w obszarze
s³owackim ju¿ w okresie 1- 2 wrzenia 1939 roku. W wspomnianej polowej bazie w rejonie Kie¿marku
na S³owacji zlokalizowano maszyny nale¿¹ce najprawdopodobniej do drugiej Eskadry Rozpoznawczej
przydzielonej jednostkom z lewego skrajnego skrzyd³a niemieckiej 14 Armii-XVIII Korpusu Górskiego
gen. Beyera. Zgodnie z OdeB Luftflotte 4, temu zwi¹zkowi operacyjnemu przydzielono Eskadrê Obserwacyjn¹ 2.(H)/14 wyposa¿on¹ w 9 samolotów obserwacyjnych Henschel Hs-126 A1, jedn¹ maszynê
tego typu, nale¿¹c¹ do tej jednostki, zestrzeli³a polska obrona przeciwlotnicza w okolicach Starego S¹cza29. Niemiecka Luftwaffe (pomimo innego stanowiska w tej kwestii zajmowanego przez s³owackich
historyków) ju¿ od pierwszych godzin II wojny wiatowej korzysta³a z zaplecza technicznego i logistycznego na terenie S³owacji i w dniach 1-7 wrzenia 1939 roku z baz s³owackich wykonywa³y loty bojowe
nad polskim terytorium co najmniej dwie Eskadry Rozpoznawcze 1.(H)/14 i 2.(H)/14 oraz przynajmniej
26
27

Tam¿e.
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28
J. Petrik, A. Olejko, Karpackie ... ,s. 73 - 76; A. Olejko, Tropami zestrzelonych, Dêbica 2001, s. 5-6 (dalej - A. Olejko, Tropami ...). Jedna z wersji
spotykanych w polskiej literaturze a nie oparta na archiwaliach mówi równie¿, ¿e tego dnia za³oga por. obs. Kazimierza Joszta rozpozna³a 10
dwusilnikowych samolotów na wspomnianym lotnisku Spisska Nowa Wie maj¹cym byæ zajêtym przez lotnictwo niemieckie. Wg s³owackich
historyków dnia 2 wrzenia 1939 r. na ¿adnym s³owackim lotnisku nie by³o jeszcze bombowych samolotów niemieckich, a spotykane w literaturze
polskiej okrelenie "dwusilnikowe maszyny" sugeruje wyranie samoloty bombowe Dornier Do-17. W s³owackim lotnictwie natomiast nie by³o
wówczas maszyn dwusilnikowych z wyj¹tkiem jednego bombowca Avia B.71 i jednego starego Aero MB-200. Mój wczeniejszy pogl¹d prezentowany w ww pracach, ¿e mo¿na mówiæ o rozpoznaniu tego dnia tylko samolotów s³owackich Letek na w/w lotnisku b¹d na lotniskach by³
nieprecyzyjny. Obecnie po kontynuacji badañ i dziêki pomocy mgr R.. Kowalskiego mo¿na stwierdziæ, ¿e te dwusilnikowe samoloty mog³y nale¿eæ
do jednej z Eskadr niemieckiego KG 76.
29
R. Kowalski, Dzia³ania powietrzne nad powiatami nowotarskim i mylenickim we wrzeniu 1939r. w wietle relacji, dokumentów oraz badañ
terenowych, W: Lotnicza historia, archeologia i tradycja miejsca, praca zbiorowa pod red. K. Wielgusa i R. Kowalskiego, Nowy Targ 2002
(dalej - R. Kowalski, Dzia³ania ... , s. 73; IPMS, sygn. B.I.61, K. Falzman, Wra¿enia osobiste z kampanii - dane ze zbiorów mgr R. Kowalskiego.
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jedna bombowa ze sk³adu KG 76 (nie wykluczone te¿, ¿e w tym gronie by³a te¿ jedna Eskadra ze sk³adu
KG. 77  przyp. aut.)30.
Po po³udniu 2 wrzenia 1939 roku o godz. 16.30 z lotniska Werynia polecia³a na kolejne zadanie
za³oga por. obs. Henryka Mo¿d¿enia z 31. Eskadry Rozpoznawczej lecz po nieca³ej godzinie wróci³a jednak na lotnisko  lotnicy nic nie stwierdziwszy ze wzglêdu na mg³ê, która pokry³a wszystkie doliny górskie
zawrócili na lotnisko. Dalsze poszukiwanie kolumny pancernej wrogiego XXII Korpusu Pancernego by³y
daremn¹ strat¹ czasu i paliwa31. W meldunku z lotu obserwator m.in. stwierdzi³, ¿e ich samolot rozpoznawczobombowy P-23 B Kara zosta³ ostrzelany przez w³asn¹ obronê przeciwlotnicz¹ w rejonie Mocic. Melduj¹c
dowódcy armijnego lotnictwa o wynikach lotu rozpoznawczego, nadmieni³ o ostrzeliwaniu samolotów przez
w³asne oddzia³y obrony przeciwlotniczej co niebawem mia³o to staæ siê czarn¹ codziennoci¹.
