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tera wystawy od lat młodości do powrotu do rodzinnego miasta jesienią 1947 roku. W artykule
możemy prześledzić rozwój kariery lotniczej Karola, począwszy od służby w 2. Pułku Lotniczym
w Krakowie, udziału w pokazach akrobacji lotniczych „trójki Bajana”, poprzez walkę w wojnie
obronnej Polski we wrześniu 1939 roku w 4. Pułku Lotniczym. Kolejny etap stanowi udanie się
i pobyt na emigracji we Francji, następnie przybycie na Wyspy Brytyjskie oraz służba w Ochotniczej Rezerwie RAF i PSP, kiedy to brał udział
w bitwie o Anglię, walczył nad Afryką w „Cyrku
Skalskiego” i dowodził 308. „Krakowskim” Dywizjonem Myśliwskim, aż do jego rozwiązania.
Dodatkowo autorzy prezentują wykaz zwycięstw
Karola Pniaka odniesionych na frontach II wojny
światowej.
W trzecim artykule pt. Aparat bezpieczeństwa Polski ludowej wobec Karola Pniaka w latach
1949–1956 Adrian Rams przedstawia przyczyny,
przebieg i konsekwencje inwigilacji Karola Pniaka
prowadzonej przez aparat bezpieczeństwa ludowej Polski w latach 1949–1956. Podstawę do tego
stanowi teczka Karola Pniaka, znajdująca się w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej.
Jako wprowadzenie do opisania kilkuletniego procesu rozpracowywania Pniaka scharakteryzowano
powojenne losy formacji Polskich Sił Zbrojnych
na Zachodzie i Polskich Sił Powietrznych, a także
politykę powojennego państwa polskiego wobec
żołnierzy powracających do kraju z emigracji.
Ostatnią część katalogu stanowi aneks, który zawiera dwadzieścia plansz przygotowanych
w ramach wystawy. Realizacja zadania i wydanie
katalogu Jeden z Nielicznych — Karol Pniak zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Autor scenariusza:
Adrian Rams
Opracowanie graficzne:
Sławomir Śląski
Konsultacja naukowa:
prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek
dr hab. Adam Dziurok
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arol pniak to wybitny as myśliwski czasów
II wojny światowej, pochodzący z Jaworzna.
Określenie nieliczny zawarte w tytule
wystawy i katalogu stanowi odwołanie do słów
Winstona Churchilla kierowanych pod adresem
bohaterskich lotników walczących w bitwie o Anglię: „Nigdy w dziejach ludzkich konfliktów tak
wielu nie zawdzięczało tak wiele tak nielicznym”.
Udział w bitwie o Anglię stanowi jedynie fragment bogatego życiorysu Karola obok kampanii wrześniowej, walk w Afryce czy członkostwa
w „trójce Bajana”.
Niepodważalne walory pilota myśliwskiego
uzupełnia — pochodzący z wypowiedzi i wspomnień ówczesnych kolegów — obraz człowieka
niezwykle koleżeńskiego, prostolinijnego, życzliwego i chętnego do pomocy. Tadeusz Andersz
tak wspomina Pniaka z czasu ich wspólnej nauki
w dęblińskiej Szkole Podchorążych: „Trzeba zrozumieć pewien rygor, jaki panował w wojsku polskim, a szczególnie jeśli chodzi o szkołę podchorążych. Jak starszy stopniem szedł korytarzem
do jadalni, to ja musiałem stanąć na baczność,
a on sobie przeszedł i albo się odezwał, albo nie.
A Karol stanął, popatrzył się i mówi: „Zwariowałeś!”. I taki był właśnie Karol. Myśmy go za to
lubili, za to że potrafi wyczuć to koleżeństwo”.
Katalog, mający konstrukcję problemową,
składa się z trzech artykułów. W pierwszym artykule pt. Bloody Foreigners, czyli szkic z historii Polskich
Sił Powietrznych na Zachodzie 1939–1947 Andrzej
Olejko przedstawia fenomen PSP, stanowiącego
kompletny system, w którym oprócz jednostek
bojowych były też szkoły lotnicze różnych szczebli i rozmaite służby pomocnicze. Autor ukazuje
zasługi polskich lotników w alianckie zwycięstwo
nad koalicją hitlerowską, rozczarowanie, które ich
spotkało na skutek powojennej polityki mocarstw,
oraz powojenne losy, kiedy — w większości przypadków — pozbawiono ich możliwości powrotu
do kraju i kontynuowania służby w polskim lotnictwie. Autor podejmuje interesujące rozważania
dotyczące kwestii pamięci historycznej i popularyzacji wiedzy związanej z PSP.
Artykuł Grzegorza Sojdy i Grzegorza Śliżewskiego Mjr pil. Karol Pniak zawiera życiorys boha-
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Bloody Foreigners, czyli szkic
z historii Polskich Sił Powietrznych
na Zachodzie 1939–1947
Andrzej Olejko
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W okresie II wojny światowej w PSP służyło, oprócz Polaków, także dziewięciu lotników narodowości czeskiej
i słowackiej, jeden narodowości łotewskiej, jeden estońskiej, czterech narodowości ukraińskiej, jeden narodowości rosyjskiej, 18 obywateli USA i 14 lotników narodowości żydowskiej. Por.: T. Krzystek, A. Krzystek, Polskie
Siły Powietrzne w Wielkiej Brytanii w latach 1940–1947,
Sandomierz 2012.
P. Bishop, Bitwa o Anglię, Ożarów Mazowiecki 2010, s. 226.
Winston Churchill wiosną 1940 roku miał też powiedzieć:
„Myśliwce są naszym ocaleniem, ale tylko bombowce
umożliwią nam zwycięstwo”. Zob.: M. Andrzejewski,
Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Alianckie bombardowania
Trzeciej Rzeszy. Wybrane zagadnienia, Gdańsk 2016, s. 39
(maszynopis w posiadaniu autora); II wojna światowa,
red. H. Bailey & Time-Life Books, Warszawa 2000, s. 28.
W opracowaniu zastosowano pisownię stopni LP oraz
ang. Royal Air Force (RAF).
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P. Zychowicz, Ułani przestworzy, „Historia. Do Rzeczy”
2015, nr 5, s. 6.
T. Cybulski, Polskie lotnictwo wojskowe w okresie wojny
polsko-sowieckiej, „Przegląd Lotniczy” 1928, nr 1, s. 11.
W rezerwie NDWP znajdowało się sześć eskadr. Zob.:
T. Cybulski, Polskie lotnictwo wojskowe…, s. 13 (w oparciu o Archiwum Wojskowego Biura Historycznego, teczka 894, Sprawozdanie techniczne z września 1928 roku).
Tamże, s. 13, 18.
J. B. Cynk, Polska eskadra i dywizjon, a RAF-owski Squadron — problem polskiej nomenklatury dla jednostek PSP
w Wielkiej Brytanii, [w:] 80 lat lotnictwa polskiego. Historia
i współczesność, Warszawa 1998, s. 189 –194.
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Wyszkolenia Lotnictwa (CWL) nr 1 w Dęblinie,
przez podchorążych nazywany „Kobrą”, po latach
napisał: „Byliśmy jak tuzin myśliwskich psów rozrywających na strzępy dzika”5. Wtedy…
Drogę do niepodległości II Rzeczpospolita rozpoczęła w 1918 roku mając w składzie LP
dwie eskadry o niepełnym i mało wartościowym
składzie. Do maja 1920 roku zdołano uruchomić
na froncie wojny polsko-bolszewickiej 18 eskadr6
zaś wg Ordre de Bataille LP z sierpnia 1920
roku, podczas przełomowej bitwy warszawskiej
(„Cud nad Wisłą”, nazwanej 18 decydującą bitwą w historii świata), Naczelne Dowództwo WP
(NDWP) rozporządzało na froncie 20 eskadrami oraz 4 Parkami Ruchomymi (PR). Łącznie,
w tym wyjątkowo „gorącym dla Europy” sierpniu
1920 roku, na froncie wojny polsko-bolszewickiej znajdowało się 101 samolotów, z czego 14
nieznacznie uszkodzonych znajdowało się w remoncie7. Po zakończonej wojnie polsko-bolszewickiej LP dysponowało siłą 20 eskadr, liczących
122 samoloty, z których znaczna część należała
do grona nowoczesnych8. 15 lat później, w 1936
roku LP składało się z 17 Eskadr Liniowych (EL)
i 13 Eskadr Myśliwskich (EM — każda po 10 samolotów, 3 Eskadr Bombowych (EB — każda po
6 samolotów) oraz 33 plutonów towarzyszących
(po 3 samoloty każdy) — łącznie z 417 samolotów9. Z czym w tragiczny dla II RP wrzesień 1939
roku wchodziło LP? Wg stanu z 15 marca 1939
roku (dzień kryzysu politycznego w Europie —
wkroczenie Wehrmachtu do czeskiej Pragi i rozpad II Republiki Czechosłowackiej) w składzie
LP znajdowało się 6 Pułków Lotniczych (PL), 13
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jakże symbolicznym dla historii Lotnictwa Polskiego (LP) dniu 5 listopada 2016 roku, na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie, miało miejsce
wmurowanie kamienia węgielnego pod pomnik
„Chwała Lotnikom Polskim”, który zostanie odsłonięty w stulecie Polskiego Lotnictwa w 2018
roku. To miłe, że w tak ważnym wydarzeniu brali
udział podchorążowie dęblińskiej „Szkoły Orląt”,
spadkobiercy i następcy pokolenia nazwanego
„The Few…” — pokoleniem „Nielicznych”1, jak
20 sierpnia 1940 roku nazwał uczestników Battle of Britain premier brytyjski Winston Churchill,
nawiązując do słynnej przemowy króla Henryka
V z dramatu Wiliama Shakespeare’a, wygłoszonej do „kwiatu angielskiego rycerstwa” w dniu
św. Kryspina2: „Never in the field of human
conflict was so much owed by so many to so
few”3. Ta uroczystość to kolejna odsłona dziejów
Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie (PSP,
z angielska Polish Air Force — PAF), pisanych
najczęściej językiem historycznych statystyk,
danych osobowych, dat zestrzeleń, typów samolotów etc. Czy jednak historia PSP jest znana
szerokiemu odbiorcy? W kontekście wydarzeń
z „gorącego” 1940 roku, z okresu Battle of Britain, lotniczej „bitwy o wszystko” jeden z pilotów
303. „Warszawskiego” Dywizjonu Myśliwskiego
(DM) im. Tadeusza Kościuszki, por. (F/O)4 pil.
Witold Urbanowicz, były instruktor Centrum
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C.K. Grzelak, Kresy w czerwieni, Warszawa 1998, s. 100102. J. B. Cynk, Polska eskadra i dywizjon… — podaje, że
we wrześniu 1939 roku LP liczyło 43 eskadry mobilizacyjne liczące 392 samoloty w linii (23 eskadry tworzyły
11 związków dywizjonowych), z czego siedem myśliwskich (sześć dwudywizjonowych i jeden trzydywizjonowy), dwa bombowe i dwa lekkie bombowe. Pozostałych
20 eskadr — jedna lekka bombowa, siedem rozpoznawczych i 12 obserwacyjnych — było samodzielnych.
J. Baykowski, Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej Brytanii:
zestawienie dat, faktów i liczb, Londyn 1947, s. 67 — podaje że, w dniu 1 września 1939 roku w składzie LP znajdowało się 12 EM (128 samolotów typu PZL P.11 A/C),
trzy EM (30 samolotów myśliwskich typu PZL P.7), cztery EB (36 samolotów bombowych typu PZL P.37 „Łoś”),
pięć EB Lekkich (50 samolotów rozpoznawczo-bombowych typu PZL P.23 B „Karaś”), siedem ER (64 samoloty
typu PZL P.23 B „Karaś”), cztery Eskadry Obserwacyjne
(EO — 28 samolotów typu RWD 14 „Czapla”) i osiem
EO (56 samolotów typu R XIII D „Lublin”) — łącznie
43 eskadry, liczące 392 samoloty bojowe. T. Pawłowski,
Armia marszałka Śmigłego. Idea rozbudowy Wojska Polskiego 1935–1939, Warszawa 2009, s. 149 — podaje, że
w maju 1939 roku podczas rozmów sojuszniczych, strona polska zadeklarowała francusko-brytyjskim sojusznikom 482 samoloty w linii, 290 w rezerwie — łącznie 772
samoloty, w tym 126 samolotów obserwacyjnych.
J. Baykowski, Polskie Siły Powietrzne…, s. 2.
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PSZ wg stanu z 1 maja 1945 roku liczyły 194.460 żołnierzy,
natomiast wg stanu z 1 lipca 1945 roku łączny stan PSZ
wynosił 228.000 osób. Zob.: J. A. Radomski, Demobilizacja
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w latach 1945–1951,
Kraków 2008, s. 17–18.
J. A. Radomski, Demobilizacja Polskich Sił Zbrojnych…
— podaje, że wg stanu z 1 maja 1945 roku PSP liczyły 350 samolotów zaś w szeregach PSP znajdowało
się wraz z ośrodkami szkoleniowymi 19.400 osób, natomiast wg stanu z 1 lipca 1945 roku — 13.480 osób. Straty
PSP z okresu wojny wynosiły 723 oficerów, 1.026 szeregowców — łącznie 1.749 osób. W. Matusiak Polskie Siły
Powietrzne w Wielkiej Brytanii, http://www.lotnictwopolskie.org.pl/nasze.artykuly.PSP.WM.06.html, dostęp:
27.12.2015 — podaje, że w chwili zakończenia działań
wojennych w maju 1945 roku w PSP służbę pełniło ponad 14.000 żołnierzy, do kraju wróciło ok. 3.000. Por.:
W. Matusiak, Powojenne losy elity lotnictwa, https://ipn.
gov.pl/__data/assets/pdf_file/0010/66889/1-29778.
pdf, s. 86, dostęp: 6–7.01.2016.
Podczas kampanii francuskiej w 1940 roku 174 polskich
pilotów myśliwskich latało operacyjnie przy boku Armee
de l’Air uzyskując 52 pewne zwycięstwa powietrzne i 10
prawdopodobnych, zaś po kapitulacji armii francuskiej
po sześciu tygodniach walk (sic!), około 6.200 lotników
PSP zostało ewakuowanych na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii, gdzie już
w końcu 1939 i na początku 1940 roku, przewieziono
z terenu Francji około 300 pilotów oraz około 2.000 osób
personelu latającego i służby naziemnej. W końcu 1940

