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Radomszczańskie epizody lotniczego polskiego „Września”
dr Krzysztof Mroczkowski

Lotnik skrzydlaty władca świata bez granic…
Te słowa pochodzą z Marsza Lotników. 

W okresie XX – lecia międzywojennego polskie 
lotnictwo wojskowe było formacją, o służbie  
w której marzyli chłopcy i mężczyźni kolejnych 
roczników rodzących się już w niepodległej 
Rzeczpospolitej. O lotnikach kawalerzyści śpiewali 
specjalnie skomponowaną żurawiejkę:

Ci lotnicy to są dranie
bo z panienek robią Panie

Lotnicy mieli ogromne powodzenie towarzyskie a tym samym byli obiektem zazdrości ze strony 
innych formacji. Zacytowany zabawny dwuwiersz znakomicie wprowadza w klimat lat 30 – tych, pokazuje 
czar służby w skrzydlatym wojsku, które w 1939 r. weszło w okres brutalnego wojennego sprawdzianu. 
Polski wrzesień zakończył czas powstania, rozwoju i szkolenia polskich skrzydeł, przynosząc konieczność 
wykazania się umiejętnościami nabytymi na manewrach w warunkach prawdziwej walki.

Wojna Obronna 1939 r. – 36 dni heroizmu, walki i chwały armii polskiej przeciwko trzem 
agresorom. Dociekliwy czytelnik zapyta – trzem? Tak – wszak to trzy armie trzech państw najechały  
w 1939 r. Rzeczpospolitą. I o ile o walkach z niemieckim Wehrmachtem i radziecką Armią Czerwoną 
wiemy sporo to stale w cieniu Westerplatte, Bzury, Kocka czy daty 17 września znajdują się fakty dotyczące 
walk z ... armią słowacką w obszarze Podhala i Beskidów. W świadomości społecznej, fakt udziału  
w walkach żołnierzy z Wileńszczyzny i Lwowa, praktycznie nie funkcjonuje, a to przecież lotnicy z Lidy 
i Skniłowa złożyli wielką daninę krwi – oni śpią snem wiecznym w słowackim Preszowie i ich szczątki 
leżą w radomszczańskiej ziemi. Przeszłość i teraźniejszość jakże często idą ze sobą w parze. Ileż razy 
przypadek sprawia , że  natrafiamy na coś niezwykłego – miejsce bądź wydarzenie. Jesienna historia  
z wojny 1939 r. budzi nadal szereg prostych pytań. Kto pyta nie błądzi, ale gdzie szukać odpowiedzi na 
te pytania? Powiat radomszczański i częstochowski znajdowały się na obrzeżach działania Armii „Łódź”  
i Armii „Kraków” – dziś miejsca takie jak pola wsi Karsy, tereny leśne między Katarzynowem a Kobielami 
Małymi, Kobiele Wielkie i Bugaj, Wygoda, Pławno oraz Gidle są mniej lub bardziej znanymi punktami  
na mapach poszukiwań lotniczych tajemnic tragicznego „Polskiego Września”. 

W marcu 1939 roku ustalono wstępne koncepcje planu wojny z Niemcami (zgodne z założeniami 
ogólnego planu obrony „Z”), oraz zamierzenia mobilizacyjne lotnictwa. Początkowo w systemie 
alarmowym (tajnym) miały być zmobilizowane tylko jednostki bojowe lotnictwa. Natomiast służby  
i dowództwa lotnicze miały być mobilizowane w ramach mobilizacji powszechnej (jawnej). Pod koniec 
maja 1939 r. rozpoczęto jednak mobilizację dowództw i niektórych służb lotniczych przewidzianych  
w systemie alarmowym1. 

Kończyło się lato 1939 r. W chwili, gdy ostatnie pociągi z letnikami wracającymi znad Morza 
mknęły na południe, listonosze roznosili karty powołania dla mężczyzn. Ogłoszono Mobilizację. W bazie 
5 Pułku Lotniczego, w kresowej Lidzie zawrzało podobnie jak na lotniskach we Lwowie i Krakowie oraz 
na innych lotniskach. Napływ rezerwistów był szybki, całe jednostki przestawiono na tryb wojenny.

W lecie 1939 roku w obliczu zbliżającej się agresji hitlerowskiej na Polskę, w Sztabie Głównym 
pojawił się pomysł utworzenia związku taktycznego, podległego bezpośrednio rozkazom Naczelnego 
Wodza. Na mocy rozkazu Sztabu Głównego z dnia 31 sierpnia (L.dz. 143/Mob/S/Lot/39), istniejące 
od 1938 roku tzw. Zgrupowanie Bombowe, złożone z eskadr bombowych 1 pułku lotniczego (II i V 

1   R. Bartel i in., Z historii polskiego lotnictwa wojskowego 1918-1939, Warszawa 1978, s. 511.
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Dywizjon Bombowy), miało zostać, uzupełnione i zreorganizowane w nową jednostkę taktyczną2.  
Jako uzupełnienie przydzielone zostały I/2 Dywizjon Bombowy Lekki, II/6 Dywizjon Bombowy Lekki 
oraz 55 Samodzielna Eskadra Bombowa3. Nowa jednostka taktyczna została nazwana Brygadą Bombową  
(kryptonim „Krogulec”).

W lipcu 1939 roku wydano opracowane przez Sztab Lotniczy, znajdujący się przy Sztabie Głównym 
„Ogólne wytyczne użycia lotnictwa”. Do zadań dyspozycyjnego lotnictwa bombowego Naczelnego Wodza 
należało:

działania interwencyjne wymierzone w siłę żywą nieprzyjaciela na polu bitwy i na bliskich tyłach,
•	 niszczenie samolotów bombowych i myśliwskich na lotniskach nieprzyjaciela,
•	 zwalczanie transportów kolejowych i samochodowych nieprzyjaciela,
•	 prowadzenie rozpoznania obiektów nieprzyjaciela wspólnie z lotnictwem armii4. 
23 sierpnia została zarządzona, a 24 sierpnia rozpoczęta mobilizacja alarmowa lotnictwa i artylerii 

przeciwlotniczej, z wyjątkiem służb zaopatrzenia i transportu. Mobilizacja alarmowa wyprzedzała 
o tydzień mobilizacje powszechną. Jej zadaniem było wyeliminowanie wszystkich niedociągnięć 
przed spodziewanym wejściem tych jednostek do akcji. Aby nie zdradzić tajnych lotnisk polowych 
(operacyjnych), wbrew założeniom mobilizacyjnym, nie rozlokowano zmobilizowanych eskadr na 
lotniskach zapasowych5. 

Alarm bojowy dla Brygady Bombowej został ogłoszony 24 sierpnia. Personel latający otrzymał 
dodatkowe wyposażenie: pistolety „Vis 9”, mapy wschodniej części III Rzeszy (w skali 1 : 300000), maski 
przeciwgazowe. Samoloty zostały wyprowadzone z hangarów, przygotowane i ustawione w pewnych 
odległościach od siebie na granicy lotnisk co miało je zabezpieczyć przed bombardowaniem lub 
sabotażem. Na lotniskach założono stanowiska ogniowe kaemów obrony przeciwlotniczej6. W trakcie 
mobilizacji alarmowej 24 sierpnia zostały przydzielone Brygadzie następujące służby:

•	 21 i 25 Kolumna samochodów ciężarowych,
•	 21 Pluton łączności lotnictwa bombowego,
•	 22 Pluton reflektorów szlakowych,
•	 Stacja meteorologiczna nr 12,
•	 210 i 215 Pluton warsztatowy.

Służby te zostały odesłane do Dęblina i oddane do dyspozycji, zastępcy dowódcy Brygady Bombowej 
tuż po jej zorganizowaniu. Również w połowie sierpnia dywizjony otrzymały po dwa samoloty łącznikowe 
RWD-8 i po dwa samoloty transportowe Fokker F. VIIB.