Loty rozpoznawcze Eskadr polskich za³óg 31. Eskadry Rozpoznawczej nad pograniczem s³owackim
pokaza³y, i¿ najpowa¿niejszym zagro¿eniem by³y jednostki zmotoryzowane nieprzyjaciela  du¿e postêpy
terenowe niemieckiego XXII Korpusu Pancernego wkraczaj¹cego z terenu S³owacji i wynikaj¹ce z tego
tytu³u niebezpieczeñstwo przerwania polskiego frontu w rejonie Beskidu Wyspowego, zanim g³ówne si³y
Armii Kraków odskocz¹ z terenu zagro¿onego l¹ska. To w³anie spowodowa³o, i¿ gen. Antoni Szylling wyda³ w niedzielê 3 wrzenia1939 roku rozkaz jego zbombardowania z powietrza. W toku coraz silniej
rozwijaj¹cych siê dzia³añ bojowych coraz wiêkszego znaczenia dla polskiego dowództwa nabiera³o powietrzne rozpoznanie.
Iloæ kierunków rozpoznañ lotnictwa armijnego dnia 3 wrzenia 1939 roku wzros³a wskutek zagro¿enia
po³udniowego skrzyd³a Armii Kraków i rozszerzenia zadañ Armii Karpaty. Uwzglêdniaj¹c zalecenie co do
niskich lotów wydane za³ogom w dniu 2 wrzenia 1939 roku nad w³asnym terenem celem dania mo¿liwoci
w³asnej OPL rozpoznania oznakowañ, za³oga por. obs. Henryka Mo¿d¿enia z 31. Eskadry Rozpoznawczej
startuj¹ca jaka pierwsza tego dnia na rozpoznanie terenu S³owacji, postanowi³a lecieæ nad polskimi terenami
lotem niskim. Start z lotniska w Weryni nast¹pi³ o godzinie 5.30. W sk³adzie za³ogi nast¹pi³a zmiana: obok
por.obs. Henryka Mo¿d¿enia i kpr. pil. Jana Wiensko zamiast strzelca samolotowego kpr. Józefa Reka, polecia³
na ochotnika ppor. rez. obs. Spytek Pstrokoñski. Za³oga, lec¹c nisko wzd³u¿ toru kolejowego Tarnów-Mocice, zosta³a ostrzelana przez w³asn¹ obronê przeciwlotnicz¹ Zak³adów Azotowych w Mocicach, któr¹ tworzy³a 11. bateria przeciwlotnicza kpt. Tadeusza Hordyñskiego wyposa¿ona w dzia³ka plot. Boforsa kal.
40 mm. W wietle archiwaliów zestrzelenie to tak zosta³o przedstawione przez por. Romana B¹bczyñskiego:
...Dnia 3 IX godz. 5.30 rano zosta³em zaalarmowany, ¿e zosta³ zestrzelony samolot i spad³ na teren
fabryki Mocice. Chwyci³em s³uchawkê i jednoczenie ppor. (rez. Tadeusz  przyp. aut.) Mika melduje mi
i dowódca plutonu cywilnego ppor. rez. Piotr Wrona, ¿e zestrzelili samolot. (oba stanowiska by³y w odleg³oci
800  1000 m). Natychmiast uda³em siê na teren fabryki, gdzie spotka³em tam dowódcê baterii. Samolot
dopala³ siê niestety w³asny RWD XIV32, zabi³ siê por. obs. Henryk Mo¿d¿eñ z 2 pu³ku lotniczego z Lidy
i podoficer obserwator33.
Por. Karol Falzman w swych zapiskach podaje: ... Drugi nalot na Stary S¹cz. Przeci¹g³y ryk syren z wie¿y kocio³a daje mieszkañcom o tym
znaæ. Samolot okr¹¿aj¹cy miasto kieruje siê wprost na moje stanowiska zasypuj¹c mnie ogniem k.m. Maszynki moje jednak dzisiaj dobrze
przygotowane nie zostaj¹ d³u¿ne, chocia¿ do tego czasu nie otrzyma³em jeszcze lawetek plot. Samolot pêdzi wprost na mnie. Wysokoæ wzglêdna
nie przekracza 50 m. Widzê nawet obserwatora wychylaj¹cego siê z kabiny i strzelaj¹cego do nas. Wtem jakby samolot co poderwa³o do góry.
