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Przedmowa
Drodzy Czytelnicy
Pasja latania jest domeną Nieulękłych. Trzeba było przecież nie znać trwogi, by w początkach XX
stulecia wznieść się ku niebu, zawierzając swe życie astenicznej drewnianej konstrukcji. Trzeba było
wyzbyć się nie tylko bojaźni, ale wręcz instynktu samozachowawczego, w momencie gdy spokojny
XIX wieczny świat runął w gruzach, a nad frontami Wielkiej Wojny jazgotały karabiny myśliwców,
spadały jak kamienie powolne, symbolicznie uzbrojone maszyny rozpoznawcze… Lata 1914–1918
to czas rzezi na ziemi i na niebie… Mordercy i ofiary, rycerze i oprawcy – i wśród nich Lotnicy. Kim
byli Ci, których popularność przewyższała rozgłos dzisiejszych gwiazd kina? Wśród tych nieulękłych
nie brakowało straceńców gotowych ponieść najwyższą ofiarę – dziś ich już nie ma, żyją w podręcznikach historii, pilotażu, kartach literatury – Wszyscy polegli lotnicy. Pozostały po nich pamiątki,
zdjęcia, wspomnienia i… ich samoloty. Do dnia dzisiejszego zachowało się ich na całym świecie
nieco ponad 70 – w tym 13 w naszym Muzeum. To bodajże najpoważniejsza wśród światowych zbiorów kolekcja maszyn z okresu wielkiej wojny, które dziś stoją w muzealnych hangarach dając dumne świadectwo minionych czasów. Czasów, w których Samoloty i Ludzie stanowiły jedność. Wojnie
przybył jeszcze jeden – trzeci – wymiar, a ofensywa powietrzna lat 1914–1915 była dla wszystkich
stron uczestniczących w wojnie bodaj największą nowością. Dotychczas działania toczyły się tylko
tam, gdzie spotykały się dwie armie, teraz wojna toczyła się już wszędzie. Najpierw naloty sterowców,
później samoloty bombowe rozszerzyły obszar działań wojennych poza front. Znikł niegdysiejszy,
przyjęty w cywilizowanym prawie wojennym, podział ludności na walczących i niewalczących.
Pierwsza wojna światowa, choć przeszła do historii pod nazwą „wielkiej wojny”, gdyż po jej zakończeniu nikt nie wierzył, że okrutniejsza i większa może kiedykolwiek nastąpić, już po dwóch dekadach przyćmiona została światowym konfliktem, nie mającym precedensu pod względem zasięgu
działań, zaangażowania nowoczesnej techniki, ale też ofiar i okrucieństwa. Zapisała się jednak jako
ta, w której po raz pierwszy na masową skalę użyto lotnictwa.
Oddając Wam – Drodzy Czytelnicy – pierwszy tom serii „Skrzydła i ludzie wielkiej wojny 1914–
1918” opracowany przez zespół w składzie mgr Kataryna Zielińska, dr Krzysztof Mroczkowski i prof.
Andrzej Olejko – mam głęboką nadzieję, że lektura ta dostarczy państwu ciekawych i cennych poznawczo doznań. Że stanie się przyczynkiem do postawienia pytań dotyczących nie tylko roli owego
cudownego wynalazku braci Wright, ale i humanistycznego aspektu podboju przestworzy.