W sierpniu po napływie do jednostek rezerwistów, rozpoczęto ich szybkie szkolenie  
w zakresie nowych warunków panujących w eskadrach, to jest z nowym sprzętem, uzbrojeniem, 
aktualnymi zarządzeniami. Załogi samolotów 
również doskonaliły swoją wiedzę z zakresu 
prowadzenia nawigacji, powtarzania alfabetu 
Morse’a, omawiania sylwetek i osiągów samolotów 
niemieckich. Najlepiej przygotowane do walki były 
załogi samolotów PZL P-23B „Karaś” obsługiwane 
przez doświadczonych, dobrze wyszkolonych  
i przygotowanych do wojny: pilotów, obserwatorów 
oraz strzelców pokładowych. Sytuacja wyglądała 
inaczej w przypadku załóg samolotów PZL P-37B 
„Łoś”. W skład załóg włączono słuchaczy ostatniego 
2  J. Pawlak, W. Nowakowski, Brygada Bombowa kurs bojowy, Warszawa 1983, s. 8 (dalej - J. Pawlak, W. Nowakowski, Brygada 
Bombowa…).
3  J. Pawlak, Polskie eskadry w Wojnie Obronnej 1939, Warszawa 1982 s. 98, (dalej - Polskie Eskadry…). 
4  Ibidem, s. 98.
5  J. B. Cynk, Samolot Bombowy PZL P-37 Łoś, Warszawa 1990, s. 131.
6  J. Pawlak, W. Nowakowski, Brygada Bombowa…, s. 14.
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rocznika Szkoły Podchorążych w Dęblinie. Na podstawie rozkazu Naczelnego Dowódcy Lotnictwa  
z dnia 28 sierpnia, siedmiu podchorążych - pilotów oraz dwóch instruktorów, zostało włączonych do 
nowo formowanych załóg7.

W dniu 1 września 1939 r. siły zbrojne Niemiec i I Republiki Słowackiej rozpoczęły działania 
wojenne przeciw Polsce stosując po raz pierwszy strategię „wojny błyskawicznej”– czyli tzw. Blitzkrieg. 
Od momentu wybuchu wojny polscy żołnierze bronili swego kraju z bohaterską determinacją. 

„Żołnierze! Niemiec, odwieczny wróg napadł dnia 1 września na Rzeczpospolitą naruszając całą 
naszą granicę. Nadszedł czas wypełnienia obowiązku naszego żołnierskiego.

Żołnierze! Walczcie o istnienie i przyszłość Polski. Za każdy krok zrobiony w Polsce musi wróg drogo 
zapłacić swą krwią. Każdy z was ufny w słuszność naszej sprawy i sprawiedliwości musi zdobyć się na 
najwyższy wysiłek, by jak najtwardziej wypełnić nakaz obowiązku i honoru. Bez względu na długość wojny 
i poniesione ofiary ostateczne zwycięstwo będzie należało do nas i do naszych sprzymierzeńców. ”

 
Naczelny Wódz Edward Rydz - Śmigły

Marszałek Polski”8 

Rozkaz Naczelnego Dowódcy Lotnictwa, L.dz. 5/OP z 1 września 1939 roku mówił  
o użyciu we własnym zakresie przez Dowódcę Brygady Bombowej tylko jednego dywizjonu, a najwyżej 
trzech eskadr. Użycie większych sił lotniczych wymagało rozkazu Naczelnego Dowódcy Lotnictwa. 
Również każda zmiana dyslokacji samolotów na nowe lotniska uzależniona była od decyzji Naczelnego 
Dowódcy Lotnictwa, który dysponował wykazem i mapami rozlokowania wszystkich tajnych lotnisk 
polowych (operacyjnych)9. 

W pierwszej fazie działań realizowanych przez oddziały polskie wg planu operacyjnego miano 
staczać bitwy obronne na pozycjach obronnych, osłaniając obszary kraju niezbędne do przeprowadzenia 
mobilizacji i rozwinięcia sił z tej mobilizacji. Natarcia niemieckie i słowackie natrafiły wszędzie na zacięty 
opór wojsk polskich. Dla lotnictwa pierwsze dni walk to loty załóg w rejonie pogranicza, loty łącznikowe 
i pocztowe.  W tym czasie trwała zacięta bitwa graniczna. Po 3 IX 1939 r. oddziały niemieckie i słowackie 
w rejonie Podhala i Beskidów uzyskały sporą przewagę, a niemieckie Korpusy XXII i XVII parły w stronę 
Krakowa i Lwowa. 

Na kierunku głównego uderzenia niemieckiej 10 Armii po osi Częstochowa - Radomsko ruszył od 
wczesnego rana 16 Korpus Pancerny do dalszego natarcia w kierunku Piotrkowa. Niemiecka 4 Dywizja 
Pancerna po nocnym wycofaniu się Wołyńskiej Brygady Kawalerii ze stanowisk na wschód od wsi 
Ostrowy, ruszyła początkowo dość ostrożnie w kierunku na Brzeźnicę. a następnie dalej równolegle do 
szosy Radomsko - Piotrków. Natomiast 1 Dywizja Pancerna z przyczółka Gidle uderzyła na Radomsko 
i Przedbórz w celu uchwycenia przepraw na Pilicy. Posuwanie się pancernych kolumn napastnika na 
drogach hamowały wielkie tłumy ludności cywilnej, uciekającej przed wrogiem, który ustawicznie 
wzniecał liczne pożary na drodze swego uderzenia, co wywoływało panikę. Meldunki o tych ruchach  
16 Korpusu Pancernego docierały z opóźnieniem do sztabu Naczelnego Wodza w Warszawie, budząc 
wielką konsternację i niepokój. Na Armię „Łódź” dowodzoną przez gen. Juliusza Rómmla nacierała 
niemiecka 8 Armia gen. płk Johannesa von Blaskowitza i 10 Armia gen. płk Waltera von Reichenau a na 
Armię „Kraków” południowe skrzydło 10 Armii i 14 Armia gen. płk Wilhelma Lista. Armie te wspierała 
4 Flota Luftwaffe dowodzona przez gen. Aleksandra Lohra. Na północ od Radomska niemiecka 8 armia 
i część zmotoryzowanych dywizji 10 Armii już w dniu  1 września w obrębie przedpola Warty i Widawki 
związały walką główne siły Armii „Łódź”. O jej roli i możliwościach najlepiej świadczą słowa samego gen 
Juliusza Rómmla: „Musimy sobie zdawać sprawę, że tylko stosując obronę ruchową możemy zatrzymać  
i opóźnić tak znaczną przewagę nieprzyjaciela. Tylko w starciach i potyczkach o każdą wieś, lasek, rzeczkę 
7  Ibidem, s. 13.
8  Instytut Polski I Muzeum gen W. Sikorskiego, IPMS, Lot.A.II.8/1b - 3 
9  Ibidem, s. 99.
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czy wzgórze możemy zahamować tempo jego marszu i wygrać tak potrzebny dla nas czas. Blisko połowa sił 
własnych armii będzie w trakcie koncentracji lub mobilizacji. Cała armia odwodowa będzie zbierać się pod 
osłoną naszych walczących oddziałów.”10.

Przez cztery dni armia skutecznie powstrzymywała natarcie nieprzyjaciela, jednak w obliczu 
niekorzystnych dla Polaków wydarzeń na polu walki i braku odwodów, nie było możliwości wzmocnienia 
rejonu Częstochowy i Radomska. Dowództwo Armii „Kraków” borykało się z podobnymi problemami  
i także nie posiadało pełnych informacji o ilości niemieckich dywizji.  Sytuację panującą na tym odcinku 
frontu, znakomicie oddają zachowane dokumenty, między innymi meldunki lotników z 32 Eskadry 
Rozpoznawczej działającej w ramach Armii „Łódź”:
1 wrzesień
Depesza do Naczelnego Dowództwa
„Melduję, że dnia 1.09.39 godz. 17.15 lotnik stwierdził kolumnę motorową długości około 6 km wychodzącą 
z m. Krzepice na Kłobuck. Czoło m. Krzepice.