Czy¿by zosta³ trafiony? Podrywa siê do góry, wychodzi ponad las i zaczyna szybko spadaæ. Spad³ oko³o 7 km za Starym S¹czem. Pierwszy
sukces.
30
R. Kowalski, Dzia³ania ... , s.74.
31
IPMS, W. Nikonow, Sprawozdanie ...
32
W rêkopisie relacji autor najpierw napisa³ RWD V, po czym wcisn¹³ przed liczbê V jeszcze XI i tak powsta³a liczba XIV. W rzeczywistoci
by³ to samolot P - 23 B Kara - dane ze zbiorów dr Zbigniewa Moszumañskiego.
33
IPMS, akta opl, B.I.103/e.IV/3; dane ze zbiorów p³k. dr. Z. Moszumañskiego. Por. Roman B¹bczyñski: Sprawozdanie z dzia³alnoci
podczas kampanii wrzeniowej 39. Brak daty i miejsca z³o¿enia relacji, najprawdopodobniej 1940 r. Zestrzelenie polskiego samolotu nad
Tarnowem Poniewa¿ ostatnie zdanie jest niezbyt czytelnie napisane, jego koñcówka mo¿e równie¿ brzmieæ: i podoficer i obserwator", co
jest bli¿sze prawdy. Ciekawe jest, ¿e dowódca 11 Baterii Motorowej Artylerii Przeciwlotniczej typu A kpt. Tadeusz Hordyñski w swojej
relacji z 15 maja 1940 r. (IPMS: B.I.103/e.IV/29) nic nie wspomina o zestrzeleniu polskiego samolotu.
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Trafiony samolot rozpoznawczo-bombowy P-23 B Kara zapali³ siê i spad³ na teren fabryczny,
grzebi¹c we wraku samolotu ca³¹ za³ogê. By³a to pierwsza strata w personelu 31. Eskadry Rozpoznawczej podczas II wojny wiatowej, tym bardziej bolesna, ¿e lotnicy zginêli od pocisków w³asnej opl. Tego
dnia za³ogi Eskadry otrzyma³y nowe zalecenie z dowództwa armijnego lotnictwa wykonywania lotów
nad w³asnym terenem na du¿ej wysokoci z omijaniem du¿ych orodków.
Druga za³oga samolotu tego samego typu w sk³adzie: ppor. obs. Leon Nowicki, kpr. pil. Edmund
Rozmiarek i kpr. strz. samolotowy Stanis³aw Jarzembowski, lec¹ca na rozpoznanie rejonu granicznego ze
S³owacj¹, po starcie z weryñskiego lotniska przelatuj¹c nad Tarnowem by³a równie¿ ostrzelana przez w³asn¹ artyleriê lecz tym razem niecelnie. Lotnikom sprzyja³o szczêcie i szczêliwie ominêli oni feralny rejon.
Natomiast rozpoznaj¹c nad S³owacj¹, za³oga dosta³a siê w silny ogieñ s³owackiej artylerii przeciwlotniczej
ale szczêliwie zd¹¿ono uciec w chmury i powróciæ bez uszkodzeñ do Weryni34. Za³ogi 31. Eskadry Rozpoznawczej 3 wrzenia 1939 roku wykona³y operacjê bombow¹ w rejonie pomiêdzy Rabk¹, a Chabówk¹,
a wiêc nie jak planowano wczeniej na s³owackim lecz na polskim terenie a jedynie za³ogi 24. Eskadry
Rozpoznawczej w czasie nalotu wykonanego w godzinach porannych na kolumnê 2. Dywizji Pancernej
w rejonie Chy¿e-Orawka operowa³y bezporednio nad obszarem pogranicza s³owackiego.
Pomimo prze³amania polskiej obrony w Beskidach przez oddzia³y niemieckiego XXII Korpusu Pancernego oraz przygotowywania siê do wejcia do walki XVIII Korpusu Górskiego, stale podstawowym
zadaniem polskiego lotnictwa operuj¹cego nad obszarem S³owacji by³o rozpoznanie. Dowódca lotnictwa
Armii Karpaty pp³k. dypl. pil. Olgierd Tuskiewicz pod dat¹ 4 wrzenia 1939 roku w swym dzienniku
zapisa³: ... 31 Eskadra wykona³a 2 rozpoznania 35 . Za w meldunku z dnia 4 wrzenia 1939 roku równie¿
autorstwa dowódcy lotnictwa armijnego do Naczelnego Dowódcy Lotnictwa znajdowa³ siê nastêpuj¹cy
zapis:
...Dzi wykonano 5 rozpozna ... Na S³owacczynie zagêszcza siê iloæ rodków opl. Do poprzednio
meldowanych przyby³y: Stara Lubowla  Lewocza  Podhale Spisskie ...36.