roku nie był jednak krajem sojuszniczym. Dla
nich stało się jasne, że zostali przez sojuszników
oszukani, zdradzeni.
Dziś z tamtego pokolenia nielicznych, dosłownie pozostali nieliczni, gdyż czas robi swoje
i coraz rzadziej można natrafić na drukowane
wspomnienia weteranów starć nad europejskim
niebem, zaś o wiele częściej na klepsydry w „niebieskiej eskadrze”. W tamte dni 1945 roku, było
to pokolenie młodych mężczyzn, rzucających
kobietom uwodzicielskie spojrzenia, czarujących
mundurem, odznaczeniami wojennymi w komplecie „bez atu” (baretki VM i czterokrotnego
KW), z popularnymi polandami na ramieniu,
a dziś nobliwych, starszych Panów, jednak stale
z błyskiem w oku. W dniu zakończenia II wojny
roku stan PSP na Wyspach Brytyjskich osiągnął liczbę
ponad 8.000 personelu latającego i naziemnego. Podczas II wojny światowej straty bojowe, jak i niebojowe
uzupełniane były polskimi ochotnikami, którzy zasilili je
po opuszczeniu w 1942 roku terenów ZSRR, gdzie przymusowo przebywali jako jeńcy wojenni bądź zesłańcy od
1939 roku oraz ochotnikami pochodzenia polskiego ze
Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA), Kanady, krajów
Ameryki Południowej i innych krajów świata. W końcowym okresie II wojny światowej stan liczebny PSP dochodził do 17.000 osób (liczba ta nie obejmowała członkiń
Pomocniczej Lotniczej Służby Kobiet (PLSK-WAAF),
w której służbę pełniło 1.436 Polek (wg J. Baykowski,
Polskie Siły Powietrzne…, s. 23 — było ich 1.134). W wyniku benedyktyńskiej pracy A. Krzystek przepisującej
dane osobowe żołnierzy PSP podczas porządkowania
alfabetycznego i skreślenia powtarzających się nazwisk
do tzw. Listy Krzystka (T. Krzystek, A. Krzystek, Polskie
Siły Powietrzne…), w 2002 roku ustalona liczba 17.600
członków PSP została zmniejszona do 16.868 zaś w 2012
roku, w wyniku szeregu uzupełnień, ww. lista zawierała
16.973 nazwiska członków PSP i 1.313 nazwisk członkiń
PLSK – łącznie 18.286 kobiet i mężczyzn w „stalowych
mundurach”. W ww. zestawieniu ujętych zostało 3.044
pilotów, 501 nawigatorów, 581 obserwatorów, 241 bombardierów, 1.081 strzelców pokładowych, 522 radiooperatorów pokładowych, 202 mechaników pokładowych
(łącznie ujęty w ww. zestawieniu personel latający PSP liczył 6.172 osoby — 36,35%, personel techniczny – 6.871
osób, personel administracyjny i inne — 1.674 osoby,
personel bez specjalności (tzw. general duties) — 2.256
osób. Łącznie personel naziemny PSP liczył 10.801 —
63,65% (liczba wykazana w spisie z 2012 roku to 16.973
członków PSP z lat 1940–1947 ustalona na podstawie
zapisów z Ministry of Defence (MOD-RAF), dokumentów i kartotek zachowanych w Fundacji Stowarzyszenia
Lotników Polskich na Zachodzie. Dodatkowo wykazano
stan liczebny PLSK — pierwotnie wynosił on 1.436 osób
— liczba nazwisk uzyskana ze źródeł MOD-RAF wyniosła 1.313. J. A. Radomski, Demobilizacja Polskich Sił Zbrojnych…, s. 17–18 — podaje, że wg stanu z 1 maja 1945
roku w szeregach PSP znajdowało się (wraz z ośrodkami
szkoleniowymi) 19.400 żołnierzy, natomiast wg stanu
z 1 lipca 1945 roku — 13.480 żołnierzy. Straty z lat II
wojny światowej wynosiły 723 oficerów, 1.026 szeregowców — łącznie 1.749 żołnierzy. W. Matusiak, Polskie Siły
Powietrzne… — podaje, że w chwili zakończenia działań
wojennych II wojny światowej, w maju 1945 roku w PSP
służbę pełniło ponad 14.000 żołnierzy. W literaturze
przedmiotu przewijają się informacje o 17.000 bądź
17.500 żołnierzy PSP w całym okresie II wojny światowej.

światowej Sir Archibald Sinclair, dziękując członkom PSP za wojenny wkład w alianckie zwycięstwo, miał powiedzieć:
W tę godzinę zwycięstwa, nie
zapominamy, że Wy byliście pierwszymi,
którzy oparli się napastnikowi. Nie
zapominamy też, że po wielorakich
przeciwnościach przyszliście nam
z pomocą, kiedy tej pomocy
potrzebowaliśmy. Wasze dzielne
dywizjony [PSP — przyp. aut.] walcząc
przy naszym boku były w pierwszych
szeregach Bitwy o Wielką Brytanię
[Battle of Britain – przyp. aut.], a później
przyczyniły się do dalszych sukcesów
Aliantów w ciągu następnych lat wojny.
W doli i niedoli, wspieraliście nas dzieląc
z RAF-em jego straty i jego zwycięstwa15.

Zaiste piękne to i wyważone słowa! A fakty? Po zakończeniu działań wojennych, rząd brytyjski zakazał w czerwcu 1946 roku żołnierzom PSP uczestnictwa w londyńskiej Defiladzie Zwycięstwa!
Odmówiono im prawa do uczestniczenia w tym
niezwykłym święcie! „Morze goryczy” dotknęło
w maju 1945 roku serca tych, co walczyli przy brytyjskim boku! Tych, co stworzyli w pełni dojrzałe
lotnictwo — pod względem ilościowym czwarte
siły powietrzne w antyhitlerowskiej koalicji! Tych,
co zestrzelili 745 wrogich samolotów Luftwaffe
i Regia Aeronautica i 190 bomb latających V 1.
Tych, co zrzucili 13.206 ton bomb i 1.502 ton min.
Tych, co zatopili dwa U-booty z grona „szarych rekinów Doenitza”. Tych, co stracili w walce blisko
2.000 towarzyszy broni na wszystkich frontach II
wojny światowej!16
Okres walk PSP w latach 1940–1945 był
czasem szybkiego rozwoju LP pod wieloma
względami, w tym szczególnie pod względem
stworzenia wykwalifikowanej kadry dowódczej.
Dywizjony PSP dowodzone przez oficerów polskich były jednostkami świetnie dowodzonymi,
nie tylko podczas lotów bojowych. Myśliwski
„polski szyk” przejęty został następnie przez
Squadrony 8. Armii Powietrznej USA (USAAF)
15

16

T. Krzystek, A. Krzystek, Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej
Brytanii w latach 1940–1947. Łącznie z Pomocniczą Służbą Kobiet (PLSK-WAAF), Sandomierz 2014.
W świetle opracowania J. Baykowskiego, Polskie Siły Powietrzne…, s. 34 — DB PSP zrzuciły 11.972 ton bomb i 1.458
ton min — razem 13.430 ton oraz 152 tony żywności dla
ludności cywilnej na terenie holenderskim; w ramach CC
— 21 ton bomb i 44 tony min — razem 65 ton; w ramach
służby w 2. Tactical Air Force (TAF) — 1.213 ton bomb
oraz wystrzelano 360.100 sztuk amunicji kalibru 20 mm;
w okresie od 19 lipca 1940 do 6 maja 1945 roku zestrzelono 745 i 5/12 samolotu przeciwnika na pewno, 175 prawdopodobnie oraz 238 i 23/30 uszkodzono (wraz z kampanią wrześniową 1939 roku i francuską 1940 roku — 922
i 19/60 samolotów zestrzelonych na pewno, 188 zestrzelonych prawdopodobnie oraz 258 i 23/30 uszkodzonych).
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nie z 13 eskadr — 78 samolotów), zaś w 1924
roku, w ramach rozbudowy lotnictwa, powstały
kolejne trzy PL — 4. PL w Toruniu, po nim 11.
Pułk Myśliwski [PM] w Lidzie (w 1928 roku przemianowany na 5. PL w Lidzie-Wilnie) i 6. PL
we Lwowie. Po klęsce wrześniowej 1939 roku,
z personelu latającego i naziemnego właśnie
tych jednostek powstały w 1940 roku na zachodzie Europy PSP, których personel, krwawiąc
w okresie II wojny światowej przy boku aliantów
zachodnich, szczególnie po 1945 roku liczył na
powrót do swych przedwojennych garnizonów!
Personel PSP znał w maju 1945 roku, w chwili
zakończenia działań wojennych i… Victory Day,
postanowienia Wielkiej Trójki z alianckiej konferencji w Jałcie, które zostały podane do wiadomości publicznej. Ustalenia te zatwierdziła
konferencja Wielkiej Trójki w Poczdamie i tym
samym z grona blisko 200.000 żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych (PSZ) na Zachodzie12, w tym
personelu PSP13, wielu żołnierzy pochodzących
z polskich tzw. kresów wschodnich już wiedziało, że nie wróci nigdy do swoich domów! Wiosna
tego roku była ostatnim okresem działalności
bojowej dywizjonów PSP w II wojnie światowej.
Wiosną 1945 roku duch i morale w jednostkach
PSP z powodu powyższych wydarzeń był słaby!
Tereny na wschód od tzw. linii Curzona miały się
znaleźć w granicach komunistycznego Związku
Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR),
państwa sojuszniczego dla aliantów zachodnich.
Dla Rządu Polskiego na Wychodźstwie nie! Dla
blisko 200.0000 żołnierzy PSZ, a w tym ponad
14 tysięcznego personelu PSP14, ZSRR od 1943
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Dywizjonów Lotniczych (DL), 9 EB, 15 EM, 18
Eskadr Towarzyszących (ET), 15 EL i 8 Kompanii
Balonowych (KB), zaś wg stanu z 1 czerwca 1939
roku w LP służyło 12.170 oficerów, podoficerów
i żołnierzy (2,8 % armii)10. 24 sierpnia 1939 roku
ogłoszona została na terytorium II RP mobilizacja alarmowa, która spowodowała napływ do
LP rezerwistów. Dobę później, 25 sierpnia 1939
roku, rzuty kołowe jednostek bojowych LP odeszły na lotniska polowe, gdzie od 27 sierpnia
1939 roku zaczęły odlatywać rzuty powietrzne.
Ten umiejętnie zastosowany, tzw. manewr lotniskowy, wywiódł w pole sztabowców Luftwaffe.
Podczas kampanii wrześniowej 1939 roku LP zostało rozdzielone pomiędzy dowódców poszczególnych armii polowych (Armie: „Karpaty”, „Kraków”, „Łódź”, „Poznań”, „Pomorze”, „Modlin”,
„Lublin”, „Prusy”) oraz Samodzielnych Grup
Operacyjnych (SGO „Narew”), jak i oddane do
dyspozycji Naczelnego Wodza (NW — Brygada Pościgowa [BP] i Brygada Bombowa [BB])11.
Kampania wrześniowa 1939 roku była klęską
WP, a wraz z nim LP. Do kampanii tej lotnictwo
Wojska Polskiego (WP) podlegało wojskom lądowym. Krótki epizod, wiążący się ze „słodką
Francją”, wiosną 1940 roku nie pozwolił na odbudowę LP, lecz po francuskiej klęsce, z chwilą
powstania PSP, podlegały one brytyjskiemu Ministerstwu Lotnictwa (Air Ministry).
Po zakończeniu walk o granice II RP w 1921
roku, polskie lotnictwo wojskowe przyjęło strukturę opartą o PL, z których pierwsze trzy powstały w tymże 1921 roku (1. PL w Warszawie,
2. PL w Krakowie i 3. PL w Poznaniu). Składały
się one z dywizjonów i eskadr (każda po sześć
samolotów (pierwsze trzy PL składały się łącz-

–
–
–

316. „Warszawski” DM (litery SZ) w okresie
od 15 lutego 1941 roku do 12 grudnia 1946
roku miał 10 dowódców;
317. „Wileński” DM (litery JH) w okresie od
20 lutego 1941 roku do 3 stycznia 1947 roku
miał 12 dowódców;
318. „Gdański” DM (litery LW) w okresie od
20 marca 1943 roku do 19 sierpnia 1946 roku
miał 4 dowódców;
663. Dywizjon Samolotów Artylerii (DSA)
w okresie od 8 września 1944 roku do 19
października 1946 roku miał jednego dowódcę, podobnie jak Polish Fightning Team
(PFT) zwany „Cyrkiem Skalskiego” w okresie
swego istnienia od 13 lutego 1943 roku do 22
lipca 1943 roku.

Ponadto:
1. Polskie Skrzydło Myśliwskie (PSM — 131.
Skrzydło Myśliwskie — SM) miało dziesięciu dowódców, 2. PSM (133. SM) miało 10 dowódców,
polskie 3. SM miało 6 dowódców, 131. Polowy
Port Lotniczy (PPL) miał 3 dowódców, 133. PPL
2 dowódców, zaś 18. Sektor Myśliwski 1 Polaka
jako dowódcę. Przez cały okres II wojny światowej przy Fighter Command (FC) znajdowało
się 2 oficerów łącznikowych, przy Bomber Command (BC) — 4, przy Coastal Command (CC) —
1, przy 2. TAF — 2, przy Army Cooperation — 1,
przy Delegaturze Inspektoratu Lotnictwa (DIL)
na terenie Bliskiego Wschodu (Middle East)
— 2, przy Flying Training Command — 4, przy
Technical Training Command — 1, przy Maintenance Command — 1, przy Transport Command
(TC) — 1, przy Balloon Command — 117.
Po 2.078 dniach najkrwawszej w dziejach
wojny, 8 maja 1945 roku nastał w Europie pokój,
a maj 1945 roku przyniósł upragniony Victory
Day. Nadeszło długo oczekiwane spełnienie
marzeń dla większości z aliantów. Ale czy maj
był miesiącem chwały i radości dla wszystkich
narodów antyhitlerowskiej koalicji? Wg stanu
z 8 maja 1945 roku jednostki PSP stacjonowały
na następujących lotniskach bojowych: 131. SM —
Nordhorn (III Rzesza), 133. SM — Andrews Field
(Wyspy Brytyjskie), 307. DMN „Lwowski” —
„Lwowskich Puchaczy” oraz 303. „Warszawski”
DM im. Tadeusza Kościuszki i 316. „Warszawski”
DM — Caltishall (Wyspy Brytyjskie), 318. „Gdański” DM-R — Treviso (Królestwo Włoch), 305.
Dywizjon Bombowy Lekki (DBL) „Ziemi Wielkopolskiej i Lidzkiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego” — Epinoy (Republika Francji), 300. DB
„Ziemi Mazowieckiej” — Faldingworth (Wyspy
Brytyjskie), 301. DB „Ziemi Pomorskiej Obrońców
17

J. Baykowski, Polskie Siły Powietrzne…, s. 44–66; J.B. Cynk,
The Polish Air Force at War. The Official History 1939 –1943
and 1943–1945, Londyn 1998; tenże, Polskie Siły Powietrzne w Wojnie 1939 –1943, t. 1, Gdańsk 2001; tenże, Polskie
Siły Powietrzne w Wojnie w 1943–1945, t. 2, Gdańsk 2002.

Warszawy” — Chedborough (Wyspy Brytyjskie),
304. DB „Ziemi Śląskiej im. Księcia Józefa Poniatowskiego” — St. Eval (Wyspy Brytyjskie)18.
Dywizjony PSP zakończyły swój szlak bojowy
wiosną 1945 roku na terenie Wysp Brytyjskich,
III Rzeszy i Królestwa Włoch, a z biegiem czasu
przebazowywano je stopniowo na Wyspy Brytyjskie, aby w ciągu następnych dwóch lat rozwiązywać je! Lotników PSP czekało gorzkie uczucie,
uczucie „pożegnania z bronią”. Uśmiechnięte,
kartonowe sylwetki „warszawskich kosynierów” — por. (F/O) pil. Bogdana Grzeszczaka,
por. (F/O) pil. Witolda Łokuciewskiego, przez
przyjaciół nazywanego „Tolo”, i por. (F/O) pil.
Zdzisława Henneberga powiększone do figury
dorosłego mężczyzny, pochodzące ze znanej fotografii z ww. okresu, zapraszają do zwiedzenia
jednego z najciekawszych muzeów lotniczych
na świecie — Air Force Museum w londyńskim
Hendon! Niestety nie zapraszają do zwiedzania
Muzeum Lotnictwa Polskiego (MLP) w Krakowie, natomiast przy wejściu do ww. „świątyni historii RAF”, stoją niczym „trzej muszkieterowie”,
właśnie Polacy, lotnicy PSP. Nie Brytyjczycy, nie
Kanadyjczycy i nie Australijczycy, Nowozelandczycy czy też inni lotnicy Commonwealthu, czy
też z krajów sojuszniczych w II wojnie światowej, walczących po stronie aliantów zachodnich,
z grona owianych legendą „The Few…” — „Nielicznych”. Obecnie, najczęściej to właśnie oni,
popularni myśliwcy (Fighter Boys) są kojarzeni
przez zdecydowaną większość odbiorców problematyki lotniczej i ww. zwrotu „The Few…”
— „Nieliczni”, które wdarło się do historiografii
światowej z chwilą, gdy padły one w 1940 roku
z ust brytyjskiego premiera, zapowiadającego
swoim rodakom walkę do zwycięskiego końca
w ramach hasła „krwi, trudu, łez i potu”. Z wydarzeniami, jakie rozegrały się na niebie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
w 1940 roku oraz Europy Zachodniej do 1945
roku. W rzeczywistości to elitarne grono „The
Few…” jest o wiele szersze. Nie tylko piloci jednoosobowych dziennych i dwuosobowych nocnych samolotów myśliwskich, ale także piloci,
nawigatorzy i strzelcy pokładowi z trzy, a następnie sześcio-, pięcio-, cztero- czy siedmioosobowych załóg samolotów bombowych (Bomber
Boys), jak i „zapomniana rzesza mechaników”,
personelu naziemnego różnych specjalności, to
także personel lotniczy PSP w pełni zasługujący
na miano noszenia ww. zaszczytnego pojęcia
„The Few…” — Nieliczni19. To o nich brytyjski
premier miał powiedzieć w swym wystąpieniu:

18
19

J. Baykowski, Polskie Siły Powietrzne…, s. 31–32.
P. Hodyra, Zapomniani uczestnicy Bitwy o Anglię, „Skrzydlata Polska” 2015, nr 10, s. 52–55.

