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Samolot Taube projektu austriackiego konstruktora Igo Etricha [kw]

LOTNICTWO NAJJAŚNIEJSZEGO PANA –
W CUDZYSŁOWIE I BEZ CUDZYSŁOWU
W

stulecie wybuchu Wielkiej Wojny, w Muzeum Lotnictwa
Polskiego, położonym na terenie dawnego lotniska
Krakowa – mamy do spłacenia pewien dług. Wiele wiadomo
o dziejach tego miejsca, o maszynach, które stąd startowały
i o ludziach, którzy tu służyli. Powstają monograﬁe eksponowanych tu zabytkowych maszyn latających. W roku 2014
otwarto unikatową ekspozycję samolotów czasu asów; program „Skrzydła Wielkiej Wojny – Małopolska 1914–2014” zrodził
także niniejszy tom.
W nim właśnie staramy się opowiedzieć o tych, o których wiedzieliśmy dotąd najmniej; o pierwszych gospodarzach rakowickiego pola wzlotów. Można nadal twierdzić,
że nikt ich tu nie prosił, że przyszli jako zaborcy i wystarczy
cieszyć się, że poszli sobie, pokojowo usunięci decyzją swego ostatniego komendanta Romana Florera z 30 listopada
1918 r., gdy krakowskie lotnisko stało się pierwszym aerodromem odradzającej się Rzeczpospolitej. W roku 2014, w obliczu dostępu do materiałów źródłowych, po wielu latach badań, m.in. Janusza Bogdanowskiego, Tomasza Goworka,
Andrzeja Morgały, Stanisława Januszewskiego, Andrzeja
Zaręby, Andrzeja Olejko, Waldemara Brzoskwini, Roberta

Panka, Janusza Adamczyka a w końcu i autorów niniejszej
publikacji, można jednak stwierdzić dwa istotne fakty wychodzące ponad obiegowe: przyszli i wreszcie sobie poszli.
Austriacy przyszli tu w czasach Marii Teresy, gdy o lotnictwie
się jeszcze nie śniło, zaś rakowickie lotnisko tworzyli i polecieli stąd na Wielką Wojnę za czasów cesarza Franciszka
Józefa I – gdy o lotnictwie dopiero śnić się zaczynało. Kapitan
Mieczysław Miller wylądował tu swym podobnym do gołębia aeroplanem zaledwie 9 lat po pierwszym w dziejach ludzkości udanym locie maszyną cięższą od powietrza. Lotnicy,
którzy zaczynali tworzyć historię krakowskiego pola wzlotów i lotnictwa wojskowego na ziemiach polskich, byli więc
pionierami. A gdy ktoś czyni coś po raz pierwszy, choćby w obcych interesach i pod obcymi sztandarami, należy mu się godne miejsce w historii miasta, regionu i kraju; jest bowiem cząstką ich dziedzictwa i ich tożsamości.
Fakt drugi wynika z dystansu oraz sposobu oglądania i przeżywania historii nie jako nieruchomego, monumentalnego obrazu, lecz ﬁlmu, procesu, spektaklu. Zaś taka percepcja wskazuje,
iż służba zapomnianych dziś lotników w obcych mundurach,
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także tych, którzy Polakami z urodzenia nie byli, stała się jednym z punktów wyjścia dziejów naszego, polskiego lotnictwa.
Austro-Węgry okazały się niebywale bogatym i znaczącym tyglem idei, działań i kierunków cywilizacyjnych, także w niedocenianym zakresie techniki. Dostęp do ich tworzenia mieli obywatele wszystkich krajów koronnych, w tym
Polacy z Galicji, austriackiego Śląska i Wielkiego Księstwa
Krakowskiego, w stopniu nieporównywalnie większym niż
na terenach zaborów rosyjskiego i pruskiego. Będąc daleko od
uproszczonych wizji Galicji, należy wyraźnie wskazać różne
etapy jej rozwoju; ten u progu wieku XX był wyraźnie szczęśliwszy, rodzący nadzieje stabilizacji i zachęcający do włączania się w nurt modernizacji naddunajskiej monarchii.