W 31. Eskadrze Rozpoznawczej w czwartym dniu wojny trwa³a o¿ywiona praca maj¹ca na celu
naprawê uszkodzonych w nalocie poprzedniego dnia pod Rabk¹ samolotów rozpoznawczobombowych
P-23 B Kara. Za³ogi Eskadry wykona³y tego dnia na sprawnych samolotach dwa loty rozpoznawczeoba
w rejonie pogranicza s³owackiego lub nad terytorium tego kraju. Za³oga w sk³adzie: ppor. obs. Stefan
Szczepañski, ppor. pil. Stefan Maciejewski i kpr. strz. sam. Stanis³aw Lis ledzi³a przy s³onecznej pogodzie
od godz. 10.00 ruch zbombardowanej dzieñ wczeniej w rejonie Rabki kolumny pancernej XXII Korpusu
Pancernego oraz rozpoznawa³a teren na pó³noc od niej. Na szosie z Mszany Dolnej do Tymbarku rozpoznana zosta³a niemiecka kolumna d³ugoci oko³o 15 km. Natomiast druga za³oga w sk³adzie: ppor. obs.
Marian Wójtowicz, ppor. pil. W³adys³aw Makarewicz i st. szer. strz. sam. Czes³aw Pelik ustala³a kierunek
marszu wrogiej piechoty z terenu S³owacji. Franciszek Onofrej rodem z Preszowa, badaj¹cy min. w s³owackiej prasie okolicznoci polskich operacji powietrznych w rejonie Preszowa i dysponuj¹cy informacjami pochodz¹cymi z relacji mieszkañców, ustali³, ¿e 4 wrzenia 1939 roku nad Preszowem pojawi³ siê
polski samolot. Natomiast inny s³owacki historyk lotnictwa Juraj Rajninec w swych badaniach ustali³, ¿e
naruszenie przestrzeni powietrznej S³owacji owszem mia³o miejsce lecz nastêpnego dnia 5 wrzenia
1939 roku o godz. 10. 30, kiedy to za³oga polskiego samolotu rozpoznawczo-bombowego P-23 B Kara
(?) dotar³a nad Preszów, a obserwator z pok³adowego km-u ostrzela³ oddzia³ piechoty s³owackiej na
placu Pittsburskim. Byli ranni: jeden s³owacki ¿o³nierz i cywilny wonica (wg. innej wersji spalono
dwa samochody oraz zabito konia taborowego  przyp. aut.). S³owacka obrona przeciwlotnicza by³a
tego dnia w rejonie Preszowa zupe³nie bierna choæ stacjonowa³y tam dwie baterie przeciwlotniczych
dzia³ z II dywizjonu 153. pu³ku artylerii przeciwlotniczej i kompania przeciwlotniczych km-ów. Jeli
porównamy te dane z informacjami z polskich archiwaliów to wszystko wskazuje na to, ¿e nad Preszo34
35
36
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wem 4 wrzenia 1939 roku pojawi³ siê samolot ppor. obs. Mariana Wójtowicza. Jednak¿e skoro ród³a
polskie mówi¹ wyranie o locie w dniu 4 wrzenia 1939 roku, za czêæ róde³ s³owackich mówi o locie
i ostrzale miasta w dniu 5 wrzenia 1939 r. zatem gdzie tkwi b³¹d w dacie dziennej, b¹d te¿ chodzi tu
o inny lot z udzia³em innego typu samolotu. Wszystko wskazuje na za³ogê samolotu obserwacyjnego
R-XIII D z 56. Eskadry Obserwacyjnej, która rzeczywicie 5 wrzenia 1939 roku operowa³a nad S³owacj¹37. W dniu 4 wrzenia 1939 roku piloci zgrupowania lotniczego Slovakische Jagdgruppe otrzymali
rozkaz:
...4 wrzenia pojedyncze samoloty nieprzyjacielskie rozpoznawa³y w rejonie Lundenburg  Mährisch Ostrau  Hohe Tatra (Wysokie Tatry  przyp. aut.)  Trenczyn  Wiedeñ, lataj¹c przewa¿nie na
du¿ym pu³apie. Jagdgruppe Maj. Sojæek mo¿e polowaæ parami i kluczami38.