[…] Nie możemy zapominać, iż przez
cały ten czas, noc w noc, miesiąc po
miesiącu, nasze dywizjony bombowe
wyruszają daleko w głąb Niemiec
[III Rzesza — przyp aut.], odnajdują swe
cele w ciemnościach […]. Przeprowadzają
ataki, często w ciężkim ogniu, często
ponosząc poważne straty […] zadając
druzgocące ciosy całej technicznej
i wojennej strukturze nazistowskiej
potęgi20.

W roku 1940, kiedy propaganda brytyjska wykreowała obraz polskiego lotnika jako symbolu
walki z niemiecką Luftwaffe i w wyniku rosnącej
wyjątkowo szybko popularności lotników PSP
noszących mundury z naszywkami z napisem
poland, w brytyjskich pubach wielokrotnie fundowano piwo bohaterom podniebnych starć.
Brytyjczycy i inni zachodni sojusznicy byli przemili. Zdarzały się też wypadki ze strony lotników
alianckich innych narodowości, chcących zyskać
względy płci pięknej, poprzez doszywanie sobie
do mundurów RAF naszywki z napisem poland.
Jednak lotnicy PSP doświadczyli w okresie II wojny światowej uwielbienia głównie Brytyjczyków
i Brytyjek, niestety po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku lotnicy PSP doświadczyli też
obojętności, odrzucenia, nędzy i depresji słysząc
w miejscach publicznych zwroty w stylu „Wstrętni Polacy!” (disgusting Poles)21! Po 1945 roku Brytyjczycy niestety „zakochali się w Rosjanach”22!
A przecież dywizjony PSP walczące w latach
1940–1945 roku przy boku RAF zasługiwały na
inny los, sojusznikiem brytyjskim „na dobre i na
złe” będąc! I cóż z tego, że A/M RAF Sir William
Sholto Douglas, w ramach brytyjskiej wdzięczności miał jesienią 1945 roku, w postpoczdamskich
realiach, w „ludowej” Warszawie powiedzieć:
„My w Wielkiej Brytanii jesteśmy bardzo dumni
z tej garstki pilotów myśliwskich, którą nazywamy „Tych Niewielu” [The Few — przyp. aut.] — tej
małej garstki młodych ludzi, którzy uratowali nas
i może świat w Battle of Britain [Bitwa o Brytanię
— przyp. aut.]”23.
	I z pewnością w gronie byłych towarzyszy
broni byli tacy, którzy podzielali ten punkt widzenia, daleki od politycznych targów zwycięskiego
obozu 1945 roku. Jednak zdecydowana większość społeczeństwa brytyjskiego nie rozumiała stanu frustracji żołnierzy PSZ pozbawionych
domu! Te słowa można odbierać dwojako: bądź
20

21
22
23

Http://almapress.com.pl/glowna/947-301-dywizjon
-bombowy-1940-1943.html — z recenzji opracowania
autorstwa P. Hodyry, 301 Dywizjon Bombowy 1940–1943,
Warszawa 2007.
A. Zamoyski, Zapomniane dywizjony, Londyn 1995, s. 225.
P. Lipiński, Alfred Gżegżółka nazwał się swiftem, „Magazyn
Gazety” 1998, nr 37, s. 13.
T. Krzystek, A. Krzystek, Polskie Siły Powietrzne…
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na Wyspach Brytyjskich, zaś rotacja na stanowiskach dowódczych pokazywała jak dowództwo
PSP — Inspektorzy PSP, a następnie Dowództwo Sił Powietrznych (DSP) — zabiegało o jak
największą liczbę wykwalifikowanych dowódców.
Stosowana polityka rotacji na stanowiskach dowódców eskadr (6 samolotów), dywizjonów (12
samolotów), czy też skrzydeł (3 dywizjony — 36
samolotów), jak i wprowadzanie oficerów PSP
do grona dowódców dużych zgrupowań lotniczych RAF (Fighter Group, Fighter Sector czy
też Station RAF) czy też sprzymierzonego lotnictwa amerykańskiego (9. USAAF), zakładała
posiadanie po zakończeniu działań wojennych,
w wolnej Rzeczpospolitej, personelu latającego,
jak i dowódczego najwyższej klasy! O rotacji polskiej wyższej kadry dowódczej w DM i Dywizjonach Bombowych (DB) PSP (bez oficerów RAF)
świadczą poniższe dane:
– 300. DB „Ziemi Mazowieckiej” (litery BH)
w okresie od 1 lipca 1940 roku do 22 lutego
1946 roku miał 13 dowódców;
– 301. DB „Ziemi Pomorskiej Obrońców Warszawy” (1586. Eskadra Specjalnego Przeznaczenia — litery GR) w okresie od 24 lipca
1940 roku do 18 grudnia 1946 roku miał
9 dowódców;
– 302. „Poznański” DM (litery WX) w okresie
od 13 lipca 1940 roku do 18 grudnia 1946
roku miał 15 dowódców;
– 303. „Warszawski” DM im. Tadeusza Kościuszki (litery RF, PD) w okresie od 2 sierpnia 1940 roku do 11 grudnia 1946 roku miał
19 dowódców;
– 304. DB „Ziemi Śląskiej im. Księcia Józefa
Poniatowskiego” (litery NZ, QD) w okresie
od 23 sierpnia 1940 roku do 18 grudnia 1946
roku miał 9 dowódców;
– 305. DB „Ziemi Wielkopolskiej i Lidzkiej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego” (litery SM)
w okresie 1 grudnia 1940 roku do 6 stycznia
1947 roku miał 9 dowódców;
– 306. „Toruński” DM (litery UZ) w okresie
od 28 sierpnia 1940 roku do 7 stycznia 1947
roku miał 15 dowódców;
– 307. Dywizjon Myśliwski Nocny (DMN)
„Lwowski” — „Lwowskich Puchaczy” (litery
EW) w okresie od 24 sierpnia 1940 roku do 2
stycznia 1947 roku miał 13 dowódców;
– 308. „Krakowski” DM (litery ZF) w okresie
od 9 września 1940 roku do 18 grudnia 1946
roku miał 14 dowódców;
– 309. Dywizjon Myśliwsko-Rozpoznawczy
(DM-R) „Ziemi Czerwińskiej” (litery AR,
WC) w okresie od 8 października 1940 roku
do 6 stycznia 1947 roku miał 6 dowódców;
– 315. „Dębliński” DM (litery PK) w okresie od
8 stycznia 1941 roku do 6 grudnia 1946 roku
miał 10 dowódców;

W chwili zakończenia II wojny
światowej Polskie Siły Powietrzne
stanowiły potencjalnie świetny zalążek
nowoczesnego lotnictwa, dysponując
wykwalifikowaną kadrą doświadczonych
specjalistów. Cały ten potencjał został
zaprzepaszczony. Wybitni oficerowie PSP,
którzy wrócili do [„ludowej” — przyp.
aut.] Polski, w ciągu kilku lat zostali
poddani prześladowaniom i szykanom.
Za szczęściarzy mogli się uważać ci
z nich, którzy nie trafili do więzień.
Dopiero dziesięć lat po wojnie znalazło
się dla nich miejsce w wojsku i trudno
24

J. Baykowski, Polskie Siły Powietrzne…, s. 43.

Mając za sobą „wojenną służbę” w związku
z wspomnianymi postanowieniami konferencji
Wielkiej Trójki w Jałcie i Poczdamie w 1945 roku,
ten niebywały potencjał tkwiący w lotnikach
25

W. Matusiak, Powojenne losy elity lotnictwa…, s. 85, 94.

PSP, w zdecydowanej większości nie mógł niestety zostać spożytkowany w lotnictwie polskim
doby powojennej. W nim, wraz z zakończeniem
II wojny światowej, w ramach ludowego Wojska
Polskiego, na terenach poważnie zmienionej
terytorialnie, niebawem „ludowej” Rzeczpospolitej, znalazły się jednostki poważnie nasycone
rosyjskojęzycznym personelem latającym i naziemnym, jak i dowódcami wywodzącymi się
z zaufanego, wyłącznie prosowieckiego kręgu26.
Pomnik Lotnika na warszawskim Placu Lotnika i Pomnik Lotników Polskich na Polu Mokotowskim w Warszawie, jak i pomnik w krakowskim
Parku Lotników, to jakże wymowne symbole. Do
dziś pokazują one pamięć o „ludziach skrzydeł”,
którzy odeszli na zawsze do „niebieskiej eskadry”. A przecież jest wiele sposobów, by o nich
pamiętać. Zaledwie kilka lat wstecz, w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej, w 2009 roku, na
grzbiecie odrzutowego samolotu myśliwskiego
typu MiG 29UB nr 15 z 1. Eskadry Lotnictwa
Taktycznego (ELT) w Mińsku Mazowieckim został wymalowany charakterystyczny znak lotniczy
z „kościuszkowskimi kosami” o trzymetrowej
średnicy. Samolot ten zaprezentował się na wielu
imprezach lotniczych na świecie dając efektowne
pokazy pilotażu i wiele osób, w tym i „Polonusów”, pytało z pewnością siebie, jak i znajomych
co on oznacza ów znak i kto jest jego autorem?
Autorzy znaku to Robert Gretzyngier, współzałożyciel i Prezes Fundacji Historycznej Lotnictwa
Polskiego, oraz znany historyk lotniczy Wojciech
Matusiak, dzięki których usilnym staraniom udało się w 2012 roku namówić lotników 23. Bazy
Lotnictwa Taktycznego (BLT) z Mińska Mazowieckiego, jak i uzyskać poparcie dowódcy bazy
płk. dypl. pil. Macieja Trelki, a następnie aprobatę dowódcy Sił Powietrznych gen. broni pil. Lecha Majewskiego do niecodziennego podejścia
do historii eskadry kościuszkowskiej27. Następnie, jak przysłowiowe „grzyby po deszczu”, pojawiło się 16 malowideł twarzy lotników polskich
(wizerunki 14 Polaków komputerowo przygotował Robert Gretzyngier) i amerykańskich (wizerunki dwóch Amerykanów przygotował Robert
26
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„Latem 1945 roku obywatele polscy stanowili tylko ok.
10 proc. całej kadry oficerskiej polskiego lotnictwa, lecz
zakładano, że do końca 1947 roku wszyscy obywatele
ZSRR odejdą z lotnictwa polskiego” — zob.: Tamże, s. 87.
Kontynuatorem polsko-amerykańskiej 7. EM była 111.
EM III/1. DM 1. PL w Warszawie oraz 303. „Warszawski” DM im. Tadeusza Kościuszki PSP — tzw. „Rafały”.
14 marca 1941 roku w bazie ww. dywizjonu w Northolt,
w odwiedziny do polskich lotników zawitał ppłk (Brig.
Gen.) pil. Merian C. Cooper, były pilot i dowódca polsko-amerykańskiej 7. EM (How I happened to go to Poland
by Merian C. Cooper, [w:] XVI światowy zlot lotników polskich, Chicago, USA, sierpień 1986, Chicago 1986, brak
paginacji stron), będąc podejmowanym przez cały dywizjon i jego dowódcę kpt. (F/Lt.) pil. W. Urbanowicza.
— Zob.: http://minskmaz.com/news/lotnicy-na-statecznikach-mig-ow, dostęp: 23.8.2016.

Grudzień), związanych z polsko-amerykańską
7. EM, 111. EM 1. PL w Warszawie oraz 303. „Warszawskim” DM im. Tadeusza Kościuszki, na odrzutowych samolotach myśliwskich typu MiG 29
i MiG 29UB. Według twórców pomysłu:
Projekt «Kosynierzy Warszawscy»
nie ograniczy się jednak do utrwalenia
na samolotach wizerunków zasłużonych
dla lotnictwa postaci. Każdy
z samolotów wybierających się na
pokazy lotnicze w kraju i za granicą
zostanie „doposażony” w odpowiednią
liczbę ulotek prezentujących sylwetkę
patrona w języku polskim i angielskim,
rozdawanych podczas imprez
lotniczych. W ten sposób mamy
zamiar upowszechnić wiedzę o polskich
lotniczych bohaterach w kraju, a przede
wszystkim za granicą. Już w tej chwili
mogą się cieszyć mieszkańcy Radzymina
i okolic, widząc pochodzącego stamtąd
patrona Szkoły Podstawowej nr 1 —
ppłk. pil. Mariana Pisarka, powracającego
na samolocie MiG-29 nr 56 na polskie
niebo w 100-lecie swych urodzin oraz
70. rocznicę śmierci. Swojego patrona
wymalowanego na ogonie samolotu
bojowego znajdą również uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 11 im. por.
[F/O] pil. Mirosława Fericia z Ostrowa
Wielkopolskiego [tam się wychowującego,
rodem z bośniackiego Travnika – przyp.
aut.], obchodzący w tym roku 70. rocznicę
jego śmierci. Może w ten sposób uda
się obudzić wśród ludzi niezwiązanych
na co dzień z lotnictwem i jego historią
dumę z przeszłości i zasługujących na
uznanie bohaterów, bo jeśli nie będziemy
o nich mówić, popadną w zapomnienie.
Znamienna była dla nas rozmowa
z jednym ze współczesnych lotników,
który widząc portret pierwszego dowódcy
Dywizjonu 303 [„Warszawskiego”
DM im. Tadeusza Kościuszki] ppłk.
pil. Zdzisława Krasnodębskiego rzucił
niedbale — «nie znam człowieka…»28.