2 wrzesień
Meldunek telefoniczny do Naczelnego Dowództwa „Kolumna samochodów długości 9 km z Rosenberg na 
Bocianowice o godz. 9.30. Kolumna pancerna długości 7 km z rejonu Rosenberg na Radłowice; na szosie 
duży ruch samochodów; wszystko posuwa się w kierunku płn.wschodnim. Na płn. od Częstochowy w rejonie 
Kuźnica - Czarny Las duża ilość czołgów.

3 wrzesień
Meldunek telefoniczny do Naczelnego Dowództwa „Godz. 14.30 - Nowa Brzeźnica-Radomsko następuje 
kolumna broni pancernej. Na całej drodze czołgi ciężkie. Kruszyna-Radomsko czołgi lekkie. Rudniki-
Pławno-Radomsko mieszana kolumna samochodowa. Z Radomska duża kolumna czołgów na Kamieńsk.  
Z Kamieńska kolumna na Gorzkowice, a z Radomska na Przedbórz. Czoło drugiej kolumny o godz. 
14.30 w m. Kodrąb (12 km na wsch. od Radomska). Gen. Rómmel prosi, aby te kolumny przed zmrokiem 
bombardować”. „Godz. 19.30 na szosie Gidle-Radomsko kolumna pancerna około 3 km długa w marszu na 
Radomsko. Czoło w lasach płd. Radomsko (mogła to być kolumna dłuższa, gdyż czoło jej wchodziło do lasu). 
Droga Gidle-Orzechów ruch samochodów (luźna kolumna) długości około 1500 m w kierunku na Orzechów 
(7 km płd. wsch. Radomsko) Druga kolumna Strzałków (3 km płd. wsch. Radomsko) - Dmenin (7 km płd. 
wsch. Radomsko) kolumna samochodów, długości około 1 km w ruchu na Dmenin. Czoło przy Dmenin. 
„Godz. 19.50 na szosie m. Przerąb (15 km. płd. wsch. Gorzkowice) - Krosno (9 km. płd. wsch. Gorzkowice) 
Gorzkowice ruch samochodów w dużych odstępach (300 m) w kie- runku na Gorzkowice. Mogą to być  
i czołgi. „Godz. 19.45 z rejonu lasów płd. Kodrąb i płn. Granice (pomiędzy Radomsko i m. Przedbórz) ogień 
art. i k.m. (po wylądowaniu dziury w płatach). „Godz. 18.00 załoga zaobserwowała nalot 9 samolotów 

bombowych na Łódź i rejon Łodzi. Powstały liczne pożary. Ponadto obserwator 
stwierdził duże pożary w m. Kamieńsk, Radomsko, Brzeźnica, Częstochowa”11.

Około godz. 3:00 w nocy z 4 na 5 września przyszedł telegram o zgodzie 
na podjęcie działań zaczepnych przez te armie i rozkaz utrzymania obrony na 
Warcie i Widawce do następnej nocy. Na pomoc Armii „Poznań” było już za 
późno. Obie armie rozdzielał pas o szerokości około 35 km. O świcie 5 września 
doszła do punktu kulminacyjnego bitwa nad Wartą. Walka toczyła się na około 
40. km linii frontu od Glinna na północy do Strońska na południu. Niemcy 
wprowadzili do walki dodatkową dywizję piechoty (30 DP) i zwiększyli udział 
w walce lotnictwa. W obliczu tej sytuacji dowódca Brygady Bombowej, na 
polecenie Naczelnego Wodza, wydał rozkaz rzucenia przeciwko temu korpusowi 
eskadr II Dywizjonu Bombowego, dowodzonego przez majora pil. Jana Białego 
oraz 55 Eskadry Bombowej.

10  J. Rómmel, Za honor i ojczyznę, wspomnienia dowódcy armii „Łódź” i „Warszawa”, Warszawa 1958, s. 43.
11  Muzeum Lotnictwa Polskiego, Biblioteka i Archiwum, Zbiory Stowarzyszenia Lotników Polskich w Londynie, teczka „Wrzesień”, 
dokumenty różne, brak paginacji stron.
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„Oczami sztabów” było lotnictwo rozpoznawcze. Jednostki te dla polskich dowódców były 
szczególnie cenne gdyż operując w rejonie linii frontu miały na bieżąco dostarczać wiadomości o walkach 
i ruchach wroga. Załogi maszyn typu PZL. P-23 „Karaś” stale operujące bez osłony myśliwskiej od świtu 
startowały do lotów z zadaniami bojowymi. Zgodnie z ogólnymi wytycznymi użycia sił powietrznych, 
dotyczącymi lotnictwa rozpoznawczego wyposażonego w samoloty PZL P - 23„Karaś”, zadania dla niego 
były sprecyzowane w następujący sposób: 

„ ... Głównym zadaniem lotnictwa liniowego, przydzielonego armiom, jest rozpoznanie. Jednakże  
w tych przypadkach, gdy położenie wymaga rzucenia w bój wszystkich rozporządzalnych środków, nie 
należy się wahać w wykorzystaniu również lotnictwa liniowego w charakterze lotnictwa bombowego przeciw 
żywym siłom nieprzyjaciela. Dając zadanie rozpoznania, należy przemyśleć, czy wiadomości uzyskane przez 
lotnika mogą dać realną podstawę do wyciągnięcia wniosków o zamiarach npl. Np. jest rzeczą niewątpliwą, 
że przy bogatej sieci komunikacyjnej jaką rozporządzają Niemcy, dozorowanie tej sieci dla wyciągnięcia 
wniosków odnośnie zamiarów operacyjnych npl przy tych siłach lotnictwa, jakimi rozporządza armia, 
jest zupełnie nierealne (...) Należy więc ograniczyć się do rozpoznania bliskiego, sięgającego nie głębiej jak  
w rejonie stacji wyładowczych i na odległość praktycznego przemarszu dziennego jednostki pancernej,  
a więc o charakterze raczej praktycznym niż operacyjnym.” 12   

Dowództwo potrzebowało informacji, a najważniejszym zadaniem 
załóg wykonujących rozpoznanie było uchwycenie głównych kierunków 
ruchu broni pancernej nieprzyjaciela13. Na pierwszy lot bojowy poleciała 
załoga w składzie: por. obs. Tomasz Kasprzyk, kpr. pil. Stefan Wójcik kpr. 
strz. Andrzej Kwiecień. Samolot P-23 B „Karaś”, został uzbrojony w dwie 
100- kilogramowe bomby, załadowana została amunicja do broni pokładowej. 
Załoga wystartowała o świcie, miała za zadanie rozpoznać ruchy kolumn 
niemieckich przekraczających granicę na odcinku od Leszna aż do Lublińca. 
Rozpoznanie miało być wykonane na korzyść Armii „Łódź”, o jego wynikach 
załoga miała drogą radiową powiadomić sztab Armii „Łódź”. Dodatkowo 
miało ono być potwierdzone zdjęciami lotniczymi14. Zadania wykonano  
z bardzo dobrym skutkiem. Rozpoznano duży ruch kolumn zmotoryzowanych 
nieprzyjaciela na kierunku Częstochowa - Radom. Załoga zrzuciła swój „balast” 
na te kolumny15. Podjęła również próbę ataku, samolotu Ju 87 „Stuka”, który 