Nośnikiem postępu dla obywateli rolniczej i ciągle najbiedniejszej w skali kraju Galicji nie był przemysł. Można zaryzykować stwierdzenie, iż były nią komunikacja oraz siły zbrojne.
Jeśli komunikacja, to przede wszystkim kolej, budująca
całe niezwykle aktywne, pozytywne, postępowe społeczności Lwowa, Podgórza, Krakowa, Przemyśla, Nowego Sącza czy
Sanoka. Nieobce były dla obywateli Galicji początki motoryzacji, pewien odsetek miał kontakt z żeglugą zarówno wiślaną, jak i tą wielką – rozwijaną w oparciu o adriatyckie porty.
Jeśli służba wojskowa, to w technicznych rodzajach broni – artylerii, zarówno polowej, jak i fortecznej, która po skoku jakościowym, wywołanym przełomem z początków lat 90. XIX w.,
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z mało zaszczytnej rangi ślepego zaułka kariery wojskowej stawała się bronią elitarną. Podobny awans przeżywały tabory
(tren) przechodząc od wyłącznie konnego ciągu do początków
motoryzacji. Takąż rolę pełniła łączność – telegraﬁa i telefonia wojskowa, w tym początki łączności radiowej. Nadzwyczaj
ciekawą kartą służby wojskowej Polaków był ich udział w rozbudowie cesarskiej i królewskiej marynarki wojennej.
Rodząca się aeronautyka, a od roku 1911 – lotnictwo wojskowe wchłonęło zarówno polskich pionierów awiacji, takich jak
krakowianin Bronisław Saloni, jak i zdolnych oﬁcerów, wychowanych w innych rodzajach broni. Znakomitym przykładem jest niesłusznie zapomniany „polski ojciec austro-węgierskiego lotnictwa wojskowego” – kapitan Mieczysław
Miller. Kariera wojskowa młodych Polaków, ze średnim lub
wyższym wykształceniem, w wybieranych przez nich rodzajach broni, dzięki ścieżce tzw. „jednorocznego ochotnika”
była, mimo pewnych trudności, możliwa i dostępna. Liczba
lotników-Polaków, pilotów, a przede wszystkim obserwatorów lotniczych rosła intensywnie w pierwszych dwóch latach Wielkiej Wojny. Niejako w cieniu oﬁcerów wzrastała
ogromnie ważna rzesza podoﬁcerów i szeregowców-techników obsługi lotnictwa, majstrów płatowcowych, mechaników silnikowych, zbrojmistrzów. Często byli to synowie kolejarskich, górniczych, robotniczych rodzin; tworzące
się lotnictwo polskie nie mogło by się bez nich obejść; pojawiali się, jako starsi już, niezastąpieni specjaliści, jeszcze
w odradzających się po II wojnie światowej aeroklubach.
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SAMOLOTY ALBATROS B.I NA LOTNISKU KRAKÓW-RAKOWICE, GRUDZIEŃ 1914
ROKU. HANGARY NAMIOTOWE UZUPEŁNIAJĄ BAZĘ HANGAROWĄ; W 1914 R.
NA LOTNISKU RAKOWICKIM STAŁ TYLKO JEDEN NIEDOKOŃCZONY PODWÓJNY
HANGAR DREWNIANY. JASNY BUDYNEK W TLE TO REMIZA KONNYCH POJAZDÓW TRANSPORTOWYCH I STAJNIA (FUHRWERKDEPÔT) [ ka ]
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Z wielu przyczyn dla tzw. Austriaków w lotnictwie polskim
los nie był zbyt życzliwy. Ich rzeczywisty wkład w tworzenie najbardziej awangardowego nurtu polskiej gospodarki i wojskowości nie jest jeszcze w pełni znany. Podobnie
mało znane są losy dawnych obywateli Austro-Węgier,
nie będących Polakami, lecz związanych z Polską miejscem urodzin, przebywaniem, wreszcie służbą – w ramach c. i k. armii lub, zgodnie ze swym sumieniem i wyborem, w dopiero co narodzonym lotnictwie polskim.