„Nie znam człowieka…”, wydawać się może, że
to odosobniony przypadek dyletanctwa, a jednak
nie. Gdy w lecie 2016 roku, podczas przygotowań do rekonstrukcji historycznej w Skierniewicach, przechadzałem się po rynku, na jednym ze
straganów zapełnionych historycznymi „gadżetami” zauważyłem koszulkę z rysunkiem przedstawiającym legendarny samolot typu Supermarine Spitfire LF Mk. V b z oznakowaniem EN951
28

http://minskmaz.com/news/lotnicy-na-statecznikach
-mig-ow, dostęp: 23.8.2016.
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się dziwić, że wielu z nich nie było już
zainteresowanych służbą w mundurze.
Kiedy mówimy o stratach polskich elit
w wyniku II wojny światowej, pamiętamy
głównie o poległych i pomordowanych
podczas wojny, a także o tych, którzy
po zakończeniu wojny padli ofiarą
prześladowań komunistycznych.
Często natomiast zapominamy o tych
wszystkich, którzy powinni stanowić elitę
swojego narodu, a zostali — w swoim
kraju albo w obcym — zredukowani do roli
pracowników fizycznych, sklepikarzy albo
magazynierów. Lotnicy, którzy pozostali
za granicą, byli zdani na własne siły
i umiejętności, a także na los szczęścia.
Dla niektórych życie nie było łaskawsze
niż dla tych w kraju. Zwłaszcza ci, którzy
nie przyjęli obcego obywatelstwa, nie
godząc się z myślą o trwałości nowego
podziału świata [ład jałtańsko-poczdamski
— przyp. aut.], musieli zadowolić się
skromną egzystencją. Wielu z tych, którzy
w obcych krajach podjęli służbę w wojsku
albo zatrudnili się w przemyśle, osiągnęło
z czasem znaczące sukcesy. Czytając
o ich zasługach w siłach zbrojnych
i firmach z całego świata, trzeba
pamiętać, że gdyby Polska nie znalazła
się w 1945 roku pod komunistycznym
panowaniem, to budowaliby potęgę
lotnictwa polskiego, a nie obcego.
Co ciekawe, na przełomie lat
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych w PRL
to właśnie kilku weteranów Polskich
Sił Powietrznych na Zachodzie zajęło
się organizacją w Wojskach Lotniczych
nowoczesnej służby bezpieczeństwa
lotów i zapobiegania wypadkom oraz
utworzeniem Centrum Szkolenia
Lotniczego (wzorowanego na systemie
zaawansowanego szkolenia personelu
latającego w II RP i na Zachodzie).
Najwyraźniej, mimo dziesięcioletniej
przerwy w jakichkolwiek związkach
z lotnictwem wojskowym, wciąż mieli
kwalifikacje nie gorsze niż oficerowie
wyszkoleni w powojennej Polsce. Daje to
pojęcie o wkładzie, jaki mogłyby wnieść
setki wysoko wykwalifikowanych oficerów
z doświadczeniem bojowym, gdyby
w 1945 roku dane im było przystąpić do
organizacji lotnictwa wolnej Polski25.

jeden z nielicznych

jeden z nielicznych
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jako szczere podziękowanie ze strony „brothers
in arms”, bądź jako cyniczną grę z próbą zachowania twarzy brytyjskiego alianta, który wierności
zasad sojuszniczych nie dochował! Dla sporej
grupy tych nazwanych przez W. Churchilla w 1940
roku „The Few…”, stało się jasne, że zostali
przez sojuszników oszukani, a nawet zdradzeni.
W maju 1945 roku w Europie ogarniętej działaniami wojennymi drugiego światowego konfliktu
ucichły strzały, a narody większości okupowanych
krajów z radością powitały jej koniec. Jednak czy
wszystkie?
Żołnierze PSP otrzymali w okresie działań
wojennych II wojny światowej przy boku aliantów zachodnich w latach 1939–1945 następujące odznaczenia: Złoty Krzyż VM IV Klasy — 7,
Srebrny Krzyż VM V Klasy — 1.125, KW po raz
pierwszy — 3.122, KW po raz drugi — 2.174, KW
po raz trzeci — 1.432, KW po raz czwarty — 426.
Łącznie 8.286 odznaczeń bojowych za udział
w walce. KZ (Z, S, B) z Mieczami — 302, KZ
(Z, S, B) — 418, Polowy Znak Lotniczy — 4.214
(pilota — 1944, obserwatora-nawigatora — 858,
strzelca samolotowego — 608, strzelca radiotelegrafisty — 529, bombardiera — 124, mechanika pokładowego — 104, radionawigatora — 42
i meteorologa pokładowego — 5). Odznaczenia
brytyjskie: KCB II Klasy — 2, CBE III Klasy — 8,
DSO and Bar — 1, DSO — 8, OBE — 14, GM
— 1, MBE V Klasy — 10, MC — 2, DFC and 2nd
Bar — 1, DFC and 1st Bar — 4, DFC — 186, AFC
— 18, CGM — 1, DCM — 1, MM — 2, DFM and
1st Bar — 1, DFM — 68, AFM — 8, BEM — 6.
Łącznie 342 odznaczenia brytyjskie oraz trzy włoskie, 15 amerykańskich, 10 francuskich i 8 holenderskich odznaczeń24. Różne drogi pokierowały
większością z „The Few…”, kiedy w 1947 roku,
wraz z rozwiązywaniem ostatnich dywizjonów
PSP, musieli podejmować życiowe decyzje i szukać po świecie swego nowego domu! Większość
z nich do swych przedwojennych domów nie
mogła wrócić. Idąc za słowami znanego historyka PSP W. Matusiaka:

29
30

P. Lipiński, Alfred Gżegżółka…, s. 14.
J. Zumbach, Ostatnia walka, Warszawa 2007; W. „Lanny”
Łanowski, Zabierz nas do domu „Lanny”, Poznań 2016.
Charakterystyczny kamuflaż i oznakowanie (EN951 RF
D z osobistym logo w postaci „Donalda Ducka”, jak
i „dywizjonu Rafałów”) nosi obecnie jeden z samolotów
myśliwskich typu Supermarine Spitfire (Mk V b, numer
boczny AB910), należących do Squadron RAF „Battle of
Britain Memorial Flight”. Historię samolotów, które jako
historyczne, latające egzemplarze trafiły do ww. jednostki prezentuje: Battle of Britain memorial flight, London
2002, s. 8–31; Battle of Britain memorial flight, London
2006, s. 9–39.

31

M. A. Peszke, Forgotten Eagles, [w:] XVI światowy zlot
lotników polskich… — podaje liczbę 147 lotników PSP
z okresu Battle of Britain. (W październiku 1939 roku
zapadła decyzja o skierowaniu na Wyspy Brytyjskie 300
żołnierzy personelu latającego i 2.000 personelu technicznego i pomocniczego LP, zaś 3 grudnia 1939 roku
pierwszy transport dotarł tam i został przydzielony do
RAF Station Eastchurch near Sheerness, zaś w styczniu
1940 roku dalsze powodując powstanie Centrum Lotnictwa Polskiego (CLP) w Eastchurch (Polish Depot),
w maju 1940 roku przeniesionego do Blackpool. Gen.
bryg. pil. Władysław Kalkus dotarł jako pierwszy Inspektor Lotnictwa Polskiego (ILP) na Wyspy Brytyjskie
w maju 1940 roku, zaś pierwszy polski pilot rozpoczął
pracę w Air Transport Auxiliary (ATA) 21 czerwca 1940
roku. 17 czerwca 1940 roku statek s/s „Arandora Star”
z personelem LP na pokładzie opuścił francuskie port
St. Jean de Luze, kierując się w stronę Wysp Brytyjskich,
zaś w dniach 24–27 czerwca 1940 roku główne transporty personelu LP opuściły francuskie terytorium via
porty St. Jea de Luze, Port Vendre, La Rochelle, Bordeaux i Le Verdon, docierając do portów w Liverpool
i Plymouth, skąd personel LP skierowano do głównego
ośrodka zbornego w rejonie Gloucester, a następnie do
Blackpool. 17 lipca 1940 roku na Wyspy Brytyjskie dotarły transporty personelu LP ewakuowanego z Algieru
i Maroka. 5 sierpnia 1940 roku w ramach podpisanej
umowy pomiędzy Rządem RP na Wychodźstwie a rządem brytyjskim w sprawie użycia PSZ (siły lądowe, morskie i powietrzne) w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej
Brytanii i Irlandii rozpoczęto organizację Inspektoratu
Lotnictwa w Londynie — por. J. Baykowski, Polskie Siły
Powietrzne…, s. 5–8; A history of Royal Air Force Northolt.
90 th anniversary edition 1915–2005, London 2005, s. 6
— podaje liczbę 141 pilotów PSP (ta sama liczba jest
podana w wykazie pilotów kończącym film fabularny
Battle of Britain) walczących w 1940 roku podczas Battle
of Britain, z których 29 poległo, jak i 147 pilotów (J. Baykowski, Polskie Siły Powietrzne…, s. 5–8, uczestników
ww. batalii. W tym samym opracowaniu (s. 87) wymienionych jest 142 pilotów polskich walczących w składzie
FC z czego 76 w Squadronach RAF i 66 w dwóch DM
PSP. J. Baykowski, Polskie Siły Powietrzne…, s. 8 podaje,
że w Battle of Britain oprócz 302. „Poznańskiego” DM
i 303. „Warszawskiego” DM im. Tadeusza Kościuszki
wzięło udział ok. 50 pilotów polskich w myśliwskich
Squadronach RAF oraz pośrednio 300. DB „Ziemi Mazowieckiej” i 301. DB „Ziemi Pomorskiej”. W gronie
„The Few…” w 1940 roku znalazło się łącznie 2.947 pilotów (2.365 Brytyjczyków z RAF, 56 Brytyjczyków z Fleet
Air Arm (FAA), 21 Australijczyków, 103 Nowozelandczyków, 90 Kanadyjczyków, 21 Południowych Afrykanów,
3 Południowych Rodezyjczyków, 9 Irlandczyków, 9 Amerykanów z USA, 86 Czechosłowaków, 13 Francuzów, 29
Belgów, 1 Jamajczyk oraz 1 Palestyńczyk), z których 508
poległo (397 Brytyjczyków z RAF, 9 Brytyjczyków z FAA,
14 Australijczyków, 14 Nowozelandczyków, 20 Kanadyjczyków, 9 Południowych Afrykanów, 2 Amerykanów
z USA, 8 Czechosłowaków, 6 Belgów). P. Bishop, Bitwa
o Anglię…, s. 326 — podaje, iż podczas Battle of Britain w szeregach RAF walczyło 2.353 Brytyjczyków, 139
Polaków, 98 Nowozelandczyków, 86 Kanadyjczyków,
84 Czechosłowaków, 29 Belgów, 21 Australijczyków, 20
Południowych Afrykanów, 13 Francuzów, 10 Irlandczyków, 7 Amerykanów, 2 Jamajczyków, po 1 Egipcjaninie,
Austriaku, Islandczyku, Palestyńczyku i Rodezyjczyku
oraz 4 nieznanych. P. Hodyra, Zapomniani uczestnicy…,

2011 roku zmarł, awansowany 3 maja 2006
roku przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
do stopnia gen. bryg. pil. Tadeusz Sawicz (od
1957 roku mieszkający z przerwami na emigracji w Kanadzie, pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie). Ilu nadal
żyje na świecie lotników PSP, brak jest szczegółowych informacji, ale nie są to liczby rzędu
tysięcy i setek, a raczej dziesiątek. Z pewnością
nie każdego stać na nowy, elitarny samochód
marki Aston Martin z kamuflażem, jak i oznakowaniem „myśliwskiej złośnicy” RF D („Donald
Duck”) ze słynnego 303. „Warszawskiego” DM
im. Tadeusza Kościuszki. Ale jest duch w narodzie i możliwe jest przemalowanie „własnych
czterech kółek”, czasem nieco leciwych, — by
tchnąwszy w „starą furę nową duszę” — zaskoczyć kierowców np. autostrady A1 na trasie
Gdańsk – Katowice – Gdańsk obrazem czarnego
Renault Twingo w barwach Eskadry B 307. DMN
„Lwowskiego — Lwowskich Puchaczy”, chyżo
sobie poczynającego pomimo wieku, czy też
mieszkańców „miasta królów” bądź stolicy, czy
wielu miast i wsi III RP obrazem popularnego
„Malucha” — Polskiego Fiata 126 p, w barwach
„dywizjonu „Rafałów” z dumnym oznaczeniem
kodowym RF D. Może przyjdą takie czasy, że
służbowe samochody polskich muzeów lotniczych, właśnie w ten sposób pomalowane, będą
propagować historię PSP, by jak najrzadziej się
słyszało słowa: „nie znam człowieka” padające
z ust lotników Sił Powietrznych III RP, jak i zwykłych „zjadaczy chleba”. Muzeum Sił Powietrznych (MSP) w Dęblinie (tuż obok „Szkoły Orląt”)
— młoda placówka muzealna, to miejsce, gdzie
można dosłownie zanurzyć się w historię PSP,
podobnie jak w murach jego „starszego brata” –
MLP w Krakowie. Flaga pogrzebowa PSP została
ufundowana w końcu lat 70. XX wieku przez gen.
dypl. pil. Tadeusza Andersza, ówczesnego członka Stowarzyszenia Lotników Polskich (SLP),
przez pewien czas prezentowana była w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, w 2016
roku wróciła do „Szkoły Orląt”. Wspomniany senior PSP — jako najwyższy stopniem żyjący wówczas oficer PSP — uznał, że winien jest to swym
kolegom. Do końca lat 90. była ona używana
podczas oficjalnych pogrzebów byłych lotników
PSP. To nią spowijano Ich trumny w ostatniej
drodze. Flaga ta została przekazana przez sekretarkę SLP w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii, Panią Danutę Sławińską
na ręce autora i dr. Krzysztofa Mroczkowskiego
z Uniwersytetu Rzeszowskiego w kwietniu 2009
s. 52 — podaje, że biorących w tej batalii było ze strony
PSP 193, zaś łącznie lotników biorących udział w lotach
bojowych wraz z lotnikami z dywizjonów bombowych
PSP — 269 (początkowo dowództwo RAF zamierzało
polskimi załogami obsadzić bombowe Squadrony RAF
105. i 150.).

roku, na krótko przed likwidacją SLP. Życzeniem
ofiarodawczyni było, aby flaga ta znalazła się
w Polsce i by przypominała młodym ludziom,
a głównie podchorążym „Szkoły Orląt” o tym, że
„miłość żąda ofiary”. Flaga przekazana została 6
października 2016 roku przez piszącego te słowa
do miejsca skąd „The Few…” w większości wyszli
i choć w ten symboliczny sposób było Im dane
powrócić do domu, obecnie do Wyższej Szkoły
Oficerskiej Sił Powietrznych (WSOSP) w Dęblinie. Zmierzając do konkluzji:
Podczas II wojny światowej polscy
lotnicy zdali swój historyczny egzamin.
Choć dziś rzadko o tym pamiętamy,
to właśnie powietrzna bitwa o Anglię,
toczona latem – jesienią 1940 roku,
była jedyną spośród decydujących batalii
II wojny światowej, w której Polacy mieli
istotny wkład w zwycięstwo. Niczego nie
ujmując bohaterstwu polskich żołnierzy
z innych bojów tej wojny, historia tak
się potoczyła, że już żadna inna walna
bitwa z udziałem Polaków nie miała
bezpośredniego wpływu na to, kto tę
wojnę wygra. Co istotne, przez cały okres
wojny polskie lotnictwo na Zachodzie
stanowiło kompletny system, w którym
oprócz jednostek bojowych były też szkoły
lotnicze różnych szczebli (poczynając
od naziemnego szkolenia kandydatów
do lotnictwa i mechaników, przez trzy
szczeble szkolenia personelu latającego,
aż po Wyższą Szkołę Lotniczą, kształcącą
oficerów dyplomowanych) i rozmaite
służby pomocnicze. Decyzje o organizacji
i wyposażeniu polskich jednostek
w okresie wojny podejmowano z myślą
o odbudowie lotnictwa w wyzwolonej
Polsce. Po cofnięciu uznania rządowi RP
na uchodźstwie w lipcu 1945 roku [5 VII
1945 roku – przyp. aut.] i rozwiązaniu
Polskich Sił Zbrojnych [na Zachodzie
w 1947 roku — przyp. aut.] wszystkie
te plany okazały się bezwartościowe.
Walka o niepodległość ojczyzny
zakończyła się niepowodzeniem. Kto inny,
według innych planów przystąpił
do tworzenia zupełnie nowego lotnictwa
w Polsce. Kiedy rozwiały się marzenia
o triumfalnym powrocie do kraju,
personel Polskich Sił Powietrznych stanął
przed dylematem „co dalej?”32.