Wspomniany zapis mówi¹cy o okolicach Wiednia raczej nieosi¹galnych przez za³ogi samolotów
obserwacyjnych RXIII D z 56. Eskadry Obserwacyjnej Armii Karpaty sugeruje, ¿e w obszar tamten
mog³a siê zapêdziæ za³oga samolotu z 31. Eskadry Rozpoznawczej ppor. obs. Mariana Wójtowicza. Z obu
lotów przywieziono dok³adny materia³ wywiadowczy  szkice, fotografie, a z zebranego materia³u wywiadowczego wynika³o, ¿e nieprzyjaciel wykonuje manewr obchodz¹cy na Tymbark gro¿¹cy polskiej obronie
w obszarze górskim.
W pi¹tym dniu wojny 31. Eskadra Rozpoznawcza dysponowa³a piêcioma sprawnymi samolotami.
Z Naczelnego Dowództwa tego dnia jednostka otrzyma³a rozkaz min. rozpoznania obszaru na pó³noc od
Wis³y, w szczególnoci dróg z rejonu Chmielnika na Szczucin i Baranów. Z lotniska Rêkawek po³o¿onego
w rejonie G³ogów Ma³opolski  Budy G³ogowskie gdzie chwilowo przebazowano jednostkê dwie za³ogi
wykona³y loty rozpoznawcze. Pierwsza za³oga w sk³adzie: ppor. obs. Adam Szajdzicki, kpr. pil. Leon Kegel
i st. szer. strz. sam. Józef Skorczyk polecia³a w rejon Nowy Targ  Rabka natomiast druga za³oga w sk³adzie:
ppor. obs. Marian Wójtowicz, kpr. pil. Jan Daczka i st. szer. strz. sam. Czes³aw Pelik rozpoznawa³a rejon
Miechów  Jêdrzejów (?). Na lotnisko Rêkawek nie powróci³ tego dnia Kara ppor. obs. Adama Szajdzickiego, który patrolowa³ podobnie jak we wczeniejsze dni inne samoloty Eskadry na pograniczu s³owackim
i rozpoznawa³ kierunek marszu wspomnianej ju¿ kilkakrotnie kolumny pancernej niemieckiego XXII Korpusu Pancernego pr¹cej drog¹ Nowy Targ  Rabka. Dowódca 31. Eskadry Rozpoznawczej kpt. pil. Witalis
Nikonow tak oto opisa³ fina³ tego lotu w swym opracowaniu z dzia³alnoci bojowej jednostki:
... Za³oga ta wracaj¹c z rozpoznania w rejonie m. Gorlice z powodu powa¿nego nawalenia silnika
nie widz¹c terenu do l¹dowania opuci³a samolot na spadochronach ratuj¹c w ten sposób swoje ¿ycie39 .
Lotnicy z za³ogi ppor. obs. Adama Szajdzickiego wykryli kolumnê zmotoryzowan¹ wspomnianego
XXII Korpusu Pancernego wychodz¹c¹ z rejonu Chabówka  Rabka i mimo ognia przeciwlotniczego
obserwator wykona³ odpowiedni szkic. W Starym S¹czu rozpoznano oddzia³y niemieckie, lecz w locie
powrotnym, w okolicy Grybowa, zaczê³y siê problemy techniczne  silnik samolotu nagle zacz¹³ mocno
trz¹æ, nie pomog³o zmniejszanie jego obrotów, samolot traci³ szybko wysokoæ, a l¹dowanie w górzystym
beskidzkim terenie nie wchodzi³o w grê, wiêc dowódca za³ogi ppor. obs. Adam Szajdzicki podj¹³ decyzjê
o skoku ze spadochronem. Lotnicze szczêcie dopisa³o ca³ej trójce: ppor. obs. Adam Szajdzicki, kpr. pil.