jednak okazał się zbyt szybki dla „Karasia”16. Lot ten został zdublowany w późnych godzinach rannych. 
Na rozpoznanie poleciała załoga w składzie: pchor. obs. Stefan Gębicki, plut. 
pil. Wacław Buczyłko i kpr. strz. samol. Teofil Gara. Podczas lotu załoga 
zapędziła się nad terytorium III Rzeszy i tam dokonała bombardowania fabryki 
w miejscowości Olau (dzisiejsza Oława). Wynik rozpoznania potwierdził 
poprzedni meldunek17. Po południu dowódca 21 Eskadry Bombowej Lekkiej kpt. 
obs. Jan Buczma wysłał jeden samolot typu PZL P-23 Karaś nr 44.185 z załogą 
w składzie: ppor. obs. Rudolf Wilczak, sierż. pil. Wojciech Uryzaj i kpr. strz. 
Ścibich na rozpoznanie ruchów 16 Korpusu Pancernego w rejonie Radomsko 
- Częstochowa. Na samotnie lecącą maszynę, spadły z dużej wysokości  
4 niemieckie samoloty myśliwskie typu Messerschmitt Bf 109, do walki doszło 
w pobliżu mostu kolejowego we wsi Bobry. Mimo zaciętego oporu stawianego 
przez strzelca, polska maszyna nie miała szans w spotkaniu z liczniejszym  
i dysponującym przewagą prędkości i uzbrojenia przeciwnikiem. W pierwszym 
12  J. Pawlak, Polskie Eskadry w Wojnie Obronnej 1939, W – wa 1991, s. 256 (dalej - J. Pawlak, Polskie ...). 
13  J. Pawlak, W. Nowakowski, Brygada Bombowa…, s. 25.
14  Ibidem, s. 26.
15  J. Pawlak, Polskie eskadry…, s. 124.
16  J. Pawlak, W. Nowakowski, Brygada Bombowa…, s. 30.
17  J. Pawlak, Polskie eskadry…, s. 124.
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kpr. pil. Stefan Wójcik
(kol. Wojciech Sankowski)

sierż. pil. Wojciech Uryzaj
(kol. Wojciech Sankowski)



ostrzale polskiej maszyny dokonanym przez  dowódcę I./ZG 2 Hptm. Johannesa Gentzena maszyna 
została trafiona. Mimo porannej mgły, był to piękny wrześniowy dzień, samolot został zestrzelony około 
godziny 18.00 i ciągnąc za sobą smugę dymu runął w płomieniach na pola wsi Wygoda w gminie Gidle. 
Po kilku godzinach szczątki załogi zostały wydobyte i pochowane18.

W godzinach popołudniowych tego samego dnia, na lotnisko Sadków przybył Komendant Szkoły 
Pilotów płk pil. Alfons Besaliak. Zaproponował on dywizjonowi przejęcie 10 „Karasi” z dywizjonu 
szkolnego oraz wcielenie pilotów. Z powodu braku uzbrojenia w samolotach, a także braku przeszkolenia 
pilotów, propozycja upadła. Tego dnia pchor. Tadeusz Blicharz udał się do składnicy po odbiór lotniczych 
kaemów19. 2 Eskadra, wobec braku zadań bojowych, czas wykorzystała na usunięcie nierówności pola 
wzlotów, zamaskowanie samolotów oraz zorganizowanie kwater20. Problemem już na początku okazała 
się łączność radiowa, która szwankowała.

W trudnej sytuacji w jakiej znalazły się oddziały polskie nękane przez szybko posuwające się 
jednostki niemieckie Wódz Naczelny marsz. Edward Rydz-Śmigły wydał rozkaz zbombardowania 
nieprzyjacielskich jednostek. W dniu 2 września doszło do pierwszych konfrontacji polskiego lotnictwa 
z niemieckimi kolumnami zmotoryzowanymi. Dwie Eskadry bombowe (4) 64 i (5) 65 w godzinach 
południowych zbombardowały niemieckie czołgi na drodze między Kłobuckiem a Częstochową. 
Startowano pojedynczymi samolotami, zbiórkę ugrupowania wyznaczono na wysokości 1000 metrów21. 
Bombardowanie w co 10 - minutowych odstępach, miało swoje dobre strony, jednak pozwalało 
nieprzyjacielowi na ściągnięcie osłony myśliwskiej i skupienie środków obrony naziemnej na jednym 
tylko kluczu. Nakazany pułap 1000 - 1500 metrów był poza tym dogodny dla obrony przeciwlotniczej 
nieprzyjaciela. Pomimo zakazu załogi schodziły często do lotu koszącego i ostrzeliwały wroga z broni 
maszynowej, stając się łatwym celem dla karabinów maszynowych i działek przeciwlotniczych22. 
Pomimo dobrze wykonanego zadania 64 Eskadra Bombowa poniosła ciężkie straty. Cała załoga jednego 
18  W roku 1952 szczątki lotników zostały ekshumowane i przeniesione na cmentarz w Radomsku.
19  J. Pawlak, W. Nowakowski, Brygada Bombowa…, s. 38.
20  J. Pawlak, Polskie eskadry…, s. 129.
21  J. Pawlak, W. Nowakowski, Brygada Bombowa…, s. 55.
22  J. Pawlak, Polskie eskadry…, s. 130.
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Wrak Karsia z nr 5 z 21 EB [dowodzonego przez sierż. pil. Wojciecha Uryzaja] na polach wsi Wygoda (kol. Cezary Orlik)



z zestrzelonych polskich „Karasi” dostała się do niewoli, w drugim w trakcie przymusowego lądowania 
zginął obserwator, dwa następne wskutek ostrzału również przymusowo lądowały pod Radomskiem, a 
kolejne dwa na własnym lotnisku Nosów k/Białej Podlaskiej. Tak więc eskadra straciła 6 z 10 samolotów, 
1 lotnika, a 3 dostało się do niewoli. 65 Eskadra Bombowa straciła 5 z 8 samolotów (jeden przymusowo 
lądował po ostrzelaniu przez własną obronę przeciwlotniczą i nie brał udziału w akcji) i 1 lotnika (zginął 
od własnej OP).