Idąc za tokiem rozumowania autora powyższych,
jakże wartościowych i godnych potwierdzenia słów,
znanego historyka PSP Wojtka Matusiaka, autora wielu wartościowych opracowań książkowych
32

W. Matusiak, Powojenne losy elity lotnictwa…, s. 86.
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już wszyscy polscy piloci myśliwscy — w liczbie
145 — uczestniczący w 1940 roku w Battle of Britain31, od chwili gdy w Toronto 19 października
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RF D i z logo „Donald Duck” z 303. „Warszawskiego” DM im. Tadeusza Kościuszki, należący
do jednej z „latających legend” — ppłk. (W/Cdr)
pil. Jana Zumbacha. Idąc za logiką myślenia, że
sprzedawca wie czym handluje spytałem o cenę
„koszulki z Zumbachem”, otrzymałem odpowiedź „a kto to jest Zumbach”? A jak powinna
brzmieć odpowiedź? Polski pilot myśliwski, as
PSP, którego życiorys po zakończeniu II wojny
światowej mógłby posłużyć za scenariusz dobrego sensacyjnego filmu fabularnego w stylu przygód agenta 007. Jego twarz, siedzącego w kabinie „jego Spitfire’a”, trafiła na plakaty obligacji
wojennych. Awanturnik, przemytnik29, pod pseudonimem „Johnny Kamikaze Brown” jako najemnik walczył w 1962 roku w utworzonym przez
siebie lotnictwie Katangi w konflikcie z Republiką Kongo, do którego zwerbował szereg pilotów
i mechaników. Po klęsce, wraz z polskimi pilotami, zbiegł do Republiki Angoli, zaś w 1967 roku
ponownie na terenie „czarnego lądu” stworzył
lotnictwo Biafry, która znalazła się w konflikcie
zbrojnym z Republiką Nigerii. Popularny „Donald Duck” zmarł, w niewyjaśnionych do dziś
okolicznościach, 3 stycznia 1986 roku na terenie
Republiki Francji. Pochowano go na Cmentarzu
Wojskowym na Powązkach w Warszawie. A czy
wiesz Drogi Czytelniku, że w 1962 roku w siłach
powietrznych Katangi znalazł się m.in. zatrudniony przez Zumbacha „jako najemnik” kpt. (F/
Lt) pil. Witold „Lanny” Łanowski, który w latach
II wojny światowej jako „niepokorny” trafił z PSP
do lotnictwa USA30.
Ot wichry zimnej wojny. Podczas Battle of Britain w 1940 roku piloci dywizjonów PSP na plakatach propagandowych przedstawiani z podpisem
„Poland — first to fight” stali się dosłownym
symbolem „żywej odwagi” (do najsłynniejszego
wojennego plakatu promującego to hasło wykorzystano nieco później fotografię pilota 302.
„Poznańskiego” DM, ppor. [P/O] pil. Bogdana
Mutha, wyskakującego z kabiny jego myśliwca).
W okresie późniejszym, piloci myśliwscy PSP,
którzy mieli prawo do noszenia specjalnego
krawata przysługującego tylko weteranom tego
powietrznego starcia, przez innych, młodszych
pilotów traktowani byli wręcz jak „skrzydlate bożyszcza”. Obecnie w „niebieskiej eskadrze” są

Podczas Parady Zwycięstwa w polskim
mundurze, mieszając się z tłumem,
podążyłem w stronę Białego Domu.
W pewnym momencie podszedł do
mnie amerykański kapitan razem
z żandarmami MP [Military Police —
przyp. aut.].
— Nie możesz uczestniczyć w tej
paradzie….
— Dlaczego?
— To decyzja Stalina. Wojsko Polskie nie
może brać udziału w Paradzie Wolności.
Prezydent Roosvelt i premier Churchill
zgodzili się na to. Jedna wojna się
skończyła, a dla mnie zaczęła się
następna. Walka o znalezienie pracy33.

W okresie zimnej wojny polscy lotnicy z grona
„The Few…” zrzucali agentów na terenie opanowanej przez Armię Czerwoną (ACz.) środkowej
Europy. Zakładając własne towarzystwa transportowe przemycali — jak ppłk (W/Cdr) pil. J. Zumbach — diamenty, broń i ludzi od Londynu, przez
Tanger po Pragę i Izrael. Znaleźli się jak mjr
(S/ Ldr) pil. Ludwik Martel w gronie specjalnie
przeszkolonych przez wywiad brytyjski do lotów
szpiegowskich do „ludowej” Polski z zadaniem
dotarcia na lotnisko wojskowe w Gliwicach i porwania, doskonałego w początku lat 50., rosyjskiego
33

W. Urbanowicz, Jedna z najsmutniejszych chwil w moim
życiu, „Skrzydlata Polska” 2008, nr 4, s. 42.
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P. Lipiński, Alfred Gżegżółka…, s. 14.
A. Głogowski, Polskie orły nad Himalajami, Kraków 2011,
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Tamże, s. 45–57, 62–69, 71–76.

stałem przy tym mocno dotkniętym przez „ząb
czasu” nagrobku, jak taśma filmowa przetaczały
się przed oczami informacje z końca jego życia.
Po demobilizacji PSP Bajan pozostał na Wyspach Brytyjskich, społecznie pracując w SLP,
tworząc Listę Bajana; był współtwórcą Polskiego Klubu Szybowcowego w Lasham; w połowie
lat 60. zapadł na chorobę Parkinsona. Mało kto
dziś pamięta, że po zwycięstwie w Challengu
w 1934 roku LOPP wybił ku jego czci pamiątkowy medal, zaś w 1936 roku medal nadało mu
właśnie miasto Lwów37. Nagrobek, z dala od
Dęblina, na brytyjskiej ziemi rozpada się i tylko
czarna, kamienna tablica przy wejściu na teren
WSOSP w Dęblinie przypomina byłego „wodza
podchorążych Szkoły Orląt”. I oby nadszedł taki
dzień, kiedy jego mogiła, tam na Wyspach Brytyjskich, zostanie odnowiona. Dziś z pokolenia
„The Few…” dosłownie pozostali nieliczni i nie
można z nich stworzyć choćby jednego DM czy
DB. Czas robi swoje i o ile w tamte dni 1945 roku
było to spore grono młodych mężczyzn, rzucających kobietom uwodzicielskie spojrzenia, czarujących mundurem, odznaczeniami wojennymi
w komplecie „bez atu” z popularnymi polandami na ramieniu, o tyle dziś grono nobliwych,
starszych Panów, nadal posiadających błysk
w oku, z dnia na dzień zmniejsza się. W gronie pilotów, nawigatorów, radiotelegrafistów,
mechaników, strzelców pokładowych, członków
personelu naziemnego, junaków szkół lotniczych
(tzw. „Błękitnych Chłopców”) i kobiet spod znaku Women’s Auxiliary Air Force (WAAF), którzy
przewinęli się przez PSP w latach 1940–1945,
wiosną 1945 roku znajdowała się spora liczba
świetnie wyszkolonego personelu dowódczego. Rok 1945 roku dla zdecydowanej większości
z nich przyniósł gorzki smak zwycięstwa aliantów nad państwami Osi. Historia „The Few…”
— historia PSP, to historia pełna chwały i goryczy. Mijały lata po pamiętnym dla żołnierzy PSP
1945 roku i, kiedy w „ludowej rzeczywistości”
starano się wymazać z najnowszej historii Polski rozdział z ich udziałem (choć drukowano
wspomnienia części z nich, którzy wrócili do
kraju, jak i nakręcono film fabularny pt. Historia
jednego myśliwca, w „emigracyjnej rzeczywistości”, z biegiem czasu coraz starsi piloci, nawigatorzy, strzelcy pokładowi, mechanicy i WAAF-ki
dokładali wszelkich starań, by nie zapomniano
o ich wkładzie w zwycięstwo nad nazistowską III
Rzeszą, tam gdzie mogli. W wolnej Rzeczpospolitej dopiero po 1989 roku.
	I oby nadszedł też taki dzień, kiedy ogromne, szare powierzchnie ścian głównego hangaru
MLP w Krakowie (gdzie stoi „ostatni Mohikanin
PSP” — samolot myśliwski typu Supermarine
37

http://www.polishairforce.pl/bajan.html, dostęp:
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Spitfire LF Mk XVI ZF O jak „Oleńka” z 308.
„Krakowskiego” DM38, któremu dzielnie sekunduje samolot szkolny typu DH 82 Tiger Moth
w barwach 25. EFTS) pokryją się — barwnymi
niczym pawie — godłami dywizjonów PSP, gdzie
ich miejsce i gdzie powinny się znaleźć, bądź
godną, stałą wystawą im poświęconą, czego
dotąd „The Few…” się nie doczekali. I oby też
nadszedł dzień, kiedy numery szarych drzwi,
pomieszczeń biurowo-administracyjnych tegoż
MLP, zaczynające się na „3”, otrzymają oznakowania poszczególnych dywizjonów PSP.
17
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samolotu myśliwskiego typu MiG 15 za 100.000
dolarów34. Latali na całym świecie jako bezpaństwowcy. Z tego grona kilku oficerów PSP doszło do wysokich stanowisk w Royal Pakistan Air
Force (RPAF)35. Np. por./kpt. (P/O,F/Lt.) K. Kozak, były pilot 308. „Krakowskiego” DM został
dowódcą myśliwsko-bombowego 9. Squadronu
RPAF, którego dowódcą był por./kpt (P/O,F/Lt)
J. Żuromski, także były pilot „Zefirów”. Dowódcą
transportowego 6. Squadronu RPAF był mjr (S/
Ldr) M. Wolański, były pilot 300. DB „Ziemi Mazowieckiej”. Kpt. (F/Lt) pil. R. Hrycak, były pilot
317. „Wileńskiego” DM, w RPAF służył do 1955
roku, by następnie znaleźć się w gronie pilotów
sił powietrznych Biafry, zostając koordynatorem
rządowych sił powietrznych, a następnie podjął
pracę w cywilnym lotnictwie nigeryjskim. Lotnicy
PSP stanowili kadrę szkoleniową w RPAF College
Risalpur (tzw. „Dom Orłów”). Polak, kpt (F/Lt)
C. Tarkowski, podczas II wojny światowej pilot 308. „Krakowskiego” DM i 317. „Wileńskiego” DM był w Pakistanie pilotem Generalnego
Gubernatora, jak i przewoził szereg VIP-ów, zaś
w Kwaterze Głównej RPAF w Karaczi służył por.
(F/O) S. Susz, w okresie II wojny światowej oficer
techniczny 131. i 133. SM. Najbardziej znanym Polakiem w RPAF był kpt. pil. inż. W. Turowicz, podczas II wojny światowej pilot ATA, który w 1952
roku otrzymał awans na dowódcę bazy lotniczej
w Chaklala, w 1955 roku został dowódcą bazy lotniczej w Kohat, zaś w 1960 roku został mianowany zastępcą dowódcy lotnictwa do spraw technicznych i awansowany do generalskiego stopnia
A/C. Podczas służby w RPAF zginęło dwóch Polaków — kpt. (F/Lt.) pil. B. Kaczmarek, pełniąc
funkcję dowódcy eskadry w myśliwsko-bombowym 5. Squadronie RPAF, drugim był instruktor
w „Domu Orłów” por. (F/O) Z. Kossakowski.
W wypadku samochodowym w Karaczi 8 stycznia
1980 roku zginął gen. W. Turowicz, odznaczony
najwyższymi odznaczeniami i uważany obecnie
za jednego z pakistańskich bohaterów narodowych (24 sierpnia 2006 roku w Muzeum RPAF
w Karaczi odsłonięto jego pomnik)36.
Sława i zapomnienie idą ze sobą w parze. Płk
(G/Cpt) pil. J. Bajan zmarł w Londynie 27 czerwca 1967 roku. Pochowany został na Northwood
Cemetery w Northwood Middx. Ulice noszące
nazwisko płk. (G/Cpt) pil. J. Bajana znajdujące
się w polskich miastach (w Białej Podlaskiej, Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu,
Szczecinie, Mielcu, Brzesku, Gdańsku, Gliwicach, Starachowicach czy Sosnowcu) prezentują
z dumą jego nazwisko. Jego mogiła, mająca na
sobie napis lwów poland, z roku na rok jest
w coraz gorszym stanie. Kiedy kilka lat wstecz
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i artykułów poświęconych tej tematyce, personel
latający i naziemny PSP, walczący przy boku RAF,
doświadczył w okresie II wojny światowej zarówno
uwielbienia, obojętności, jak i odrzucenia, nędzy
oraz depresji ze strony rządu, jak i mieszkańców
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii. Nasycone goryczą były obowiązujące od 1945
roku „prawa Jałty i Poczdamu” i dlatego większość
żołnierzy PSP pozostała w kraju, którego obywatele nieraz pytali spotkanego na ulicy mężczyznę
w stalowo-szarym mundurze z napisem poland
na ramieniu „Why don’t you go back to your country?”. O tempora, o mores… Dziś po pokoleniu
„The Few…” pozostała tylko ww. „niebieska eskadra” PSP i wspomniane pamiętne słowa: „W dobrych zawodach wystąpiłem, Bieg ukończyłem,
Wiarę ustrzegłem”.
Zakończenie działań wojennych oraz cofnięcie 5 lipca 1945 roku uznania dla Rządu Rzeczpospolitej na Wychodźstwie ze strony aliantów
zachodnich spowodowało duży, moralno-emocjonalny kryzys wśród żołnierzy PSZ walczących
pod brytyjskimi rozkazami, w tym i personelu latającego i naziemnego PSP. W Waszyngtonie mjr
(S/Ldr) pil. W. Urbanowicz wspominał „dzień
zwycięstwa” jako jedną z najsmutniejszych chwil
w swym życiu:

38

W ramach cyklu Zakamarki przeszłości TVP Rzeszów
wyemitowała program dokumentalny pt. Spitfire O jak
Oleńka poświęcony temu zdarzeniu ze scenariuszem
i realizacją autora artykułu.

Major pilot Karol Pniak

Grzegorz Sojda, Grzegorz Śliżewski

jeden z nielicznych
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arol pniak urodził się 26 stycznia 1910
roku w Jaworznie, w dzielnicy Robak. Ojciec Karola, Franciszek Pniak (1874) w wieku 21 lat wstąpił do c.k. armii i służył w kawalerii
do 1900 roku. Rok później ożenił się z osiem
lat młodszą córką miejscowego kowala — Marią Walugą. Doczekali się sześciorga dzieci —
dwóch córek: Apolonii (1902) i Stanisławy (1912)
oraz czterech synów: Stanisława (1905), Józefa
(1907), Karola (1910) i Bolesława (1919). Po zakończeniu służby wojskowej Franciszek pracował jako sztygar w kopalni Jacek Rudolf (później
Tadeusz Kościuszko) w Jaworznie.
Po wybuchu I wojny światowej Franciszek
Pniak został ponownie zmobilizowany do wojska.
Służył na froncie austriacko-rosyjskim w okolicach
Gorlic. Tam odniósł poważne rany, po zaleczeniu
których wrócił w rodzinne strony, przeniesiono go
w pobliże przedwojennej granicy austriacko-rosyjsko-niemieckiej. Służbę wojskową zakończył
w 1918 roku w stopniu starszego kaprala.
Karol rozpoczął naukę w szkole powszechnej
w Jaworznie, a po jej ukończeniu kontynuował
edukację w gimnazjum im. Stanisława Staszica
w Chrzanowie. Placówka ta powstała 12 marca
1911 roku, kiedy założono Towarzystwo Szkoły Średniej, a jego prezesem został hr. Edward
Mycielski. W 1925 roku powstało w szkole kółko
lotnicze, którym opiekował się prof. Bolesław Bytomski. W roku szkolnym 1927/1928 roku liczyło
16 członków, podzielonych na dwie sekcje: szybowcową i modelarską.
W roku szkolnym 1927/1928 Karol był uczniem
klasy VII a. Był to oddział typu humanistycznego,
którego wychowawcą był nauczyciel języka niemieckiego Karol Hedwik. Naukę w gimnazjum,
rok przed maturą, przerwał młodzieńczy wybryk

Karola — podczas jazdy pociągiem do szkoły, wraz
z towarzyszącymi mu kolegami, został przyłapany
przez konduktora na grze w karty. Gorliwy służbista zameldował o tym dyrektorowi gimnazjum,
a młody Pniak wziął całą winę na siebie. W efekcie
20 maja 1928 roku został ze szkoły relegowany.
Po tym zdarzeniu ojciec chciał, aby syn kontynuował rodzinną tradycję — pracę w kopalni.
Jednak chłopiec miał swoje marzenia, które chciał
za wszelką cenę spełnić. Już wtedy ciągnęło go do
lotnictwa. Jak opowiadał po latach jego syn, także
Karol: „od dziecka kochał się w lataniu”.
Mimo że był pełnoletni i nie potrzebował
zgody rodziców, by realizować swoje pragnienie
o zdobyciu przestworzy, natrafił na twardy opór
rodziny. Karolowi udało się jednak przekonać ojca
i 23 października 1928 roku zgłosił się ochotniczo
do wojska. Karol otrzymał przydział do 2. Pułku
Lotniczego (2. PL) w Krakowie. Po zakończeniu
przeszkolenia ogólnowojskowego, w styczniu
1929 roku przeniesiono go do dywizjonu szkolnego 2. PL. Lotnicze szkolenie podstawowe trwało
do maja tegoż roku i wtedy też Pniak otrzymał
awans na starszego szeregowego. W grudniu był
już kapralem.
5 maja 1930 roku skierowano go na kurs pilotażu do Szkoły Pilotów dla Podoficerów mieszczącej się w Bydgoszczy. Szkołę Pniak ukończył
w październiku, a po powrocie do Krakowa otrzymał przydział do 22. Eskadry Liniowej. W lipcu następnego roku rozpoczął Kurs Wyższego Pilotażu
w Grudziądzu, który zakończył z pozytywnym
wynikiem we wrześniu. Wrócił do 2. PL, ale tym
razem trafił do 122. Eskadry Myśliwskiej, której pilotem był przez prawie dziewięć lat — do 15 maja
1939 roku. W nowej jednostce szybko zauważono nieprzeciętne zdolności Pniaka i włączono go
do zespołu specjalizującego się w powietrznych
akrobacjach.
25 maja 1933 roku podczas międzynarodowego mityngu lotniczego w Warszawie, w obecności
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, słynna trójka myśliwska kpt. Bajana wykonała wiązkę akrobacji lotniczych. W skład zespołu wchodzili por.
Bronisław Kosiński, kpr. Stanisław Macek i kpr.
Karol Pniak. Potwierdzeniem kunsztu młodego
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Nie mógł inaczej się nazywać. Pasował
do nazwiska, jak ulał. A ono jemu:
jednozgłoskowe, proste, sugestywne.
Jasne, nie wymagające rodowodu. Jak
on sam. Twardy, silny, z grubsza ciosany,
mile rubaszny. Wrośnięty korzeniami
w twardą śląską ziemię.
Józef Mierzejewski, pilot

jeden z nielicznych

18

Ponieważ dowódca nie uwzględnił
meldunku zestrzelenia przez ze mnie
w tym samym zadaniu Dorniera npla,
przeto załączam do jego meldunku.
W chwili, kiedy d-ca związał się walką
z drugim Dornierem (i pierwszy został
przez niego zestrzelony) trzeci Dornier
atakował d-cę. Porzuciłem uciekającego
i zaatakowałem siedzącego na ogonie

mojemu d-cy. Po oddaniu kilku
krótkich serii npl zwalił się w korkociąg
i w korkociągu wyrżnął o ziemię. W tej
samej chwili w odległości 5–6 kilometrów
zobaczyłem płonący samolot Dornier
strącony przez mego d-cę. Pozostałe
2 samoloty npla uciekły.