Leon Kegel i st. szer. strz. sam. Józef Skorczyk szczêliwie wyl¹dowali w pobli¿u wsi Brunik, w po³owie
drogi pomiêdzy Ciê¿kowicami, a Gorlicami, jednak dowódca za³ogi dozna³ powa¿nej kontuzji. Pomimo
scysji z lokaln¹ ludnoci¹ bior¹c¹ lotników pocz¹tkowo za niemieckich szpiegów, lotnikami zajêli siê polscy piechurzy, którzy po dok³adnym wylegitymowaniu, odstawili ich do sztabu jednostki piechoty w Tarnowie, sk¹d za³ogê odstawiono na lotnisko Rêkawek o czym wspomina pp³k. dypl. pil. Olgierd Tuskiewicz
w swym dzienniku pisz¹c pod dat¹ 6 wrzenia 1939 roku:
37
Tam¿e; J. Petrik, A. Olejko, Karpackie ... , s.75. Niektóre opracowania podaj¹ b³êdnie, ¿e za³oga ppor. obs. Mariana Wójtowicza polecia³a
na rozpoznanie pogranicza s³owackiego w dniu 3 IX 1939 r. i zosta³a ostrzelana niecelnie przez w³asne oddzia³y pod Tarnowem.
38
39

M. Emmerling, Luftwaffe nad Polsk¹. Cz. I Jagdflieger, Gdynia 2002, s. 73.
IPMS, W. Nikonow, Sprawozdanie ... .
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...Wczoraj zaginiona za³oga l¹dowa³a na spadochronach po stronie w³asnej i zg³osi³a siê z Tarnowa (ppor. Szajdzicki, kpr. Kegel i st. szer. Skorczyk)40.
wiadkowie tego l¹dowania, mieszkañcy Brunika wspominali, ¿e lotnicy po l¹dowaniu opowiadali, i¿ podczas lotu nad terenem S³owacji wpadli w ostrza³ naziemnej obrony przeciwlotniczej, który
prawdopodobnie by³ powodem póniejszej awarii silnika samolotu. Tak wiêc mo¿na stwierdziæ, ¿e by³ to
ostatni lot za³óg poznañskiej Eskadry wykonany w rejon s³owackiego pogranicza. Lecz, czy aby na
pewno?. Wys³ana na rozpoznanie tego dnia druga za³oga wykry³a w rejonie Kijów na Kielecczynie
niemieck¹ jednostkê pancern¹ na postoju (oko³o 70 czo³gów w Motkowicach nad Nid¹, na osi Jêdrzejów  Kij  Chmielnik). W kwestii tego lotu istniej¹ do dzisiaj wród relacji i zapisów z dokumentów
archiwalnych spore rozbie¿noci, gdy¿ dowódca lotnictwa armijnego cytowany wczeniej poda³, ¿e:
... 31 Eskadra wykona³a 3 rozpoznania. Szczególnie wyró¿ni³a siê za³oga: por obs. Wojtowicz
Marian, kpr. pil. Daczka Jan, strz. sam. st. szer. Pelik Czes³aw. W ogniu ostrej opl. i pomimo pocigu
myliwca zdobya³ obraz ugrupowania npla w rejonie £¹cko  N. Targ  Chabówka ...
Dowódca Eskadry oraz autor opracowania powsta³ego na terenie Wielkiej Brytanii w 1943 roku
mówi¹cego o dzia³aniach lotnictwa Armii Karpaty mjr obs. ¯aczkiewicz jednak podaj¹, ¿e wykonano
nakazany lot w rejon Miechów  Kije  Jêdrzejów, a nie w rejon podgórski oraz twierdz¹, ¿e tego dnia
za³ogi Karasi wykona³y dwa, a nie trzy loty rozpoznawcze, a zatem widaæ tu niedok³adnoci w rejestracji
faktów41.
Niebawem 31. Eskadra Rozpoznawcza zosta³a przebazowana pod Cieszanów na lotnisko Nowe
Sio³o i nie wykonywa³a ju¿ lotów nad S³owacjê, co potwierdza por. obs. Tadeusz Ko³odziejski w swych
wspomnieniach pisz¹c, ¿e po 10 wrzenia 1939 roku:
... Z nowych lotnisk Eskadra lata³a ju¿ tylko na rozpoznanie. Skoñczy³y siê d³ugie, denerwuj¹ce loty
na S³owacjê, latano teraz w kierunku Krakowa i Sandomierza.
Odt¹d typowe zadania rozpoznawcze nad S³owacj¹ wykonywaæ bêd¹ za³ogi samolotów obserwacyjnych RXIII D tzw. erów z 56. Eskadry Obserwacyjnej, ale to ju¿ inna tematyka.
dr hab. Andrzej Olejko (prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego)

40
41

IPMS, Dziennik ... B³êdna jest spotykana w literaturze informacja o dostarczeniu lotników samochodem do Gorlic i potem do Rêkawka.
IPMS, Dziennik ... ; IPMS, W. Nikonow, Sprawozdanie ... ; IPMS, Zarys ...