Krzysztof Radwan
Dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Rozdział V

Widziane z ziemi…
Przebieg działań w 1914 r. wykazywał, że żaden aktorów i na żadnej z wojennych scen nie zdoła osiągnąć planowanych celów strategicznych zakładanych jako priorytet w krótkotrwałej wojnie. W czasie
wielkiej wojny nastąpił gwałtowny rozwój nowych form prowadzenia walki, w tym również działań
lotniczych i przeciwlotniczych. Początkowo, w ramach działań powietrznych, przeciwnicy ograniczali się do bombardowania obiektów cywilnych, przede wszystkim w dużych miastach, mających
istotne znaczenie polityczne, obronne albo też moralne dla walczących stron. Jednym z pierwszych
wielkich miast atakowanych z powietrza stała się Warszawa – stolica Królestwa Polskiego, wchodzącego w skład rosyjskiego imperium, miasta liczącego w 1914 r. prawie milion ludności, będącym
dużym węzłem kolejowym. Jesienią 1914 r. w Warszawie funkcjonowało 5 dworców kolejowych,
3 duże mosty na Wiśle, mieściły się w niej sztaby 2. armii oraz wchodzących w jej skład związków taktycznych i operacyjnych, magazyny amunicji, szpitale polowe. Po rozpoczęciu niemieckiej
ofensywy do miasta napłynęła fala uchodźców do 260 tys. ludzi265. Wszystko to było dobrym celem
dla niemieckiego lotnictwa, zwłaszcza w kontekście słów wypowiedzianych przez cesarza Wilhelma
II, które później przylgnęły do żołnierzy i lotników niemieckich w okresie wielkiej wojny: (…) Nie
dawać pardonu! Nie brać jeńców! Kto dostanie się w wasze ręce, niech padnie waszą ofiarą. Jak przed
tysiącem lat Hunowie ze swym królem Attylą zdobyli imię, którego potęga przetrwała do dziś w tradycji
i baśniach266. Po drugiej stronie Europy sytuacja wyglądała bardzo podobnie…
Przejście po pierwszej bitwie nad Marną do wojny pozycyjnej było zapowiedzią długotrwałych
zmagań, których rezultat zależał od potencjału wojennego państwa i jego możliwości mobilizacyjnych. Wyczerpanie sił i zapasów wymagało nowych rezerw i przestawienia całej gospodarki i zaplecza na tory wojenne, załamanie się koncepcji działań manewrowych zmuszało strony walczące do
poszukiwania nowych środków i metod umożliwiających przełamanie frontu pozycyjnego, a działania koalicyjne postawiły na porządku dziennym sprawę organizacji prawidłowego współdziałania,
koordynacji wysiłków i wspólnego kierownictwa operacji wojennych267. O ile samoloty w owym czasie nie miały jeszcze dostatecznego zasięgu lotu i nie dysponowały dostatecznym udźwigiem bomb,
to sterowce, szczególnie o sztywnej konstrukcji Zeppeliny, mogły dokonywać uderzeń bombowych
na głębokie tyły przeciwnika. Jednak niemieckie natarcie lotnicze rozpoczęło nowy etap działań: nie
przerywając ataku na naziemne punkty ogniowe, lotnicy skoncentrowali wysiłki na bombardowaniu
obiektów strategicznych, przede wszystkim dworców.
W pierwszych tygodniach walk na froncie zachodnim niemieckie dowództwo upatrywało swą
główną siłę uderzeniową mogącą złamać morale mieszkańców bombardowanych wielkich miast na
terenie Belgii, Francji a niebawem od zimy 1915 r. i Wielkiej Brytanii właśnie w sterowcach. Do
walki z dokuczliwymi nalotami niemieckich sterowców Brytyjczycy zaczęli stosować zgrupowania
artylerii przeciwlotniczej oraz dywizjony samolotów myśliwskich, jednak przede wszystkim zapoczątkowano akcję bombardowania baz sterowców przy użyciu dywizjonów samolotów myśliwskich
i bombowych. Do zwalczania celów powietrznych wykorzystywano początkowo głównie artylerię,

Na sąsiedniej stronie:
Myśliwcy – elita przestworzy… – niemieckie lotnisko polowe
gdzieś na froncie
zachodnim.

265. K. Dunin-Wąsowicz, Warszawa w czasie pierwszej wojny światowej, Warszawa 1974, s. 82.
266. L. Wilson. The incredible Kaiser. A portrait of William II, New York 1963, s. 90.
267. G. Mead, op. cit., s. 189.
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Rozdział V Widziane z ziemi…

Postrach rosyjskich lotników… – niemiecka
opl. na stanowiskach
bojowych, gotowa do
otwarcia ognia.