Wędrówka wojennymi szlakami po wojennej Galicji
i Królestwie Polskim wraz z narodzoną w Krakowie 7. kompanią cesarskich i królewskich Wojsk Lotniczych jest próbą
przywrócenia pamięci o tamtych, wcale nie aż tak zamierzchłych czasach. Nie jest to pierwsze takie opracowanie; należy wspomnieć o sugestywnym autorskim dziele znakomitego historyka i rysownika – Andrzeja Zaręby, zatytułowanym
Orły Habsburgów. Gdy tam zarys historii c. i k. lotnictwa jest,
w najbardziej dosłownym znaczeniu tego słowa, naszkicowany – erudycyjnym tekstem i rysunkami Autora – tutaj staramy się opowiedzieć historię krakowskiej 7. kompanii archiwalnymi zdjęciami i materiałami źródłowymi. Nasz lot nad
wojenną Galicją nie mógłby dojść do skutku, gdyby nie życzliwość i współpraca Austriackiego Archiwum Państwowego
oraz bogate zbiory Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
Daty dzienne wylotów i przylotów, straty, zwycięstwa, nazwiska pilotów i nazwy miejscowości; nawet ekspresyj-
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ne i sugestywne zdjęcia – to historia dosłowna, bez cudzysłowu. By jednak przybliżyć panoramę dziejów lotnictwa
monarchii, splątanych, zapomnianych ścieżek naszych-nie-naszych bohaterów, nanizaliśmy fakty na nić narracji, ujmując w cudzysłowy nieﬁkcyjną historię ﬁkcyjnego
bohatera. Na jego dzieje złożyły się prawdziwe wydarzenia z życia m.in. Romana Florera, Wilhelma Willmana,
Szczepana Wacławinka, Franciszka Petera, Stanisława
Marii Tomickiego, Tadeusza Wereszczyńskiego i kilku innych osób. Oddzielamy wyraźnie obydwie strony tej samej historii. Oddajemy Państwa w ręce Przewodnika, zrodzonego z naszej fascynacji i naszego szacunku do Tamtych
Czasów, w realiach kolejarskiego Prokocimia, dorastającego w pogodnej Galicji, służącego w Twierdzy Kraków, latającego wspólnie z kolegami z krakowskiej 7. Fliegerkompanii.
Ta jednak – mimo wyzierającej ze zdjęć i opisów abstrakcyjności i oniryczności czasów dla nas zaprzeszłych – jest
faktem, takim jak pomnik na wzgórzu Kaim, stary hangar
na Rakowicach, krakowskie forty czy… Jama Michalika.
…Mechanik przerzucił śmigło o barwie orzecha przez
kompresję. Silnik Austro-Daimler rozpoczął swoją skandującą modlitwę; drżą w pędzie powietrza druciane odciągi między drewniano-płóciennymi skrzydłami, prześwietlonymi słońcem jak skrzydła ważki…
… startujmy...
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aciągnąłem się do wojska na ochotnika! Taki wolontariat daje
roczną służbę, lepiej też i przychylniej patrzy się na młodziana, który z własnej woli, bez przymusu żandarma z kogucimi
piórami na służbę idzie. Wszyscy mówią, że trzeba szkolić się
w wojskowym rzemiośle dla Polski, która na pewno powstanie.
Widząc, żem ochotnik i syn kolejarski, oﬁcerowie asenterunkowi
przychylili się do mojej prośby, kierując mnie do c. i k. MorawskoGalicyjskiego Pułku Artylerii Fortecznej „Graf von Beschi” No 2
w Krakowie.
Milsza mi to służba o wiele, niż maturalne starania daleko od
domu. Odkryłem też wtedy, że dziewczę może być bardzo miłe
i ładne, zupełnie nie to, co to złośliwe dziewczynisko z sąsiedztwa, które zawsze zabawę popsuć umiało. Właściwie, mówię o tej
samej osobie… nieco mi wstyd.