Loty wykonywane przez załogi „Karasi” były niezwykle trudne, jeden z lotników Eskadry, strzelec 
samolotowy kpr. Teofil Gara tak wspominał: „Około godziny 3:00 w nocy poderwano ze snu ppor. obs. 
[Witalisa] Bramę, kpr. pil. [Stanisława] Obiorka i mnie. Po dłuższej odprawie udaliśmy się do samolotu. Było 
ciemno i cicho, lekka przyziemna mgła otulała całe lotnisko. Do kadłuba samolotu - pomiędzy goleniami 
- przylegało 8 bomb o łącznym tonażu 400 kilogramów. Karabiny maszynowe - pilota typu PWU wz. 33 
kaliber 7,9 milimetrów, o szybkostrzelności do 360 strzałów na minutę, jeden z gondoli obserwatora pod 
kadłubem, drugi na ruchomej podstawie hydraulicznej w ogonie, obsługiwany przez strzelca - załadowane 
były amunicją. Po naradzie dowódca udzielił pilotowi wskazówek i około godziny 4:00 wykołowaliśmy 
na start. Pilot przyjął kierunek południowo-zachodni, gwarantujący najdłuższy rozbieg. Ruszyliśmy na 
pełnych obrotach. Niestety, po około 150 metrach samolot zaczął zbaczać w lewo i zszedł z najdłuższego 
rozbiegu lotniska. Podskoczył na skraju koniczyny i dalej wpadł na miękka rolę. Prawa goleń załamała się, 
a następnie uszkodzeniu uległa lewa. Na kikutach goleni sunęliśmy po ziemi około 100 metrów. Załodze 
nic się nie stało. Samochodem wróciliśmy na lotnisko do innego samolotu, który, także przygotowany do 
lotu, oczekiwał na starcie.  Po kwadransie wystartowaliśmy ponownie. Około 150 metrów od granicy tego 
pechowego dla nas lotniska samolot oderwał się od ziemi, „przypadł”, odbił się i spadł na pole ziemniaczane. 
Na szczęście i tym razem załoga wyszła bez szwanku. Przyczyną tego przymusowego lądowania było 
pękniecie jednej ze wspornic płozy usztywniającej teleskop (amortyzator), która przy podskokach samolotu 
zablokowała ster poziomy w chwili jego wychylenia do góry. Znów powróciliśmy na lotnisko. Stanęliśmy 
przed obliczem dowódcy eskadry, który zapytał mnie:  - Masz chyba dość na dzisiaj? - Nie - odpowiedziałem 
- nie było takiego wypadku w naszej rodzinie. Jeszcze dzisiaj muszę zobaczyć się z Niemcami.  - Dobrze 
- rzekł dowódca i zapytał, którzy obserwatorzy i piloci polecą na ochotnika. Wystąpił plut. pilot Wacław 
Buczyłko. Do skompletowania załogi jeszcze niezbędny był obserwator. Dowódca mierzył wzrokiem stojące 
załogi w oczekiwaniu na zgłoszenie. Wreszcie rzekł do znajdującego się najbliżej: - Poleci obserwator 
sierżant podchorąży Stefan Gębicki.  Mechanik rozgrzewał silnik samolotu. 
Sprawdziłem, czy pod kadłubem wisi pełny ładunek bomb. Byliśmy 
opóźnieni około 30 minut. Ruszyliśmy szybko na start. Chorągiewka 
dyżurnego poszła w górę. Pilot włączył pełne obroty i „boosta” nabierał 
wysokości. Lecieliśmy na wysokości 1100 metrów w kierunku Radomska  
i Częstochowy. Przed osiągnięciem celu przywitały nas luny pożarów 
i salwy polskiej artylerii przeciwlotniczej. Dymki z działek otaczały 
samolot. Pilot obniżył lot do 900 metrów. Lecieliśmy dalej. W polu 
widzenia zauważyłem stanowiska artylerii wroga. Niemieccy artylerzyści 
popisywali się, strzelając bez przerwy po przekątnej. Pociski ich były 
jednak niecelne.  Zeszliśmy do lotu koszącego 100-200 metrów. Niemcy 
strzelali dalej. Pilot wywijał piruety utrudniając trafienia. Po około 20 
minutach zrezygnowaliśmy z dalszych bezowocnych harców, gdyż dymy 
i mgła osłabiały widoczność. Z ostatniego skrętu wyszliśmy na zachód. 
Nabraliśmy wysokości. W kabinie samolotu czuć było spaliny, benzynę 
i dymy pożarów unoszące się do góry. Lecieliśmy dalej na zachód, by 
wydostać się z zadymionego terenu i zaczerpnąć świeżego powietrza. Niebo jaśniało. Nastawał dzień. Lot 
utrzymywaliśmy na niewielkiej wysokości. Lecieliśmy nad lasami, ale nic szczególnego dla naszego balastu 
(bomb) nie zauważyliśmy, choć znajdowaliśmy się już nad terytorium III Rzeszy.  Podałem pilotowi kartkę 
z treścią: „Nabierz wysokości do 1300 metrów - ponieważ bomby powinniśmy im zrzucić - najlepiej na 

plut. pil Wacław Buczyłko
(kol. Andrzej Kubicki)
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jakąś fabrykę. Automat nastawiony na pojedyncze, ale może trzeba będzie 
wszystkie wyrzucić razem”. Powróciłem na swoje stanowisko i od tej 
chwili wypatrywałem na błękicie wrogich myśliwców. Nie orientowaliśmy 
się, gdzie jesteśmy. W dole z prawej strony zauważyłem miasto. 
To było Ohlau (Oława). Skoczyłem do radiostacji sprawdzić, czy telefon 
pokładowy działa. Chwilę później usłyszałem glos pilota Wacka Buczyłko: 
- Stary, przypnij spadochron, bo mam cel.  Byliśmy na wysokości około 
1400 metrów. Pilot wykonał skręt w lewo i dal nurka ku ziemi. Maszyna 
leciała wprost na dymiące fabryczne kominy. Bomby nasze były celne. 
Po kilku minutach obiekt został poważnie uszkodzony. Wracaliśmy 
na lotnisko...”23. Tym razem wystarczyło lotniczego szczęścia, jednak 
w godzinę później ta sama Eskadra wysłała dwa klucze samolotów na 
bombardowanie niemieckich oddziałów pancernych znajdujących się 
w rejonie Radomska. Podczas wykonywania tego zadania jeden samolot 
polski został zestrzelony. Dowódca, kpt. obs. Stefan Alberti i plt. pil. 
Wacław Buczyłko wyskoczyli ze spadochronami a pchor. strz. Mieczysław 

Mazur (trafi ony niemieckimi pociskami) zginął w płonącej maszynie w rejonie między wsiami Olszynki 
i Katarzyną. 

23  Muzeum Lotnictwa Polskiego, Biblioteka i Archiwum, „1939 - wspomnienia”, dokumenty różne, brak paginacji stron.

kpt. Stefan Alberti
(kol. Andrzej Kubicki)
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Wrak Karasia „D1” dowódcy II  Dywizjonu Lotniczego Lekkiego mjr. pil. Jana Białego. W dniu 3.09.1039 r. maszyną leciała załoga 
w składzie - kpt. obs. Stefan Alberti, plt. pil. Wacław Buczyłko, pchor. strz. Mieczysław Mazur. (kol. Cezary Orlik)



Tak to wspominał dowódca 3/ZG 2 Oblt. Josef Kellner-Steinmetz: „Ledwie znaleźliśmy się nad 
frontem, gdy „Balbo VI”  zameldował obecność wroga po lewej. Wydałem mu rozkaz ataku i poprowadziłem 
eskadrę po szerokim łuku. Wówczas - a nie minęło nawet pól minuty - usłyszałem w słuchawkach: „Balbo VI 
- melduje zestrzelenie”. Pierwsze zestrzelenie eskadry. W tym samym momencie zobaczyłem drugi brunatny 
bombowiec, przemykający w dole. To również Polak. Naprzód całą eskadrą. Uderzyłem na niego z góry,  
a moje serce pracowało tak samo szybko jak silnik. Spojrzałem na siatkę celownika. Jeszcze zbyt daleko na 
otwarcie ognia. Zbliżyłem się na odległość 100 metrów. Polski tylny strzelec ostrzeliwuje się ze wszystkich sił. 
Serie jego pocisków układają się jednak o metr ponad moją kabina, widząc smugowe pociski przyduszam 
maszynę przez cały czas schodząc niżej. Zbliżam się na odległość 50 metrów, teraz na 30 metrów tuż nad 
jego kadłubem. Cel staje się wielki i gruby w siatce celownika. Wówczas wystrzeliwuję po dwadzieścia 
pocisków z każdego karabinu maszynowego i oddaję po sześć strzałów z każdego działka. Seria jest bardzo 
krótka. Ze zbiornika paliwa polskiej maszyny wydobywa się długi płomień. Podciągam drążek sterowy, 
przemykając się bardzo blisko nad Polakiem. Prawie go staranowałem. Udaje mi się jeszcze zobaczyć, jak 
odrzuca osłonę kabiny, jak wypadają z maszyny dwa małe białe worki, a następnie wyskakuje dwóch ludzi. 
Maszyna rozbija się w dole na ziemi. Eksplodują bomby znajdujące się na jej pokładzie. W mgnieniu oka 
pozostaje z niej tylko chmura dymu. - Hallo, gratuluję, brawo! - słychać w słuchawkach”24.

Po południu II Dywizjon, otrzymał kolejne zadanie: „Zbombardować wojska pancerne zmierzające 
z Radomska w kierunku Gorzkowic i Przedbórza”. Natychmiast przystąpiono do przygotowywania 
samolotów do lotu bojowego25. Personel techniczny w swoich pracach, był wspomagany przez lotników. 
Tym razem na wyprawę wystartowały tylko 4 klucze. Trzon wyprawy stanowiły załogi 2 Eskadry. 
Bombardowanie było wykonane z dobrym skutkiem. Zrzucono bomby na kolumnę pancerną w pobliżu 
Gorzkowic. Drugi klucz prowadzony przez kpt. obs. Jana Buczmę zbombardował niemiecką kolumnę 
pancerną na szosie z Radomska do Kamieńska, po czym wysłał jedną załogę na przeprowadzenie 
szczegółowego rozpoznania ruchów nieprzyjaciela w obszarze Radomsko - Przedburz – Gorzkowice. 
Załoga ta, po wyrzuceniu bomb miała rozpoznać kolumny motoryzacyjne nieprzyjaciela na drogach 
Przedbórz-Włoszczowa-Koniecpol. Gdy pod Gorzkowicami „Karasie celnie zrzucały na czołgi, do akcji 

24  http://www.gazeta-olawa.pl/artykul-1939-lew-nad-olawa---2-wrzesnia-1939.html
25  Ibidem, s. 56. 