np. w 1914 r. podczas działań mobilizacyjnych w Warszawie odbyło się przygotowanie sprzętu przeciwlotniczego, które przeprowadzono zgodnie z „Krótkimi wskazówkami dotyczącymi strzelania
do celów powietrznych”, opracowanymi w sztabie Frontu Północno-Zachodniego. Ogień należało
otwierać z odległości 5 wiorst, kiedy kąt celu był jeszcze niewielki, a skuteczność ognia określano
na wysokość do 1500 m. W celu zwiększenia kąta podniesienia pod kołyską działa robiono wykopy
o głębokości do 2 stóp (około 60 cm)268.
W późniejszym okresie do obrony powietrznej wprowadzono także samoloty myśliwskie oraz
zapory z balonów. W celu szybkiego powiadomienia obrony przeciwlotniczej stworzono z czasem
specjalny system obserwacji przestrzeni powietrznej. Posterunki rozmieszczone w pewnej odległości
od stolicy miały składać meldunki o liczbie nieprzyjacielskich samolotów, ich wysokości i kursie. Pozwalało to na przygotowanie obrony przeciwlotniczej do zwalczania atakujących samolotów zarówno
przez stosowanie zaporowego ognia artylerii przeciwlotniczej na dalekich podejściach do bronionego
celu, jak i na wysłanie własnych samolotów myśliwskich. Organizacja tego systemu nie była jednolita.
Każde państwo uczestniczące w wojnie tworzyło własny system obrony. Były to przede wszystkim posterunki obserwacji wzrokowej, połączone liniami telefonicznymi ze zbiornicami meldunków. Między innymi we Włoszech powstały 702 takie posterunki, z których 411 pracowało w systemie obrony
powietrznej kraju. Z kolei w systemie obrony powietrznej Odessy działały dwie linie posterunków
obserwacyjno-meldunkowych: pierwsza złożona z 47 posterunków usytuowanych w odległości od
100 do 150 km od miasta i druga, licząca 13 posterunków rozmieszczonych w odległości od 60 do
80 km od Odessy. Odległości pomiędzy poszczególnymi posterunkami wynosiły od 8 do 10 km. Początkowe doświadczenia walk z przeciwnikiem powietrznym wykazały także sporo braków improwizowanej obrony przeciwlotniczej, a zwłaszcza trudność prowadzenia ognia do celów ruchomych
i przy dużych kątach podniesienia (co powodowało nie tylko małą skuteczność, ale również ofiary na ziemi od zbyt bliskich wybuchów pocisków), poważne straty czasu na odwracanie luf dział
268. A. J. Łaszków, W. L. Golotiuk, Nowator rosyjskiej artylerii przeciwlotniczej, „Technika i Uzbrojenie” 2003, nr 12; 2004,
s. 7.
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w stronę szybko manewrującego celu, a w związku z tym brak koordynacji ognia naziemnego. Te
trudności tłumaczono brakiem specjalnych dział przeciwlotniczych, w czasie wielkiej wojny okazało
się, że najpotrzebniejsze są armaty przeciwlotnicze średniego i dużego kalibru. Nadal jednak istniało
znaczne zapotrzebowanie na armaty przeciwlotnicze mniejszych kalibrów (od 20 do 37 mm) oraz na
przeciwlotnicze karabiny maszynowe. W Wielkiej Brytanii w początkowym okresie wojny stosowano
zmodyfikowane karabiny maszynowe systemu Maxima typu QF 1 pdr „Pom-Pom” w wersjach Mk I
i Mk II montowane na wysokich podstawach, które spełniały swą służbę nad londyńskimi dokami
i dachami, inne montowano na ciężarówkach, które przemierzały Anglię od wschodu i południowego wschodu. Pierwszych 25 egzemplarzy trafiło do użycia w sierpniu 1914 r., druga tura (50 sztuk)
w lutym 1916 r.. Wersja Mk II była pierwsza, która została użyta bojowo w czasie działań obronnych w Anglii w czasie wojny. Raport brytyjskiego Ministry of Munitions (Ministerstwa Uzbrojenia)
z 1922 r. informował: (…) Pom-poms miały małą wartość. Nie było nawet szans odszukania przeciwnika, by tak je prowadzić by zniszczyły i wybuchały w samolotach. Na tak niskiej wysokości latały tylko
w czasie wojny Zeppeliny, które atakowały Londyn269. Ich skuteczność była niewielka, tym niemniej,
Lieutenant O. F. J. Hogg z 2 Sekcji Przeciwlotniczej III Korpusu był pierwszym strzelcem przeciwlotniczym, któremu udało się zestrzelić niemiecki samolot, po oddaniu 75 strzałów, a działo się to
w dniu 23 września 1914 r. we Francji270.