Następnego dnia Karol Pniak stoczył kolejną walkę z niemieckim samolotem. Opisał ją Skalski:
Dnia 3.IX.39 poza normalnymi startami
alarmowymi, poleciałem jako d-ca 2-ch
kluczy na patrolowanie, na różnych
wysokościach w rej. Chełmno-Świecie.
Długo — długo nic, a po tym jak z worka
się wysypało. Ppor. Zenker, który był
w moim kluczu zobaczył pierwszy
„Henschla 126” i wraz z kpr. Kleinem
z klucza drugiego wyrwali się za nim.
Npl szedł w kierunku zwisającego
cumulusa dość grubego, nasi zbliżali
się za nim z tyłu. Naturalnie ja z ppor.
Pniakiem czekaliśmy, kiedy go wypędzą.
Tak się też stało, wypadła trójka
ostrzeliwując się wprost na mnie, los był
przesądzony. Rąbnąłem serię prosto w łeb,
a za mną to samo uczynił ppor. Pniak,
następnie się przewróciłem, ale npl już
dogorywał waląc się pionowo w dół.

4 września doszło do bitwy powietrznej nad majątkiem Poczałkowo, kiedy przeciwko niemieckiej
wyprawie Junkersów 87 w osłonie myśliwskiej
wystartował cały toruński dywizjon. W swoim raporcie Pniak tak opisał tę walkę:
Przed startem zobaczyłem na wysokości
2 tys. metrów 7 maszyn niemieckich
dwusilnikowych. Nabierałem wysokości
w kierunku tej siódemki. Na wysokości
1500 mtr. zaatakowała mnie inna trójka
samolotów tego samego typu. Walkę
z trójką uważałem za zbyt ryzykowną,
dlatego starałem się manewrowaniem
wymęczyć ich. Skutki okazały się dobre,
bo już na wysokości około 1000 mtr.
jednego gdzieś straciłem — pozostali dwaj
starali się lawirowaniem wycofać w dół
w kierunku NW. Bliższego z odległości
100 mtr. zacząłem ostrzeliwać — dymiący,
zwalił się na las w rejonie Osiek Wlkp.
Nie zwracając uwagi na tego, leciałem
za drugim, który gwałtownie zmienił
kierunek na więcej zachodni. Trudno było
mi go dogonić. Oddałem kilka dłuższych
serii z odległości 300–400 mtr. Lekko
dymiącego porzuciłem między Nakłem
a Bydgoszczą.

W trakcie pojedynku z Niemcami Karol Pniak
zapędził się aż w okolice Włocławka i wrócił do
jednostki następnego dnia o godzinie 12.25. Po
tej walce III/4. Dywizjon Myśliwski przeniósł
się na nowe lotnisko — w okolice miejscowości
Osięciny, 13 km na zachód od Brześcia Kujawskiego. Stamtąd wykonywano loty do 6 września,
kiedy nakazano jednostce opuścić Armię Pomorze i wejść w skład Brygady Pościgowej. Brygada
walczyła do tej pory w osłonie Warszawy, ale tego
dnia otrzymała rozkaz udania się w okolice Lublina. Tam też dotarli lotnicy z dywizjonu toruńskiego. Ich nowym miejscem postoju był Kierz.
Przebazowanie 142. Eskadry do Ostrowca koło
Łucka, które nastąpiło 9 września, o mało nie zakończyło się dla Pniaka tragicznie, gdy z powodu
zapadającego zmroku rozbił swój samolot. III/4.
jeszcze kilkakrotnie zmieniał miejsce postoju
(m.in. stacjonował w Brześciu nad Bugiem, ponownie w Ostrożcu, a także w Litiatynie), jednak
brak paliwa skutecznie uniemożliwiał aktywne
i skuteczne działanie przeciwko Luftwaffe.
Walcząc z niemieckim najeźdźcą Karol Pniak
wykonał pod polskim niebem 24 loty bojowe
i stoczył 15 walk z samolotami wroga. W sprawozdaniu napisanym 20 listopada 1939 roku
w Salon we Francji, obok nazwiska ppor. Pniaka,
dowódca dyonu kpt. Tadeusz Rolski napisał: „Zaciętość i odwaga w boju. Koleżeńskość w boju”.
18 września, około godz. 15., Pniak przekroczył
granicę w Śniatyniu wraz z rzutem naziemnym.
Piloci byłego dywizjonu myśliwskiego z Torunia
trzymali się w Rumunii razem. Pierwszy postój na
obcej ziemi odbył się wkrótce po przekroczeniu
granicy — w niedalekim Strożeńcu. Tam otrzymano rozkazy, by samochody udały się w konwoju do
Bukaresztu, piloci mieli dołączyć do oddziału kpt.
Jerzego Orzechowskiego, by otrzymać nowe paszporty w polskiej ambasadzie w stolicy Rumunii.
Grupy kpt. Orzechowskiego nie udało się jednak
odnaleźć, mimo iż wcześniej umawiano się na
spotkanie w Bacau. Piloci udali się do miejscowości Tulcza, gdzie znajdował się punkt zborny
lotników. Zostali internowani, ale nie zrezygnowali z pomysłu przedostania się do Francji. Udało im się zdobyć cywilne ubrania i po przebraniu
się koleją dotarli do Bukaresztu. Tam w polskiej
ambasadzie otrzymali paszporty, w które wpisano
cywilne zawody. Z nowym dowodem tożsamości
grupa pilotów z dywizjonu toruńskiego przeniosła
się do Konstancy.
Rumuńska tułaczka zakończyć się miała
w porcie Balcic nad Morzem Czarnym, gdzie zgrupowano polskich wojskowych pragnących dostać
się do Francji. Mimo problemów przy kontroli
dokumentów, Karolowi Pniakowi udało dostać na
statek Aghios Nikolaos, którym wyruszył w kierunku Francji. Droga morska wiodła przez Bosfor
i Morze Egejskie do Syrii. Polaków wyokrętowano
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czasie potajemnie ożenił się z Heleną Paul. Według ówczesnych przepisów podoficer musiał uzyskać na to pozwolenie swojego dowódcy, a i panna
musiała być nie tylko odpowiednio wykształcona,
ale i uposażona.
19 marca 1936 roku Karol Pniak odznaczony
został Brązowym Krzyżem Zasługi. W 1938 roku
w Szkole Podoficerów Lotnictwa zdał maturę
i 1 sierpnia awansował do stopnia sierżanta. 17 października, ze względu na likwidację Szkoły Podoficerów Lotnictwa w Bydgoszczy, został przeniesiony
do Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. Trafił tam jako słuchacz III, ostatniego roku uczelni.
Wchodząca w skład Centrum Wyszkolenia
Lotnictwa Nr 1 SPL była szkołą elitarną i oczkiem
w głowie szefa polskiego lotnictwa. Wśród tej elity
swoje miejsce odnalazł Karol Pniak. W 1937 roku
w rodzinie młodych Pniaków nastąpiła zmiana.
W ich otoczeniu pojawiła mała Grażynka Paul. Po
latach tak opisała swoje pojawienie się na Pieczyskach: „Miałam niecały rok, kiedy ciocia Helenka
wzięła mnie od moich rodziców Leokadii i Teodora Paulów. […] W Szczakowej miałam być parę
miesięcy. Stało się jednak inaczej”.
15 czerwca 1939 roku podchorążowie z III
rocznika SPL odeszli na praktykę do jednostek
liniowych. Pniaka skierowano do 4 Pułku Lotniczego w Toruniu, gdzie trafił do 142. Eskadry
Myśliwskiej dowodzonej przez kpt. Mirosława
Leśniewskiego. Myśliwcy ze 142. Eskadry wczesnym rankiem 30 sierpnia przelecieli na lotnisko
polowe, usytuowane w Markowie koło Gniewkowa. W tym czasie Karol został promowany do
stopnia podporucznika.
1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. W trakcie porannego lotu dwie pary polskich
myśliwców przechwyciły niemieckiego Henschla
126 z jednostki rozpoznawczej 3.(H)/21. Doszło
do walki, w wyniku której Niemiec został zestrzelony. Mimo udziału w starciu Karola Pniaka, oficjalnie zestrzelenia przyznano por. Marianowi
Pisarkowi i kpr. Benedyktowi Mielczyńskiemu.
Drugiego września 142. Eskadra otrzymała zadanie wymiatania wzdłuż rzeki Osa, od Grudziądza
do szosy Łasin – Gruta. Jednostka wystartowała
o godzinie 14.30. Na zachód i północ od Chełmży
natrafiono na formacje niemieckich samolotów.
Karol Pniak zgłosił zestrzelenie w tej walce Dorniera 17. Meldował o tym po zwycięskim locie:
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pilota było wyznaczenie go do składu zespołu
reprezentującego polskie lotnictwo myśliwskie
w trakcie wizyty w Rumunii. Wylot Polaków starannie przygotowano, podobnie jak pokaz w Bukareszcie, którego celem było ukazanie możliwości nowego samolotu myśliwskiego polskiej
myśli konstrukcyjnej — PZL P.7a.
12 października 1933 roku 30 samolotów P.7a
wystartowało z Warszawy do Lwowa, gdzie wylądowano jeszcze tego samego dnia. W składzie
zespołu był także płk Ludomił Rayski, szef Departamentu Lotnictwa Ministerstwa Spraw Wojskowych. Pokazy lotnicze, na których mieli być obecni
król Rumunii Karol i wielki książę Karol, zaplanowano na 18 października. Po przybyciu do Bukaresztu kilku naszych lotników zostało uhonorowanych rumuńskimi odznaczeniami wojskowymi.
Wśród nich był także Karol Pniak. Pokazy wypadły
znakomicie, o czym napisał na łamach „Przeglądu
Lotniczego” dowódca zespołu udającego się do
Rumunii, Stefan Pawlikowski. 21 października myśliwce P.7a wyruszyły w drogę powrotną do kraju.
Służba w lotnictwie wojskowym to nie tylko
pokazy, lecz stała i trudna praca w powietrzu.
Dla Pniaka szczególny pod tym względem był
zwłaszcza rok 1934. 5 czerwca dwa klucze PZL
P.7 ze 121. i 122. Eskadry Myśliwskiej otrzymały
rozkaz przelotu z Krakowa do Lwowa. Na lotnisku docelowym eskadry miały lądować kluczami,
podczas rozejścia się do przyziemienia drugiego
klucza kpr. Leopold Flanek zaczepił skrzydłem
o samolot Karola Pniaka (nr 6.94). Kiedy Pniak
poczuł uderzenie i zorientował się, że nie opanuje ciężko uszkodzonej maszyny, wyskoczył ze
spadochronem i bezpiecznie wylądował na ziemi. 3 października tego samego roku Karol Pniak
lądował przymusowo w polu, gdy zawiodły świece w silniku jego samolotu.
Od 1935 roku w II Rzeczypospolitej organizowane były Centralne Zawody Lotnictwa Myśliwskiego. Każdy z pułków lotniczych wyznaczał do
nich trójkę pilotów. Lotnicy strzelali do tzw. rękawów holowanych przez samoloty, toczyli między
sobą walki powietrzne, a także sprawdzano ich
umiejętności pilotażowe. Podczas pierwszych zawodów bezkonkurencyjni okazali się lotnicy z Dywizjonu Myśliwskiego w Krakowie. W zwycięskiej
ekipie jednym z pilotów był plutonowy Karol Pniak.
W kolejnych dwóch edycjach zawodów zespół
z Krakowa również okazał się najlepszy i w efekcie
zdobył przechodni puchar Ministra Spraw Wojskowych na własność. W tym czasie, w 1935 roku, odszedł ojciec Karola, Franciszek. Zmarł po chorobie
nowotworowej w szpitalu w Chrzanowie.
Jako pilot Karol Pniak osiągnął prawie wszystko, a wciąż był podoficerem. By to zmienić w 1936
roku rozpoczął naukę w Szkole Podoficerów Lotnictwa w Bydgoszczy — jego celem było uzupełnienie posiadanego wykształcenia. W tym samym

1

Ochotnicza Rezerwa.
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Podporucznik.
Zastępca szefa sztabu Dowództwa RAF.

Wyspami toczyła się powietrzna bitwa, która przeszła do historii pod nazwą Battle of Britain. 5 sierpnia 1940 roku została podpisana umowa polskobrytyjska regulująca status Polskich Sił Zbrojnych
na Wyspach Brytyjskich. W załączniku nr 1 określono warunki powstania Polskich Sił Powietrznych.
Karol Pniak, mimo służby w brytyjskim dywizjonie,
został formalnie członkiem polskiego lotnictwa.
9 sierpnia wykonał swój pierwszy lot bojowy
nad Wielką Brytanią osłaniając własne lotnisko.
11 sierpnia P/O Pniak odbył dwa loty bojowe, jednak do kontaktu z nieprzyjacielem nie doszło. Następnego dnia około godz. 17 radary wykryły cztery
duże formacje nieprzyjaciela, które liczyły około
30, 20 i dwa razy po 50 maszyn. Obawiając się kolejnego ataku na lotniska, dowództwo RAF poderwało w powietrze 21 samolotów z dywizjonów 64.
i 32. do osłony lotniska Hawkinge (w składzie 32.
Dyonu znalazł się P/O Pniak) i cztery Hurricane’y
z 501. nad Gravesend. W locie tym Karol Pniak odniósł pierwszy sukces nad Wyspami. Pilot tak go
opisał w raporcie bojowym:
Leciałem za Czerwonym kluczem, gdy
na wysokości 14.000 stóp spotkaliśmy
formację około 50 Do 215, które leciały
trójkami, jeden za drugim. Osłaniały
je Messerschmitty 109. Zaatakowałem
Do 215 i trafiłem go kilkoma krótkimi
seriami ze 100 jardów z poprawką ¼.
Potem odskoczyłem i po tym, jak z góry
zaatakował mnie Me 109, rozpocząłem
z nim walkę. W skręcie wszedłem mu
na ogon. Zaczął kręcić spiralę w dół
i trafiłem go dwoma lub trzema jednoi dwusekundowymi seriami. Wkrótce
zobaczyłem spory dym wydobywający się
z jego kadłuba. Nie byłem pewien jego
losu, więc jeszcze raz nacisnąłem spust,
lecz skończyła mi się amunicja. Leciałem
za nim do 3.000 stóp i po raz ostatni
widziałem go, jak mocno dymił i kręcił
spiralę. Było to około godz. 17.30, a walka
toczyła się w połowie drogi pomiędzy
Hawkinge i Manston.