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1. Samolot rozpoznawczo-bombowy PZL P-23 B Kara
(u¿ywany w 31. Eskadrze Rozpoznawczej  sztuk 9).
Na rysunku z god³em 22. Eskadry z Pu³ku Lotniczego w Krakowie.

2. PZL P-23 B Kara przed lotem bojowym (samolot w oznakowaniu 22. Eskadry Bombowej
z 2. Pu³ku Lotniczego w Krakowie). Do kabiny samolotu wchodzi dowódca
22. Eskadry Bombowej, kpt. Kazimierz S³awiñski  3 wrzesieñ 1939 r.

PZL P-23 B Kara: polski lekki bombowiec i samolot rozpoznawczy. Zosta³ zaprojektowany w po³owie 1930 roku w PZL w Warszawie przez Stanis³awa Praussa. Oblatany zosta³ latem 1934 roku. By³ to
podstawowy lekki bombowiec lotnictwa polskiego w kampanii wrzeniowej. Wszed³ on na uzbrojenie
eskadr bombowych i rozpoznawczych. Ogó³em Karasi wersji B zosta³o wyprodukowanych 210 sztuk.
Dane techniczno-taktyczne: rozpiêtoæ 13,95 m, d³ugoæ 9,68 m, wysokoæ 3,3 m, ciê¿ar w³asny
1 980 kg, prêdkoæ maksymalna 319 km/h, przelotowa 270 km/h, pu³ap 7 300 m, zasiêg 1 260 km. Uzbrojenie: 3 km, 600 kg bomb. Za³oga 3 osoby.

3. Samolot szkolno³¹cznikowy RWD-8 w barwach wojskowych.
U¿ywany w 31. Eskadrze Rozpoznawczej w liczbie sztuk 1
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4. Samolot szkolny RWD-8. Na zdjêciu w barwach cywilnych aeroklubowych.

Samolot szkolny zaprojektowany przez in¿. Stanis³awa Wigurê na zamówienie Departamentu Aeronautyki oraz Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Od 1934 roku najbardziej popularny samolot
szkoleniowy i sportowy w kraju. £¹cznie zbudowano ponad 550 maszyn. W wojnie obronnej 1939 roku
u¿ywany by³ w samodzielnych plutonach ³¹cznikowych oraz jako maszyny ³¹cznikowe w eskadrach liniowych.
Dane techniczno-taktyczne: rozpiêtoæ 11,0 m, d³ugoæ 8,0 m, wysokoæ 2,3 m, masa w³asna 480 kg,
prêdkoæ maksymalna 173 km/h, przelotowa 140 km/h, pu³ap 5 000 m, zasiêg 500 km. Za³oga: 2 osoby.
Uzbrojenia: brak.
Lotnictwo Armii Karpaty sk³ada³o siê z: 31. Eskadry Rozpoznawczej  dowódca kpt. pil. Witalis Nikonow, lotnisko Werynia. Stan: 9 PZL-23 B i 1 RWD-8, 56. Eskadry Obserwacyjnej  dowódca
kpt. obs. Marian Sukniewicz, lotnisko Mrowla. Stan 7 Lublin R-XIII D i 2 RWD-8, plutonu ³¹cznikowego nr 5  dowódca ppor. rez. pil. Jerzy Gerlicz, lotnisko Lublinek. Stan: 3 RWD-8. W kampanii wrzeniowej nie dotar³ na teren dzia³ania Armii Karpaty. W sumie lotnictwo Armii Karpaty posiada³o na
stanie 22 samoloty. Dowódc¹ ca³oci si³ lotniczych by³ pp³k. Olgierd Turkiewicz.
Bibliografia:
1. Cynk J. B., Si³y lotnicze Polski i Niemiec. Wrzesieñ 1939, Warszawa 1989.
2. Glass A., Samolot szkolno-³¹cznikowy RWD-8, Warszawa 1981.
3. Glass A., Samolot rozpoznawczo-bombarduj¹cy PZL-23 Kara, Warszawa 1973.
4. Pawlak J., Polskie eskadry w wojnie obronnej. Wrzesieñ 1939, Warszawa 1991.
5. Przedpe³ski A., Lotnictwo Wojska Polskiego 1918-1996, Warszawa 1997.
6. Szewczyk W., Samoloty na których walczyli Polacy, Warszawa 1988.
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Post Sctriptum... (od redaktora)

AGRESJA S£OWACJI NA POLSKÊ
WE WRZENIU 1939 ROKU
Nacjonalistycznie nastwieni S³owacy wykorzystuj¹c rozpad Czechos³owacji po uk³adzie monachijskim, w marcu 1939 roku og³osili niezale¿noæ. Na czele rz¹du s³owackiego stan¹³ ksi¹dz Jozef Tiso.