Nie mam szlacheckiego pochodzenia. Jednak syn kolejarza,
z cenzusem, pochwałami za służbę w artylerii, umiejętnością
liczenia w głowie, rysowania, gry na pianinie (w stopniu nie powodującym rozpadnięcia instrumentu) i, co tu dużo gadać, protekcją
Pana Majora Millera – traﬁł w końcu do szkoły pilotów w Wiener
Neustadt!
Obycie z maszynami i mechaniką po raz kolejny otwiera
mi nowe widoki. Awaria śmiesznego zabezpieczenia dźwigni
karburatora, umożliwiająca jedynie naukę rolowania po ziemi,

powoduje to, że aparat systemu Etrich porywa mnie w powietrze
wbrew mej woli. Panika najpierw paraliżuje mnie, gdy widzę
dachy koszar uciekające pod podwozie aeroplanu, ale potem
znika. Wykonuję prawidłowe cztery wiraże, dławię silnik, trochę
za bardzo, propeller staje. Ale ląduję dość gładko, choć naciągam
gumy amortyzatorów a po moim przedwczesnym wyczynie biedny
Etrich stoi krzywo i żałośnie.
Instruktor mało nie umarł na atak sercowy, grożono mi aresztem, zaś mechanikowi, który sposobił aeroplan do szkolnych
kołowań, groziła bardzo surowa kara. Skończyło się na straszliwym zbesztaniu mnie za to, że zbyt silnie nacisnąłem na manetkę
i mechanika – że zbyt miękkiego drutu użył. Solidarnie z poczciwym Czechem naprawialiśmy naderwane podwozie przez całą
noc. Dwa dni później, po 10 lotach z instruktorem, jako pierwszy
aniołek z całej grupy poleciałem, już oﬁcjalnie, sam. Patent pilota
przyznał mi Aeroklub Austrii.
Syk „przeklęty Polak” sprawił mi dużo satysfakcji; było w tym
sporo podziwu, zaś koledzy, Niemcy, Węgrzy i jeden Kroat gratulowali mi szczerze. Do artyleryjskiego munduru przypinam baloniki
– odznaki Luftschifferabteilung. Mimo wszystko, do domu tęskno,
listy nie zastąpią wspólnego obiadu… czy trzymania za rękę. Stąd
składam dokumenty o przeniesienie do tworzonego 7. Flugparku
w Krakowie. Protekcja Pana Kapitana to pyszna rzecz.
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SAMOLOT LOHNER B.II (LOHNER MODELL C) W LOCIE. CHARAKTERYSTYCZNE
CZERWONO-BIAŁO-CZERWONE KOŃCÓWKI SKRZYDEŁ ORAZ STATECZNIK
POZIOMY MIAŁY BYĆ ELEMENTEM SZYBKIEJ IDENTYFIKACJI DLA WŁASNYCH
JEDNOSTEK NAZIEMNYCH, MIMO TO WYPADKI ZESTRZELENIA WŁASNYCH
MASZYN ZDARZAŁY SIĘ DOŚĆ CZĘSTO [ mlp ]
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nia: […] Wrogie samoloty muszą być ostrzeliwane tylko wtedy,
gdy ze względu na zrzut bomb rozpoznane są bez najmniejszych
wątpliwości jako przynależne do rosyjskiej armii. Nie mylić
bomb ze zrzucanymi meldunkami – te mają długie taśmy26.
W dalszych dniach sierpnia działalność bojowa Flik 7 wyglądała następująco:
 24 sierpnia – 1 lot,
 25 sierpnia – 1 lot27.