Uszkodzony PZL.23 Karaś pozostawiony na lotnisku Wsola pod Radomiem. (kol. Cezary Orlik)
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wkroczyły niemieckie myśliwce. Pociski pikujących Messerschmittów  
uderzały o kadłuby i skrzydła polskich samolotów. Z kolei serie z karabinów 
maszynowych strzelców pokładowych „Karasi”, mimo zastosowanych 
poprawek, nie dochodziły do myśliwców. Polskie samoloty zwiększały 
obroty, obniżały wysokość i na pełnym gazie starły się oderwać od 
atakujących myśliwców niemieckich, te jednak były nieustępliwe  
i atakowały nadal. Najprawdopodobniej załoga ppor. obs. Tadeusza Króla 
chcąc zmylić przeciwnika, by móc potem wykonać postawione przed nią 
zadanie, wybrała kierunek ucieczki na Wieluń – Sieradz. Za „Karasiem” 
podążały niemieckie myśliwce. Najbardziej wiarygodną relacją dotyczącą 
ostatnich minut załogi ppor. obs. Tadeusza Króla są wspomnienia 
oficera 31 pułku Strzelców Kaniowskich por. Antoniego Malanowicza, 
który obserwował tę walkę powietrzną: „Najprawdopodobniej było to 3 
września 1939 roku w godzinach późnego popołudnia. Działo się to między 
wsiami Dębołęka i Drzązna (bliżej tej ostatniej). Z kierunku granicy z 
Niemcami leciał pojedynczy samolot, a za chwilę ukazały się trzy samoloty 

jak gdyby ścigające go. Nad wymienionym wyżej rejonem wywiązała się walka lotnicza, w wyniku której 
pojedynczy samolot uległ przewadze i został zestrzelony. Z opadającego samolotu musiał wyskoczyć ktoś 
z obsługi, ponieważ rozwinęła się czasza spadochronu. Z opowiadań będących bliżej wypadku świadków 
wynikało, że był to ostatni strzelec samolotowy, który wyskoczył ze spadochronem. Lotnik ten został zabrany 
przez nasz patrol, który walczył z Niemcami i zdążył do niego dobiec pierwszy. Co stało się z poległym w 
samolocie – nie wiem, jak również nie wiem jakie były losy uratowanego lotnika. Przypuszczalnie odszedł 
z naszymi wycofującymi się oddziałami I batalionu 31 p. Strzelców Kaniowskich i IV Batalionu Piechoty  
z Łodzi i był przekazany do sztabu 10 Dywizji Piechoty”26.

Z załogi tej uratował się skokiem ze spadochronem tylko pilot kpr. Stanisław Obiorek, a pozostali 
dwaj lotnicy, to jest ppor. obs. Tadeusz Król i kpr. pil. Ignacy Mularczyk zginęli. Prawdopodobnie 
pogrzebano ich w tej samej wsi.

W tym samym czasie pięć załóg Karasi z 24 Eskadry Rozpoznawczej Armii „Kraków” z powodzeniem 
zbombardowało niemiecką kolumnę zmotoryzowaną na szosie między Lgoty a Częstochową. Eskadra 
nie poniosła strat.

W dniu 3 września 1939 r., załoga samolotu typu P-23 „Karaś”27  
z 55 Eskadry Bombowej, w składzie 
ppor. obs. Czesław Podogrodzki, plt. 
pil. Henryk Borys i kpr. strz. Bolesław 
Leśniewski otrzymała zadanie 
przekazania drogą radiową meldunku 
o rozpoznaniu sił nieprzyjaciela w 
obszarze Radomsko - Częstochowa, 
a następnie naprowadzenia reszty 
maszyn Eskadry na cel.  Start maszyny 
miał miejsce o godz. 7.30 rano, 
następnie przez czterdzieści pięć minut 
załoga utrzymywała łączność radiową 
z oficerem operacyjnym Eskadry, po 
czym kontakt radiowy został przerwany 
– maszyna została zaatakowana tak 

26  http://bylonieminelo.pl/forum/viewtopic.php?f=66&t=177&start=10
27  Warto tu wyjaśnić iż samoloty „P-23 Karaś” w służbie armijnej używano jako rozpoznawcze a podlegające Wodzowi Naczelnemu 
jako bombowe, ale w praktyce często wykonywały obydwa te zadania. Przykładem tego są wyprawy bombowe lotnic- twa Armii 
„Kraków” 2 i 3 września na niemieckie kolumny pancerne.

kpr. pil. Stanisław Obiorek 
(kol. Andrzej Kubicki)

plt. pil. Henryk Borys
(kol. Dariusz Solarz)

kpr. strz. Bolesław Leśniewski
(kol. Dariusz Solarz)
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jak w przypadku załogi ppor. obs. 
Rudolfa Wilczaka przez cztery samoloty 
myśliwskie dowodzone przez Hptm. 
Johannesa Gentzena, który po krótkiej 
walce zaliczył kolejne zestrzelenie.  
Z załogi polskiego samolotu uratował się 
jedynie skacząc ze spadochronem plt. pil. 
Henryk Borys, a pozostali członkowie 
ppor. obs. Czesław Podogrodzki i kpr. 
strz. Bolesław Leśniewski ponieśli śmierć 
w rejonie wsi Dmenin.  Zwłoki poległych 
lotników zostały wydobyte przez ludność 
miejscową ze szczątków maszyny  
i pogrzebane w bezimiennych mogiłach 
na cmentarzu wsi Bugaj. Dotkliwie 
poparzony pilot, który wylądował 
dosłownie pomiędzy niemieckimi 
czołgami został wzięty do niewoli. 

Pozostałe maszyny Eskadry 
przeprowadziły atak - pierwszy klucz 
pomimo ataku niemieckich myśliwców 
dokonał skutecznego bombardowania 

niemieckich oddziałów pancernych podążających szosą na kierunku Kruszyna - Gidle - Radomsko  
i szczęśliwie powrócił na macierzyste lotnisko w Maryninie k/Radzynia 
Podlaskiego. Drugi klucz nie miał już tyle szczęścia. Po pierwszym 
celnym nalocie, jedna z maszyn została zaatakowana przez niemieckie 
myśliwce należące do I./ZG 2. Zwycięstwo zapisano na konto Lt. 
Reinholda Mesnera. Sprzeczne informacje mówią o zestrzeleniu polskiej 
załogi przez artylerię przeciwlotniczą. Bez względu na to od jakich kul, 
śmierć poniósł dowódca drugiego klucza por obs. Tadeusz Frąckowiak,  
a wraz z nim polegli: kpr. pil. Czesław Borzęcki i kpr. strz. Czesław Buziuk. 
Kpr. strz. Czesław Buziuk usiłował wyskoczyć z płonącej maszyny, jednak  
z powodu zbyt małej wysokości spadochron się nie otworzył – lotnik poniósł 

śmierć na miejscu. Niesterowny samolot 
zawadził ok 100 m dalej o drzewo i rozbił 
się na pobliskiej łące urywając podwozie  
i kapotując. Silnik oderwał się od kadłuba  
a samolot stanął w płomieniach. Całą załogę 
pochowano na cmentarzu w Kobielach 
Wielkich. 