1 wrzenia 1939 roku hitlerowskie Niemcy napad³y na nasz kraj. W agresji na Polskê wziê³o udzia³
równie¿ wojsko s³owackie. Tak wiêc we wrzeniu 1939 roku na pañstwo polskie napad³y nie tylko Niemcy i Zwi¹zek Sowiecki, ale tak¿e i S³owacja, o czym siê czêsto przemilcza. Nie dokoñca o tym informuje
strona polska, a s³owacka historiografia stara siê fakt ten jako dla niej niewygodny pomniejszyæ lub przemilczeæ. Bez wypowiedzenia wojny, s³owacki korpus armijny sk³adaj¹cy siê z trzech dywizji piechoty,
oddzia³ów faszystowskiej gwardii Hlinki oraz lotnictwa, zaatakowa³ polsk¹ granicê bronion¹ przez oddzia³y Armii ,,Kraków'' i ,,Karpaty''. S³owackie jednostki wesz³y od 30 do 60 km w g³¹b terytorium Polski.
S³owacy nacierali w kierunkach: Spiska Bela  Nowy Targ  Ochotnica, Bukowisko  Kluszane  Baligród  Cisza oraz zbezpieczali tyly wojsk niemieckich na linii Lesko  Sanok  Rymanów.
Zaciek³e walki toczy³y siê na obszarze Podhala, w Pieninach, nad Dunajcem, w pobli¿u Tylmanowej. Mimo bohaterskiej postawy oddzia³y polskie nie by³y w stanie powstrzymaæ przewa¿aj¹cych si³
niemieckich i s³owackich. W trakacie walk zdarza³y siê przypadki maltretowania, a nawet rozstrzeliwania wziêtych przez S³owaków do niewoli polskich ¿o³nierzy, co by³o niezgodne z przepisami konwencji
haskiej i genewskiej i stanowi³o zbrodniê wojenn¹.
W nagrodê za udzia³ w tej agresji, S³owacja dosta³a z powrotem tereny, które odst¹pi³a Polsce w listopadzie 1938 roku oraz tak¿e polski Spisz i Orawê. Hitler podarowa³ ksiêdzu Tiso 752 km2 polskiego obszaru
pañstwowego, w tym 532 km2 rdzennie polskich ziem oraz 220 km2 przejêtych przez Polskê w padzierniku
1938 roku czêci Spiszu i Orawy.
21 listopada 1939 roku kanclerz Rzeszy niemieckiej Adolf Hitler oraz prezydent Republiki S³owackiej ks. Jozef Tiso, zawarli umowê miêdzynarodow¹ na podstawie, której armia, ¿andarmeria i administracja s³owacka przyst¹pi³y do depolonizacji Spisza i Orawy. Polaków rugowano z urzêdów, ze szkó³,
rozpoczêto tak¿e przeladowania polskiego duchowieñstwa katolickiego. We zajêtych miejscowociach
publicznie palono polskie ksi¹¿ki, flagi, zakazywano pos³ugiwania siê jêzykiem polskim w szko³ach,
kocio³ach i urzêdach, wyszydzano i poni¿ano polskie symbole narodowe. ¯andarmi s³owaccy i gwardia
faszystowska Hlinki urz¹dza³a ob³awy na Polaków przedzieraj¹cych siê przez S³owacjê na Zachód do
Wojska Polskiego oraz na kurierów organizacji niepodleg³ociowych. Ujêtych Polaków przekazywano
w rêce Gestapo, z któr¹ to formacj¹ S³owacy cile wspó³pracowali.
Tiso wyda³ tak¿e wyrok mierci na oko³o 70 tysiêcy ¯ydów s³owackich i Romów bêdacych obywatelami pañstwa s³owackiego wysy³aj¹c ich w 1942 roku do komór gazowych w Owiêcimiu.
Po wojnie ks. Jozef Tiso zosta³ skazany na karê mierci za zdradê i udzia³ w zbrodniach wojennych
i stracony 18 kwietnia 1947 w Bratys³awie. W ostatnich latach, szczególnie wród s³owackiego duchowieñstwa, mo¿na dostrzec próby rehabilitacji dyktatora, ukazania go jako postaci tragicznej, cz³owieka
zastraszonego a nawet uznania mêczennikiem za wiarê.*
dr Edmund Juko

* Strona internetowa: <http://pl.wikipedia.org/wiki/Jozef_Tiso>
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