Podczas bitwy pod Lublinem w dniach 26 sierpnia – 1 września
załogi z Flik 5 i Flik 7 z lotnisk w Nisku i w Kraśniku, rozpoznając na rzecz dowództwa 4. Armii, wykonywały loty bojowe
w rejon Wąwolnicy, Lublina, szosy Końskowola – Dęblin oraz
w rejon Kurowa (1 września Flik 5 straciła od ognia rosyjskiej
opl w rejonie Radymna pod Przemyślem uzyskany od niemieckiego sojusznika samolot typu Aviatik B.I z załogą w składzie
pilot Oblt. A. Alexay i obserwator Oblt. G. Georgievič von Apadia;
obserwatorowi udało się po jakimś czasie zbiec z niewoli i dotrzeć do Chin)28. 6 września załogi z Flik 7 wykonały 3 loty operując w rejonie po Krasnystaw, rozpoznając linię kolejową
Dęblin – Lublin, rejon Turobina, jak i rejon Biłgoraj – Frampol

26 O. Regele, Die Tätigkeit der österreichisch-ungarischen Luftstreitkräfte beim Auffangen der
rusischen Angriffsheere im Sommer und Herbst 1914, KA, s. 102.
27 O. Regele, E. Kahlen, Tätigkeit d. öst.-ung. Fliegerkompanien an der NO-Front u. auf dem Balkan in
der ersten Feldzugstagen bis September 1914, KA, s. 19.
28 Ibidem, s. 11; J. Rajlich, op. cit.

– Janów. Tegoż dnia załogi Flik 5 rozpoznawały rejon doliny
Wisły aż po Józefów29. Dla lotników to był ciężki czas – w ciągu
20 dni od 23 sierpnia do 11 września załogi Flik 1, Flik 5, Flik 7,
Flik 8, Flik 10 i Flik 11 wykonały w ciągu 14 lotnych dni 168 lotów (zatem dziennie wykonywano 8 lotów rozpoznawczych)30.
[…] „Berliner Tagblatt” przesłał do naszej kwatery głównej [AOK]
raport korespondenta wojennego, z którego jasno wynika, że
niebezpieczeństwa grożące lotnikom to nie puste frazesy, ale
krwawo dająca się odczuć rzeczywistość. Jak podaje opis: „Wraz
z dwoma oﬁcerami naszego oddziału [Fliegerkompanie] udaję
się do obu baz lotniczych Głównej Kwatery, by zapoznać się z pilotami i maszynami. Baza, z jej hangarami namiotowymi, ciężarowymi automobilami, wielkimi skrzyniami transportowymi
29 O. Regele, E. Kahlen, Tätigkeit d. öst.-ung. Fliegerkompanien an der NO-Front u. auf dem Balkan in
der ersten Feldzugstagen bis September 1914, KA, s. 21–23.
30 Ibidem, s. 37. 10 września załoga z Flik 1 zameldowała do godz. 8.00, że […] Mikołajów – który
uważano za opuszczony – jest „obłożony”, że na obszarze Lubiana – Szczerzec – Pustomyty – Lipniki
– wróg wraca na wschód i północ (około 1 dywizja), 1 brygada kawalerii. 7.00 w ruchu nieopodal Lipniki
pod Lwowem, po południu uzupełniono, że na obszarze Dornfeld – Reichenbach-Nowosiólki stwierdzona
została 1 dywizja. 1 samolot AOK lądował awaryjnie nieopodal Gródka [Jagiellońskiego], melduje
16.00–17.00: Droga Mikołajów – Lwów od Reichenbach po Lwów w tumanach kurzu, które szybko
przemieszczają się na północ. 11 września z załoga Flik 1 zaobserwowała […] przed południem na
północ od Sokolnik 6–7 baonów a nieopodal Brodki silniejsze kolumny maszerujące w kierunku Lwowa;
po południu pomiędzy Lwowem a Chodorowem duży ruch taborów, głównie na północ. Obszar Chodorów
– Stanisławów wolny. Bratkowice – Dolina – Kalusz ruch [nieprzyjaciela]. XII Korpus otrzymał od
dowództwa 2. Armii zgodę na lotnicze rozpoznanie artyleryjskie. Długi front z prawego skrzydła 2. Armii
od Mikołajowa, nad Przełęcz Użocką aż do Bukowiny – długości prawie 400 km – musiał z powodu
braku pilotów obyć się bez wszelkiego rozpoznania powietrznego. Koncentracja wszystkich pilotów
znajdujących się na obszarze głównych walk od Wisły na południe od Lwowa w celu osłabienia frontów
bocznych okazała się całkowicie słuszną.
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