Czarna passa trwała dalej. 22 Eskadra Bombowa, stacjonująca na 
lotnisku polowym w Kamieniu niedaleko Białobrzegów, wysłała również 
w godzinach porannych trzy klucze z rozkazem ostrzeliwania z broni 
pokładowej i bombardowania niemieckich oddziałów pancernych  
w obszarze Radomsko-Pławno-Gidle. W czasie misji stracono trzy 
załogi. Trafionej celnym pociskiem z artylerii przeciwlotniczej nad wsią 
Zagórze maszynie typu PZL P.23 „Karaś” z 22 Eskadry Bombowej, odpadł 
w powietrzu silnik. Załoga nie miała najmniejszych szans na ratunek. 
Dowódca maszyny – por. obs. Stanisław Walkow, kpt. pil. Kazimierz 

ppor. obs. Czesław Podogrodzki
(kol. Dariusz Solarz)

Szczątki Karasia z 55 EB plut. pil. Henryka Borysa na polach wsi Bugaj.
(kol. MR Radomsko)

kpr. pil. Kazimierz Słowiński 
(kol. Andrzej Kubicki)
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Słowiński oraz kpr. strz. Stanisław Korytowski zostali pochowani na cmentarzu w Gidlach, a w 1952 roku 
ekshumowani na cmentarz w Radomsku. W pozostałych dwóch samolotach zginęli: ppor. obs. Władysław 
Żupnik, ppor. pil. Józef Jeleń i kpr. strz. Stanisław Kapturkiewicz. Załoga ppor. obs. Jan Klimek, kpr. pil. 
Mikołaj Jurcewicz oraz kpr. strz. Jerzy Biskup lądowała awaryjnie w Gnaszynie pod Częstochową. Pilot 
i obserwator spłonęli we wraklu Karasia a rany strzelec uratował się skacząc ze spadochronem, i został 
wzięty do niewoli.

W godzinach popołudniowych nowy już dowódca 22 Eskadry Bombowej por. obs. Bolesław 
Nowicki poprowadził kolejne dwa klucze z zadaniem zwalczania celów naziemnych w rejonie Radomska. 
Po wykonaniu tego zadania jedna z załóg otrzymała dodatkowe zadanie rozpoznania ruchu na drogach 
wyprowadzających z Radomska. Również i tę załogę z 2 Eskadry wykonującą dodatkowe zadanie (miała 
rozpoznać rejon Przedbórz, Włoszczowa, Koniecpol) dosięgły pociski niemieckiego myśliwca. Maszyna 
znalazła się pod ogniem – atak na samotnie lecącą załogę przeprowadziło sześć niemieckich maszyn 
myśliwskich. „Karaś” został poważnie uszkodzony, a dowódca załogi pchor. obs. Wacław Grandys ciężko 
ranny. Pilot kpr. Feliks Marek chciał jak najszybciej doprowadzić samolot na lotnisko, aby oddać pod 
opiekę lekarza, pchor. Grandysa. Niestety na uszkodzonym samolocie źle podszedł do lądowania, „Karaś” 

skierował się prosto w las, uderzył w drzewa i zapalił się. Rannego pilota  
i strzelca kpr. Władysława Ignacego Gaconia udało się obsłudze naziemnej 
wydobyć z samolotu. Niestety wybuch zbiorników uniemożliwił 
wydostanie obserwatora, który zginął w płomieniach28. Po dogaszeniu 
szczątków samolotu pochowany został na cmentarzu w Radomiu. Podczas 
akcji ratunkowej wyróżnili się, narażając własne życie, kpr. mech. Myszor 
i kpr. mech. Surma. Straty w II Dywizjonie były duże, w 1 Eskadrze z 7 
„ Karasi” tylko 5 było zdolnych do lotu, w 2 Eskadrze na 5 tylko 4 były 
gotowe do użycia. Na uzupełnienia nie było szans29. Ogień od zawsze był 
największym przekleństwem lotników... Inny „Karaś” został zaatakowany 
przez niemieckie myśliwce w rejonie Osady Gidle, w wyniku czego kpr. 
strz. Andrzej Ustupski został zabity w powietrzu, zaś ppor. obs. Stanisław 
Kalinowski ciężko ranny (zmarł 18 września 1939 roku w Warszawie)  
i plt. pil. Gustaw Hławiczka lżej ranny30. Przebieg walki był dramatyczny 
- Ustupski, przed otrzymaniem postrzału zdołał zestrzelić jednego Me-
109. Pociski dosięgły także, ostrzeliwującego z kołyski niemieckie czołgi, 
ppor. obs. Kalinowskiego. Został on ciężko ranny w prawy bok. Pomimo 
nie działania lotki w lewym skrzydle i ognia na prawym (co groziło 
eksplozją zbiorników), plut. pil. Gustaw Hławiczka chciał uratować 
pozostałych członków załogi (sam mógł ratować się na spadochronie). 
Udało mu się szczęśliwie wylądować, w pobliżu wsi Gidle na południe 
od Pławna. Po posadzeniu maszyny zemdlał, ocucił go dopiero żar 
płonącego „Karasia”. Wraz z rannym i poparzonym ppor. Kalinowskim 
wydostali się z samolotu i dotarli do wsi Młyniec koło Gidli31. Lotnikom 
pomogła ludność cywilna, która ich także ukrywała. Obaj nie powrócili 
już do eskadry32

Straty poniesione w ciągu pierwszych 3 dni wojny tylko w obydwu 
eskadrach należących do 2 Dywizjonu Bombowego były zastraszające 
- stracono siedem maszyn. Jednego tylko dnia poległo ośmiu oficerów, 
jeden podchorąży i ośmiu podoficerów oraz rannych zostało jeden oficer 

28  Ibidem, s. 130.
29  J. Pawlak, W. Nowakowski, Brygada Bombowa…, s. 58.
30  http://oels-nest.prv.pl/index.php?strona=jg_77
31  J. Pawlak, W. Nowakowski, Brygada Bombowa…, s. 57.
32  J. Pawlak, Polskie eskadry…, s. 130.

kpr. strz. Andrzej Ustupski
(kol. Dariusz Solarz)

plut. pil. Gustaw Hławiczka
(kol. Dariusz Solarz)
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i trzech podoficerów.  W ciągu zaledwie trzech pierwszych dni wojny w pasie działania niemieckiego 16 
Korpusu Pancernego na przestrzeni od Olesna (Rosenberg) do Radomska zginęło 27 polskich lotników, 
głównie z Brygady Bombowej (24 poległych), stracono 14 oficerów, 1 podchorążego i 12 podoficerów. 
Mogiły ich zostały rozrzucone na szlaku bojowym . 

Na dzień 4 września rozkazy dla II Dywizjonu brzmiały: „Siłą trzech kluczy przeprowadzić dwa 
rozpoznania w rejonie Radomsko - Pławno, Żarki, Szczekociny, Kielce oraz na trasie Tomaszów Mazowiecki 
- Piotrków Trybunalski, Bełchatów, Radomsko, Przedbórz”. Miejscem rozpoznań były rejony, w których 
II Dywizjon poniósł już dotkliwe straty. Wyciągnięto więc wnioski i rozpoznanie przeprowadzano na 
różnych wysokościach, od lotu koszącego do pułapu 3000 metrów. Z 1 Eskadry na rozpoznanie poleciała 
załoga w składzie: ppor. obs. Paweł Tobolski, pchor. pil. Tadeusz Blicharz, kpr. strz. samol. Mieczysław 
Ziajski33. Z 2 Eskadry poleciały załogi: pchor. obs. Zygmunt Smolik, pchor. pil. Józef Janik, st. szer. strz. 
samol. Wilhelm Materla oraz załoga ppor. obs. Stanisława Mariana Wójcika34. Udało się rozpoznać główne 
ruchy niemieckiej broni pancernej, stwierdzono także, że Niemcy wyciągnęli wnioski z poprzednich dni 
i rozluźnili szyki czołgów i wozów. Dywizjon nie poniósł tego dnia strat. Mechanicy cały dzień starali 
się doprowadzić do użytku wszystkie samoloty. Dywizjon otrzymał także przywiezione z Dęblina przez 
pchor. Blicharza nowe polskie karabiny maszynowe tzw. „szczeniaki”, które natychmiast zamontowano 
w samolotach35.