Wieczorem 15 sierpnia na południowym wschodzie Anglii doszło do kolejnej walki z niemieckimi
samolotami. Dwa zwycięstwa (prawdopodobne
i uszkodzenie samolotu nieprzyjaciela) w okolicach Croydon odniósł wówczas P/O Pniak. Polak
tak opisał to zdarzenie w raporcie bojowym:
Zaatakowałem lecącego na wysokości
11.000 stóp Do 17, który skręcał nad
Croydon. Otworzyłem ogień z 200
jardów i oddałem kilka krótkich serii
z tyłu, po których Do 17 zaczął dymić.
Zobaczyłem jak szybuje w dół, ciągnąc

za sobą smugę czarnego dymu. Kiedy
się wznosiłem, zobaczyłem Me 109
atakującego Hurricane’a. Zaatakowałem
go z tyłu, otwierając ogień z 250 jardów.
Oddałem kilka krótki serii, a on poleciał
w dół zygzakiem, znacząc lot cienką
smugą czarnego dymu. Zostawiłem go
i kiedy rozpocząłem wznoszenie, zostałem
zaatakowany od czoła przez innego Me
109. Nacisnąłem spust, ale okazało się,
że wystrzelałem całą amunicję.

Późnym popołudniem 18 sierpnia przeciwko niemieckiej wyprawie wystartował 32. Dywizjon,
w składzie którego leciał Karol. Po walce z niemieckimi Messerschmittami pilot zgłosił zestrzelenie
dwóch z nich:
Leciałem jako numer 2 w Niebieskim
kluczu. Po prawej stronie zobaczyłem
lecące na tej samej wysokości dwa Me
109. Zaatakowałem samolot znajdujący
się bliżej, oddając w jego kierunku
krótką serię z odległości 250 jardów.
Był całkowicie zaskoczony, a ja zbliżyłem
się i posłałem mu dwie dwusekundowe
serie i zaraz po tym Me 109 stanął
w płomieniach i pokrył się czarnym
dymem. Zaczął nurkować w kierunku
południowo-wschodnim. Wzniosłem
się na wysokość 13.000 stóp i tam
dostrzegłem dwa Hurricane’y walczące
z piątką Me 109. Zaatakowałem jednego
z nich — tego, który był z tyłu jednego
z Hurricane’ów i był blisko. Zauważył
mnie, bo zaatakowałem go ¾ od przodu
i z góry. W jednej chwili skręcił w moją
stronę i rozpoczął nurkowanie.
Zawróciłem w jego kierunku i po kilku
sekundach byłem blisko niego. Pierwszą
serię oddałem z 300 jardów. Po kilku
kolejnych zaczął się palić. Zostawiłem go
na wysokości 7.000 stóp, a on kierował
się na południe. Kiedy zawracałem,
zobaczyłem innego Me 109, który
nurkując także leciał na południe. Był już
zbyt daleko ode mnie, więc wróciłem
do domu.

22 sierpnia około godziny 17 P/O Pniak i P/O Bolesław Własnowolski ochraniali własne lotnisko
w Biggin Hill, a później ten pierwszy osłaniał lot
pojedynczego Ansona. W czasie, kiedy Pniak wykonywał to zadanie, na ekranach radarów pokazała się formacja, którą obliczono na około 100
samolotów nieprzyjaciela. Przeciw nim skierowano kilka dyonów, m.in. 32. z P/O Własnowolskim i 65. z F/O Władysławem Szulkowskim. Do
tej pierwszej jednostki wkrótce dołączyła eskadra
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dzielono na dwa dywizjony, z czasem utworzono
także trzecią jednostkę — Dywizjon Zapasowy.
24 stycznia 1940 roku zawitał Karol na Wyspach
Brytyjskich, gdzie wstąpił do RAF Volunteer Reserve i otrzymał numer służbowy 76707 oraz stopień P/O, czyli Pilot Oficera2. Polacy podporządkowani brytyjskiemu regulaminowi nosili mundury
RAF z odznaką RAF VR. Próbowano zgodnie z porozumieniem polsko-brytyjskim pogodzić obowiązujący regulamin z polskimi tradycjami, odznaczeniami i stopniami. Oficerowie nosili polskiego orła
lotniczego pod guzikiem lewej kieszeni. Podobna
odznaka była na czapkach oficerów i furażerkach
szeregowych. Personel wszystkich stopni na rękawie, przy ramieniu, miał odznakę z napisem
poland. Wszystkim pozwolono nosić baretki odznaczeń, które otrzymali przed wstąpieniem do
RAF, podobnie jak oznaki specjalności lotniczej,
ale tylko RAF.
1 czerwca 1940 roku Brytyjskie Ministerstwo
Lotnictwa rozpoczęło sondować czy Polacy są
skłonni wysłać 20 lub 30 przeszkolonych pilotów
do brytyjskiego OTU albo bezpośrednio do dywizjonów RAF. 3 czerwca nadeszła odpowiedź — Polacy dysponowali 25 pilotami myśliwskimi i 50 pilotami bombowymi, którzy mieli za sobą doświadczenie wojenne, ponadto 45 pilotami myśliwskimi
z doświadczeniem operacyjnym i 90 bombowymi.
Air Ministry zażądało listy 50 do 70 doświadczonych pilotów należących do RAF VR. 4 czerwca
propozycja została zaakceptowana przez AVM
Williama Sholto Douglasa, ówczesnego Deputy
Chief of the Air Staff RAF3. AVM Sholto Douglas
stwierdził, że Brytyjczycy byliby głupi, gdyby nie
skorzystali z takiej oferty. Proponował jednak, by
przed przejściem do OTU Polacy przeszli trening
w powietrzu, pozwalający ocenić ich umiejętności.
17 czerwca siedmiu pilotów uznano za gotowych
do przeszkolenia w 15. EFTS w Carlisle, następnych 67 właśnie kwalifikowano. Rozpoczęła się
droga Polaków do jednostek bojowych RAF.
W czasie kiedy Karol Pniak zapoznawał się
z angielską rzeczywistością, dotarła do niego
tragiczna wiadomość. 4 maja, biorący udział
we wsparciu kampanii norweskiej, polski niszczyciel ORP Grom został zatopiony dwoma bombami zrzuconymi przez Heinkla 111 z KG 100. Wraz
z okrętem na dno norweskiego fiordu poszło 59
członków załogi. Wśród nich był starszy brat Karola
— bosman Józef Pniak.
Długa bezczynność Karola Pniaka skończyła
się 4 lipca 1940 roku, gdy trafił do Old Sarum na
kurs odświeżający w 1. SOAC, a następnie 14 tegoż miesiąc do 6. OTU w Sutton Bridge. 3 sierpnia wraz z P/O Janem Pfeifferem i P/O Bolesławem Własnowolskim został przydzielony do 32.
Dywizjonu stacjonującego w Biggin Hill. Nad
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w Bejrucie, a po kilku dniach pobytu w tym mieście znaleźli się na francuskim transportowcu płynącym do Marsylii. Do Francji Karol Pniak wraz
kolegami dotarł 29 października.
Lotnictwo spod znaku biało-czerwonej szachownicy organizowano u boku obu sprzymierzeńców. Gen. Józef Zając, wyznaczony przez
gen. Sikorskiego na dowódcę lotnictwa, pragnął,
by krajem odrodzenia polskiego lotnictwa były
Wyspy Brytyjskie. Niestety zabiegi Francuzów
zmusiły Polaków do podzielenia swoich lotników
pomiędzy aliantów. Konferencję trójstronną w Paryżu wyznaczono na 25 października. Brytyjczycy
zaproponowali miejsce dla 300 pilotów i 2.000
szeregowych. Ze względu na problemy językowe
wycofali się z zamiaru zorganizowania na Wyspach polskich dywizjonów myśliwskich. Zamiast
tego zaproponowano utworzenie dwóch dywizjonów bombowych oraz dwóch zapasowych.
	Bazą wytypowaną do skoszarowania polskich
lotników był Eastchurch. W pierwszym rzędzie,
zapoznając się z regulaminami RAF, mieli rozpocząć szkolenie oficerowie i personel techniczny.
Po ukończeniu organizacji, poszczególne jednostki taktyczne udawać się miały do wskazanych
przez Brytyjczyków miejsc stacjonowania. Zasady
tworzenia jednostek oparte byłyby o obowiązujące w RAF przepisy i regulaminy. Żołd oficerów
i szeregowych był identyczny z tabelami przedstawionymi przez Brytyjczyków. Dzięki porozumieniu
zawartemu pomiędzy sojusznikami 28 października, 6 grudnia pierwsza grupa Polaków udała się
na Wyspy. Wobec takiego rozwoju sytuacji Karol
Pniak wkrótce zgłosił się do wyjazdu do Anglii.
	Brytyjczycy zaczęli przygotowywać się do przyjęcia polskich lotników na Wyspach, którzy mieli
wstępować do RAF jako Volunteer Reserve1. Pierwotnie w bazie Eastchurch utworzono Receiving
Centre (Centrum Lotnictwa Polskiego w Anglii),
w którym Polacy mieli uczyć się języka, regulaminów, przechodzić badania lekarskie. Następnie utworzono polską bazę zapasową Centrum
w Manston. Droga, jaką polski pilot musiał przebyć, by dostać się do jednostki bojowej, została
określona przez Wyspiarzy:
– Piloci kierowani byli do 15. EFTS w Redhill,
gdzie odbywali kurs wznawiający. Po kursie
decydowano, czy kandydat nadaje się, by
szkolić się dalej.
–	Następnie kandydat trafiał do 18. OTU
w Hucknall.
– Po kwalifikacji do dalszego szkolenia przenoszono go do polskiego dywizjonu stacjonującego w Bramcote.
Z końcem maja zapadła decyzja o przeniesieniu
polskiego Centrum z Eastchurch i Manston do
Blackpool. Baza miała polską komendę, na czele
której stał płk pil. Bolesław Stachoń. Personel po-

Byłem numerem 3 Niebieskiego
klucza, gdy napotkaliśmy 12 Me 109
na wysokości 20.000 stóp. Były wyżej
od i nas zaatakowały. Ja zostałem
zaatakowany z góry i od czoła przez
Me 109. Wykonałem zawrót i dostałem
się na jego ogon, a następnie zbliżyłem
się na odległość 150 jardów i oddałem
dwie dwusekundowe serie. Zaczął dymić
z silnika, a ja lecąc za nim wystrzeliłem
do niego jeszcze dwie serie. Zaczęło
wydobywać się z niego coraz więcej dymu
i zaraz potem przeszedł w nurkowanie.
Poczułem, że moją maszyną zaczyna
trząść i zauważyłem dym wydobywający
się z silnika i prawego skrzydła. Na
skrzydle pojawił się również płomień.
Wyłączyłem wszystko i zanurkowałem
do ziemi. Kiedy dotarłem do wysokości
5.000 stóp, płomienie były tak duże,
że wywróciłem samolot na bok
i wyskoczyłem. Wylądowałem z dużą
prędkością, bo mój spadochron nie
otworzył się poprawnie, a poza tym był
podziurawiony. Wylądowałem 3 mile na
północny zachód od Hawkinge. Moja
kostka i kolano doznały urazu, więc
zostałem zabrany do szpitala.

Hurricane (V6572) Pniaka rozbił się w Rhodes
Minnis, niedaleko Lyminge.

	Nieco później Karol Pniak został odznaczony
Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari nr 8895 nadanym Zarządzeniem Naczelnego Wodza L.dz.164/
GM/40 z 21 grudnia 1940 roku (ogłoszony
w Dzienniku Personalnym Naczelnego Wodza
i Ministra Spraw Wojskowych Nr 1 z 1 lutego 1941
roku. Tak uzasadniono wniosek o odznaczenie:
„Przydzielony do 32. Dywizjonu Myśliwskiego
Angielskiego w różnych walkach powietrznych zestrzelił 5 samolotów nieprzyjacielskich”.
21 grudnia 1940 roku płk Stefan Pawlikowski,
oficer łącznikowy przy brytyjskim dowództwie
lotnictwa myśliwskiego, przygotował wniosek
o nadanie Pniakowi Krzyża Walecznych za starcie z włoskimi samolotami, do którego doszło 11
listopada. W opisie czynu opierał się na raporcie
bojowym z tej walki:
Ppor. Pniak jako No 2 (niebieski)
zaatakował dnia 11.11.40 o godz. 13.30
jeden z 9 samolotów bombowych npla
typu BR 20 (włoski). Natarcie ppor. Pniak
uskutecznił z kierunku tył-dół oddając
serię 4 sekundową, z odległości 200
jardów. Po tej serii samolot npla zapalił
się, przeszedł na plecy i spadł do morza.
Jeden z członków załogi ratował się
spadochronem. Ppor. Pniak zaatakował
z kolei drugi samolot npa odpalając
serię 4–5 sekund. W tym czasie do tego
samolotu npla inny własny samolot
otworzył ogień z k.m. Od tej chwili ppor.
Pniak wraz z innym samolotem eskadry
podążali za samolotem npla zanim on
nie uskutecznił przymusowego lądowania
w okolicy Woodbridge. Dodatkowo
w opinii przełożony napisał: Ppor. Pniak
na podstawie raportu Dyw. 257 do dnia
5.12.40 posiadał wylatanych 500 godzin
operacyjnych. Łącznie z niniejszym
zwycięstwem zaliczonem jako 1 ½
samolotu, ppor. Pniak ma za soba 4 ½
sam. npla zestrzelonych, stwierdzonych
oraz 3 zestrzelenia prawdopodobne.

20 stycznia 1941 roku, wraz z innym pilotem 306.
Dywizjonu F/O Stefanem Witorzeńciem, udał się
do Londynu, gdzie z rąk gen. Władysława Sikorskiego otrzymał Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari. 25 lutego do 306. Dywizjonu dołączył P/O Stanisław Skalski, towarzysz walk Pniaka z września
1939 roku. 1 marca 1941 roku P/O Karol Pniak został odznaczony Krzyżem Walecznych.
1 kwietnia 1941 roku „Toruniacy” wraz z 303.
Dywizjonem Myśliwskim weszli w skład polskiego 1. Skrzydła Myśliwskiego, które stacjonowało
na lotnisku w Northolt. Podstawowym zadaniem
skrzydła były loty obronne w okolicy kanału La
Manche oraz zaczepne wyprawy nad Francję.