Niewielkie zainteresowanie artylerią przeciwlotniczą przed wielką wojną wynikało z niedoceniania samolotu jako środka walki. W pierwszym okresie wojny nie produkowano jeszcze specjalistycznych armat przeciwlotniczych większego kalibru – wykorzystywano do tego celu armaty
polowe i morskie. Dopiero później na ich bazie rozpoczęto konstruowanie i produkcję armat służących do zwalczania samolotów i sterowców. Do produkcji szybko wprowadzono takie urządzenia,
jak dalmierze, kursomierze i wysokościomierze. Pod koniec wojny państwa biorące w niej udział
dysponowały już około 6 000 armat przeciwlotniczych, spośród których do obrony większych miast
wykorzystano: w Wielkiej Brytanii – 480, we Włoszech – 160, zaś we Francji (tylko w obronie Paryża) – 270 dział. Poprawiały się osiągi tych armat – pociski z nich wystrzeliwane uzyskiwały prędkość
początkową do 760 m/s, zasięg pionowy do 7 900 m, a szybkostrzelność 10–12 strzałów na minutę271. W okresie wielkiej wojny najbardziej rozwinęła się artyleria przeciwlotnicza. W przededniu
wojny w Rosji, Niemczech i Francji skonstruowano i wyprodukowano specjalne armaty do walki
z celami powietrznymi: rosyjska trzycalowa armata przeciwlotnicza wz. 1914; niemiecka 77 mm armata przeciwlotnicza wz. 1914 i francuska 75 mm armata przeciwlotnicza wz. 1913. Ich osiągi balistyczne były analogiczne do armat polowych tych samych kalibrów. Szybkość początkowa pocisku
armaty niemieckiej wynosiła 465 m/s; rosyjskiej 588 m/s; ich zasięg pionowy – odpowiednio 4 250
i 5 000 m. Jednakże armaty przeciwlotnicze nie znalazły należytego uznania w kręgach wojskowych
tych państw, co w konsekwencji spowodowało opóźnienia w produkcji i wprowadzeniu ich na uzbrojenie. I tak w Rosji zamówienia na produkcję armat przeciwlotniczych złożono w sierpniu 1914 r.,
a pierwszych 12 dział wyprodukowano dopiero w marcu 1915 r. Francja w początkowym okresie wojny posiadała tylko dwa egzemplarze armat przeciwlotniczych wz. 1913. Niemcy w końcu października 1914 r. posiadały 36 armat przeciwlotniczych, z których sześć przydzielono walczącym wojskom,
a pozostałe wykorzystano do obrony przepraw przez Ren i zakładów zbrojeniowych (między innymi
zakłady Kruppa).
Już na początku wojny wzrost roli i znaczenia lotnictwa w prowadzeniu działań bojowych wymógł na walczących państwach szybki rozwój artylerii jako środka obrony przeciwlotniczej. Do
walki z celami powietrznymi przystosowano artylerię polową i morską, jednocześnie zwiększając
i doskonaląc produkcję armat przeciwlotniczych. Pod koniec wojny w bateriach wyposażonych w armaty przeciwlotnicze i armaty przystosowane do walki z samolotami znajdowała się następująca
liczba środków przeciwlotniczych: w Niemczech 2 576; w Wielkiej Brytanii ponad 1 000; w Rosji
269. Official History of the Ministry of Munitions 1922, Volume X, Part 6, Reprint Imperial War Museum and Naval & Military Press 2008, s. 24–25.
270. N. W. Routledge, History of the Royal Regiment of Artillery. Anti-Aircraft Artillery, 1914–55, London 1994, s. 5.
271.	W. Wróblewski, op. cit., s. 6–7.
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