W dniu 5 września dowództwo Brygady Bombowej nakazało II Dywizjonowi przeprowadzenie 
dwóch rozpoznań w rejonie: Radomska, Piotrkowa, Tomaszowa Mazowieckiego, Łasku, Zduńskiej 
Woli, Bełchatowa, Opoczna i w rejonie Końskich, Przedborza, Włoszczowej, Kielc, Skarżyska, 
Radomia. Ofiarna praca personelu technicznego, zaowocowała 10 sprawnymi „Karasiami” gotowymi 
do lotu. Zamówione zostały bomby i amunicja. Każde rozpoznanie, było dublowane dla osiągnięcia jak 
najbardziej dokładnych informacji. Po raz kolejny lotnicy przeprowadzili je na różnych wysokościach,  
z wykorzystaniem naturalnej osłony chmur36. W wyniku wykonanych lotów rozpoznawczych, wykryto 
33  J. Pawlak, Polskie eskadry…, s. 125.
34  Ibidem, s. 130.
35  J. Pawlak, W. Nowakowski, Brygada Bombowa…, s. 77.
36  J. Pawlak, W. Nowakowski, Brygada Bombowa…, s. 89. 

Wrak Karsia z nr 3 z 22 EB dowodzonego przez plut. pil. Gustawa Hławiczkę na polach wsi Gidle .(kol. Cezary Orlik)
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duże zgrupowanie czołgów i samochodów na szosie Radomsko - Piotrków37. Stwierdzono także, że główne 
siły niemieckie podążają w kierunku północnym i północno - wschodnim. W kierunku Kielc zmierzały 
tylko nieliczne jednostki nieprzyjaciela. Wykonująca rozpoznanie, w rejonie Radomska - Piotrkowa, załoga 
w składzie: pchor. obs. Wacław Wojtala, pchor. pil. Tadeusz Dziubiński i kpr. strz. Jan Wolny, próbowała 
zaatakować niemiecki samolot (Henschel) He-126. Niestety niemiecka załoga dojrzała „Karasia” i umknęła 
mu. Nasz samolot okazał się zbyt wolny. Po południu Dowódca II Dywizjonu mjr pil. Jan Biały otrzymał 
telefonicznie rozkaz przygotowania dywizjonu do przesunięcia na nowe lotnisko. W grę wchodziły dwa 
lotniska Podlodów (koło Dęblina) lub Marianów (14 kilometrów na południe od Łukowa). Rzut kołowy 
miał się udać do Moszczanki (8 kilometrów na południe od Ryk) i tam oczekiwać dalszych rozkazów. 
Rozkaz przelotu na lotnisko Podlodów, otrzymano tuż przed zmrokiem. Dowódca przekazując rozkaz 
eskadrom zaznaczył, że w przypadku zapadnięcia zmroku należy lądować na jednym z lotnisk w okolicy 
Dęblina i tam oczekiwać dalszych rozkazów. Rzut powietrzny gotowy był do przesunięcia, złożony był on 
z siedmiu „Karasi”, jednego RWD-8 i jednego Fokkera z 1 Eskadry oraz z pięciu „Karasi”, jednego RWD-
8 i jednego Fokkera z 2 Eskadry38. Wobec zapadnięcia zmroku i możliwości uszkodzenia samolotów 
podczas lądowania na nieznanym lotnisku, dowódca mjr pil. Jan Biały wstrzymał rozkaz przelotu39.  
2 Eskadra, do której rozkaz nie dotarł w porę, przeleciała na lotnisko Ułęż40. 

Lotnictwo Polskie w starciu z Luftwaffe nie miało szans. Przewaga liczebna, a przede wszystkim 
techniczna była po stronie Niemców. Trudno się temu dziwić biorąc pod uwagę, różnice w wydatkach 
na lotnictwo. Na 5 lat przed wojną Polska przeznaczyła na rozbudowę lotnictwa około 100 mln dolarów 
(czyli około 13% całości budżetu zbrojeniowego), Niemcy natomiast przeznaczyli w tym okresie na swoje 
lotnictwo 7200 mln dolarów (co stanowiło około 33% całości budżetu zbrojeniowego)41. We wrześniu 
1939 roku lotnictwo polskie posiadało tylko jeden nowoczesny samolot, który mógł konkurować  
z niemieckimi, był nim PZL P- 37 „Łoś”. Niestety nawet ten samolot bardzo nowoczesny i wysoko 
oceniany nie mógł odwrócić losów wojny. 

Chwała i zapomnienie idą ze sobą w parze. A chińskie porzekadło mówi...obyś żył w ciekawych 
czasach. Czas jednak zrobił swoje... Lotniska polowe są dziś uprawnymi polami bądź bezimiennymi 
łąkami, strawione płomieniami szczątki maszyn zalegają w ziemi, stając się łupem poszukiwaczy 
wojennych skarbów. I nadal pozostaje bez odpowiedzi pytanie, czy rodziny poległych lotników Brygady 
Bombowej poznają okoliczności śmierci swych bliskich, a w wielu wypadkach i miejsca ich  spoczynku?  
Czas leczy rany jednak czy wszystkie? Do dnia dzisiejszego zaledwie dwie lotnicze  samotne mogiły 
zostały zidentyfikowane i były nienaruszone od dnia pochówku - to groby por. obs. Michała Brzeskiego 
w Częstochowie (Kiedrzyń) i ppor. obs. Michała Nowackiego w Białej Podlaskiej. Reszta – no cóż...  
W większości przypadków  mogiły zostały zatarte, głównie wskutek ekshumacji przed ich utożsamieniem, 
co spowodowało, że rodziny poległych lotników przez długie lata daremnie poszukiwały  grobów swoich 
bliskich. 

Wolność  krzyżami się mierzy, mieszkańcy miejscowości położonych wzdłuż szlaku walk składają 
rokrocznie znicze i kwiaty na lotniczych mogiłach. A przecież są gdzieś domy w których być może do dziś 
się czeka na powrót młodych chłopców, a na pytania odpowiada zwrotem – nie wrócili z wojny... 

37  J. Pawlak, Polskie eskadry…, s. 125.
38  J. Pawlak, W. Nowakowski, Brygada Bombowa…, s. 90.
39  W książce J. Pawlaka „Polskie eskadry w Wojnie Obronnej 1939”, autor na str. 125 twierdzi, że nastąpił przelot i przy sztucznym 
oświetleniu lądowano w Podlodowie. 
40  J. Pawlak, W. Nowakowski, Brygada Bombowa…, s. 91.
41  W. Subotkin, Z Kart Historii Polskiego Lotnictwa, Szczecin 1985, s. 60.
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Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Radomsku

Radomszczański Klub Kolekcjonerów w Radomsku
Grupa Eksploracyjna Miesięcznika „Odkrywca”

zapraszają na wystawę

W  HOŁDZIE  POLSKIM   LOTNIKOM
września 1939 roku

w Sali Wystaw Czasowych Muzeum w Radomsku, ul. Narutowicza 1

Wystawa będzie czynna do 30 września 2014 r.

Muzeum Regionalne
im. Stanisława Sankowskiego

w Radomsku

Czynne: pon. - pt. 10.00 - 16.00
sob. - nieczynne
niedz. 100.00 - 18.00

Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Radomsku

Radomszczański Klub Kolekcjonerów w Radomsku
Grupa Eksploracyjna Miesięcznika „Odkrywca”

zapraszają na wystawę

W  HOŁDZIE  POLSKIM   LOTNIKOM
września 1939 roku

w Sali Wystaw Czasowych Muzeum w Radomsku, ul. Narutowicza 1

Wystawa będzie czynna do 30 września 2014 r.

Radomszczański
Klub Kolekcjonerów

PRODUCENT WYPOSAŻENIA
SKLEPÓW

Muzeum Regionalne
im. Stanisława Sankowskiego

w Radomsku

Czynne: pon. - pt. 10.00 - 16.00
sob. - nieczynne
niedz. 100.00 - 18.00