11 czerwca Karol Pniak trafił na leczenie do szpitala
RAF w Torquay, w którym przebywał przez dwa tygodnie. Był to prawdopodobnie efekt odnowienia
kontuzji, które odniósł w czasie Battle of Britain.
Do bojowego latania wrócił 8 lipca, kiedy to
wraz z kolegami osłaniał powrót wyprawy bombowej w osłonie myśliwskiej (Circus 39), składającej się z dwóch Stirlingów z 7. Dywizjonu RAF,
atakujących elektrownie w Bethune i Mazingarbe. 17 lipca brał udział w wymiataniu w rejonie
Ambleteuse – St. Omer – Gravelines – była to
jego pierwsza wyprawa nad Francję. Ostatnie
zadanie w składzie polskiego 1. Skrzydła Myśliwskiego wykonał 23 lipca 1941 roku, kiedy dywizjony 306. i 308. brały udział w operacji Circus 59. Jej
celem były składy amunicji w Foret d’Eperlecques — zbombardować je miało sześć brytyjskich
Blenheimów, a polskie jednostki, wraz z sześcioma innymi dywizjonami RAF, przeznaczone były
do wsparcia wyprawy nad miejscem bombardowania. W walce, która się wywiązała, „Toruniacy”
zgłosili zestrzelenie dwóch Me 109 przy stracie
dwóch poległych pilotów oraz jednego rannego. W drodze powrotnej, już nad Anglią, kolejną przygodę przeżył Pniak. Wspomina o tym
Dziennik Działań 306. Dywizjonu: „F/O Pniak,
z powodu nieuzasadnionego zbyt szybkiego
wyczerpania się benzyny, lądował przymusowo
w Richmond Park o godz. 14.15. Samolot rozbity,
pilot — lekkie potłuczenia. Wypadek jest obecnie
badany”. 18 sierpnia Pniak trafił do Hallington
County Hospital, a 23 października pojawiała się
informacja, że jest chory.
1 września 1941 roku Karola Pniaka awansowano do stopnia porucznika. 18 listopada 1941
roku przeniesiono go z 306. Dywizjonu do Air Fighting Development Unit w Duxford. Zajmował
się tam oceną przydatności nowych typów samolotów RAF oraz możliwościami zdobytych maszyn
niemieckich. 30 stycznia 1942 roku powrócił do
Dywizjonu 306., a 31 maja odesłano go na kurs
kontrolerów lotniczych. 14 czerwca znów trafił do
Dywizjonu 306., ale pierwszy lot bojowy wykonał
dopiero 2 listopada. Oznaczało to, że przez prawie
półtora roku Karol Pniak nie brał bezpośredniego
udziału w powietrznych zmaganiach nad Europą. 1 grudnia objął stanowisko dowódcy eskadry.
W 1942 roku został wyróżniony przez dowództwo
RAF odznaczeniem Distinguished Flying Cross.
13 kwietnia 1942 roku płk Stefan Pawlikowski,
oficer łącznikowy przy dowództwie Fighter Command, skierował prośbę do Głównego Inspektora
Lotnictwa o wysłanie polskiej misji lotniczej na
Bliski Wschód. 29 października 1942 roku podczas rozmowy Air Marshala Williama Sholto Douglasa, dowódcy Fighter Command, z płk. Pawlikowskim, Brytyjczyk zwrócił się Polaka, z prośbą o wysłanie na Środkowy Wschód „[…] grupy
doświadczonych pilotów celem wzięcia udziału
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Po zaleczeniu odniesionych podczas walki
obrażeń, 7 września powrócił do jednostki. Ze
względu na poniesione straty jednostka odeszła
na odpoczynek na północ Wielkiej Brytanii, a będący w jego składzie Polacy, w tym P/O Pniak, zostali przeniesieni do innej jednostki i 16 września
trafili do stacjonującego w Martlesham Heath Dywizjonu 257.
11 listopada 1940 roku w historii RAF kojarzy
się przede wszystkim ze Spaghetti Party. Tak nazwano „rzeź” włoskiej wyprawy atakującej konwój
w rejonie Lowestoft. Regia Aeronautica wysłała tam
dziewięć bombowców Fiat BR 20 w osłonie 40 myśliwców Fiat CR 42. Około godz. 13.30 przeciwko
nim wystartowały dyony 17., 46. i 257. (z P/O Karolem Pniakiem). Wkrótce piloci z dwóch ostatnich
jednostek RAF zobaczyli włoskie bombowce lecące w szyku w kształcie litery „V”. Brytyjczycy zgłosili zestrzelenie dziewięciu BR 20 i uszkodzenie następnego oraz zestrzelenie czterech CR 42, a także
meldowali o trzech zestrzeleniach prawdopodobnych oraz jednym uszkodzeniu. W rzeczywistości
Włosi stracili trzy BR 20 z 43o Stormo i tyle samo
CR 42 z 18o Gruppo. Wśród zwycięzców z 257. Dyonu był P/O Karol Pniak. Polak zaatakował włoski
bombowiec z tyłu i z dołu z odległości 200 jardów
i oddał w jego kierunku trwającą cztery sekundy
serię. Z okolic kokpitu zaczął wydobywać się dym,
pojawiły się języki ognia. Samolot przewrócił się
na plecy, jeden z lotników zdołał uratować się skokiem ze spadochronem, a w chwilę potem BR 20
zderzył się z powierzchnią morza. Pniak zaatakował kolejnego bombowca dwoma trwającymi po
4–5 sekund seriami. Z maszyny zaczął wydobywać
się dym i lotem ślizgowym zawróciła w kierunku
angielskiego brzegu, gdzie do starcia dołączył
P/O Jack Kay z tej samej jednostki. W efekcie Włosi przymusowo lądowali w Bromswell, niedaleko
lotniska RAF w Martlesham, na którym stacjonował 257. Dywizjon.
16 listopada w południe Pniak wykonał ostatni lot operacyjny w 257. Dyonie — 21 listopada
pożegnał angielskich kolegów i następnego dnia
zameldował się w 306. Dywizjonie Myśliwskim
stacjonującym w Tern Hill. Jednostka nosiła imię
„Toruńskiego” i kontynuowała tradycje III/4. Dywizjonu Myśliwskiego, w którym podczas kampanii 1939 roku służył Karol Pniak. Jego dowódcą
ponownie został Tadeusz Rolski i to jemu zależało, by dawny i sprawdzony w boju podkomendny
z września 1939 roku znalazł się pod jego skrzydłami. W 306. Dywizjonie Pniak trafił do Eskadry B, której dowódcą był F/Lt Jerzy Zaremba. Loty
w polskim dywizjonie Karol Pniak rozpoczął 7
grudnia 1940 roku, kiedy to wraz z F/Lt Hugh
Kennardem i P/O Zdzisławem Langhamerem wykonał godzinny patrol nad własnym lotniskiem.
Do kontaktu z nieprzyjacielem nie doszło. Był to
zarazem ostatni lot operacyjny pilota w 1940 roku.
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osłaniająca nieco wcześniej Ansona. Do skutecznego strzału doszedł tylko jeden klucz (jego składzie był P/O Pniak), który otworzył ogień do Do
215. Bombowiec opuścił formację i dymiąc z obu
silników skrył się w chmurze. Samolot uznano za
uszkodzony.
24 sierpnia około godz. 14 RAF poderwał
w powietrze dyony, które patrolowały nad południową Anglią na wypadek, gdyby radary nie zdołały wykryć nieprzyjaciela. Niemcy wysyłali bowiem
nad Anglię grupy Me 109, by utrzymywać RAF
w ciągłym pogotowiu i zmęczyć jej lotników. Jeden
z takich prewencyjnych lotów wykonywał 32. Dywizjon, w składzie którego znaleźli się P/O Pniak
i P/O Własnowolski. Kilkanaście minut po starcie
jednostka znajdowała się na północ od Dover i została wówczas zaatakowana z przewagi wysokości
przez Me 109. Piloci 32. Dyonu zgłosili wprawdzie
zestrzelenie jednego Me 109 i zestrzelenie prawdopodobnie drugiego, ale jeden z nich lądował
przymusowo i był ciężko ranny, a kolejny ratował
się skokiem ze spadochronem i odniósł mniejsze
obrażenia. Tym drugim pilotem był P/O Pniak,
który przed gwałtownym opuszczeniem Hurricane’a dopisał do swego konta wspomniane zestrzelenie prawdopodobne Me 109. Polak tak opisał to
zdarzenie w raporcie bojowym:

Pamiętam dzień powrotu wujostwa
do Szczakowej. Czekaliśmy wszyscy
w domu, kiedy ktoś wpadł i zawołał:
Idą! Ruszyliśmy do bramy podwórka
i zobaczyliśmy piękna parę, idącą
od strony tak zwanego gościńca.
Wujostwo przyszli na piechotę z dworca
w Szczakowej, żadnych środków
publicznej lokomocji wówczas nie było.
Tacy pozostali mi w pamięci z tamtego
dnia: wujek Karol — przystojny, wysoki
mężczyzna w lotniczym angielskim
mundurze oraz ciocia Helena — piękna
kobieta w czarnej sukni z zarzuconym
na ramieniu srebrnym lisem. Był zmierzch
ciepłego, jesiennego dnia.

l.p.

data

jednostka

typ samolotu

miejsce walki

1.

1939-09-01

142. EM

Hs 126

10 km na zachód od Torunia

2.

1939-09-02

142. EM

Do 17

Okolice Kwidzyna

3.

1939-09-03

142. EM

Hs 126

Kornatowo

4.

1939-09-04

142. EM

Do 17

Osiek Wlkp.

5.

1939-09-04

142. EM

Do 17

Między Nakłem a Bydgoszczą

6.

1939-09-04

142. EM

Do 17

Solec

7.

1940-08-12

32. DM

Me 109

Między Hawkinge i Manston

8.

1940-08-15

32. DM

Do 17

Okolice Croydon

9.

1940-08-15

32. DM

Me 109

Okolice Croydon

10.

1940-08-18

32. DM

Me 109

Okolice Margane

11.

1940-08-18

32. DM

Me 109

Okolice Margane

12.

1940-08-22

32. DM

Do 215

Między Manston a Deal

13.

1940-08-24

32. DM

Me 109

Okolice Hawkinge – Dover

14.

1940-11-11

257. DM

BR 20

Kanał La Manche

15.

1940-11-11

257. DM

BR 20

Okolice Bromswell

Tabela 1. Wykaz zwycięstw majora Karola Pniaka.
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Skrzydła Myśliwskiego. W tym czasie specjalna
komisja aliancka dokonała w ramach reparacji
wojennych podziału zdobycznych niemieckich
samolotów. Szczególnymi względami cieszyły się
trójsilnikowe transportowe Junkersy 52, które po
Europie rozprowadzała specjalna jednostka mająca swoją bazę na lotnisku Fuhlsbuettel koło Hamburga. W jej skład wchodziło wielu Polaków, także
Karol Pniak. Następnie we wrześniu 1946 roku ponownie został dowódcą 308. Dywizjonu. Uczestniczył w rozwiązaniu tej jednostki, co nastąpiło 18
grudnia 1946 roku.
Podczas działań wojennych, w latach 1940–
1945 Karol Pniak wykonał 212 lotów bojowych,
w czasie 281 godzin i 30 minut. 29 stycznia 1947
roku na zamku Wilhelminy Holenderskiej książę
Bernard odznaczył 8 polskich lotników, 15 brytyjskich i 4 holenderskich. Wśród nich był kapitan
Pniak, który otrzymał Vliegerkruis (Holenderski Bojowy Krzyż Lotniczy). Po wojnie, 8 marca
1946 roku, otrzymał też Krzyż Walecznych po raz
czwarty.
Oficjalnie zestrzelił 6 ¾ samolotów przeciwnika, dwa prawdopodobnie oraz 2 i 5/6 uszkodził
i na liście najskuteczniejszych polskich myśliwców z czasów II wojny światowej znajduje się na
26 miejscu. Poniżej wykaz zwycięstw majora Karola Pniaka.
Po zakończeniu wojny Karol Pniak sprowadził z Polski swoją żonę. Decyzja o powrocie do
Ojczyzny musiała zapaść na początku 1947 roku,
o czym świadczy data wypełnienia kwestionariusza repatriacyjnego. W tym celu Karol musiał
zgłosić się do Konsulatu Generalnego RP w Londynie. Wspomniany dokument sporządzono 31
marca 1947 roku.
Rodzina Pniaków znalazła się na pokładzie
statku płynącego do Szczecina. Dzień powrotu
do rodzinnego gniazda zapamiętała nastoletnia
wówczas Grażyna, która z utęsknieniem wyczekiwała ukochanych wujka i ciocię:
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w walkach na tamtym teatrze działań”. 4 listopada płk Pawlikowski wysłał pismo do Fighter
Command, informując o zgodzie Polaków na
tworzenie zespołu myśliwców, mającego walczyć
na Środkowym Wschodzie.
Mimo początkowego oporu Brytyjczyków,
zgodzono się na utworzenie eskadry złożonej
z Polaków, którzy mieli dołączyć do jednego z istniejących dywizjonów. Nazwiska członków zespołu miały być zaakceptowane i przesłane do Ministerstwa Lotnictwa do 4 lutego. Nabór do PFT
ogłoszono 2 lutego 1943 roku. Ochotnicy zgłaszali kandydatury osobiście u dowódców dywizjonów, co też uczynił Pniak. Grupa 15 pilotów, oficer
łącznikowy oraz dwóch oficerów technicznych
została wybrana z ponad 60 kandydatów. Dowódcą Zespołu Myśliwskiego został S/Ldr Stanisław
Skalski. Karola także zakwalifikowano, ale nie do
pierwszego składu. 13 lutego 1943 roku udał się
do West Kirby w miejsce zestrzelonego kilka dni
wcześniej nad Francją F/Lt Tadeusza Koca z 308.
Dywizjonu Myśliwskiego. 20 lutego zespół, oficjalnie nazwany Polish Fighting Team, odpłynął
w kierunku Afryki.
23 marca piloci PFT otrzymali upragnione
samoloty — Spitfire’y IX. Jednak mimo intensywnych lotów podczas pustynnej eskapady, Karola
Pniak — w przeciwieństwie do prawie wszystkich kolegów z zespołu — nie powiększył swojego dorobku zwycięstw powietrznych, choć były
ku temu okazje. 22 kwietnia formacja Spitfire’ów
i Kittyhawków napotkała nad Zatoką Tunezyjską,
w rejonie wyspy Zembra, ponad 20 skradających
się tuż nad powierzchnią morza sześciosilnikowych transportowców Me 323 Gigant w osłonie
lecących na wysokości 8.000 stóp myśliwców
wroga. Górną osłonę stanowili piloci PFT, którymi dowodził F/Lt Karol Pniak. Polacy zaatakowali najwyżej lecące samoloty eskorty i w efekcie
zestrzelili sześć z nich bez strat własnych. 1 marca Pniaka awansowano do stopnia kapitana. Po
kampanii afrykańskiej przerzucono Polaków na
Maltę, skąd wrócili na Wyspy Brytyjskie.
Po powrocie, 22 lipca, Karola skierowano do
3. Skrzydła Myśliwskiego. 24 września rozpoczął
służbę instruktora w 58. OTU. Od 6 października 1943 roku do 12 marca 1944 roku pełnił różne
funkcje w służbach naziemnych w Northolt. 7 listopada 1943 roku został odznaczony Krzyżem
Walecznych po raz drugi i po raz trzeci. Ponownie
wrócił do szkolenia pilotów, tym razem w 61. OTU.
25 września otrzymał przydział do 84. Group Suport Unit, czyli jednostki pomocniczej 84. Grupy
Myśliwskiej RAF. 28 listopada 1944 roku objął dowództwo w 308. Dywizjonu Myśliwskiego, stacjonującym w belgijskiej Gandawie. Karol Pniak był
ostatnim wojennym dowódcą 308. Dywizjonu.
1 lipca 1945 roku odkomenderowano go do
Blackpool, a pod koniec roku do dowództwa 131.

Aparat bezpieczeństwa Polski
ludowej wobec Karola Pniaka
w latach 1949–1956
Adrian Rams
podstawowych organizacji partyjnych (POP),
którzy składali raporty i doniesienia szkalujące
Pniaka, utrudniali awans lub domagali się jego
zwolnienia. Sprawa Pniaka nie jeden raz była
omawiana na zebraniach POP. Dochodziło do
sytuacji, że po kilku dniach od angażu musiał
szukać nowej pracy, ponieważ czynniki miejscowe były przeciwne jego zatrudnieniu. Na jego
utrzymaniu znajdowała się żona Helena i urodzony w 1950 roku syn Karol. W proteście przeciw
takiemu traktowaniu Karol Pniak skierował nawet
list do prezydenta Bolesława Bieruta.
Ostatnie miesiące II wojny światowej były
dla Karola Pniaka niezwykle pracowite. 18 listopada 1944 roku objął dowództwo 308. Dywizjonu
Myśliwskiego „Krakowskiego”, który stacjonował
w belgijskiej Gandawie. Jego dywizjon miał za
zadanie zwalczać cele naziemne znajdujące się
w Niemczech i wypychać niemiecką armię poza
Ren. Po zakończeniu II wojny światowej Karol
Pniak musiał podjąć decyzję o pozostaniu na
emigracji lub powrocie do kraju. Początkowo
zdecydował się pozostać na Wyspach Brytyjskich,
pełnił nadal służbę w Polskich Siłach Powietrznych na Zachodzie. 1 lipca 1945 roku — już po zakończeniu II wojny światowej w Europie — Pniak
został odkomenderowany do Blackpool, a z końcem 1945 roku przeniesiono go do dowództwa
131. Skrzydła Myśliwskiego. W 1946 roku sprowadził do Wielkiej Brytanii swoją żonę — Helenę.
Sprawa była wielce skomplikowana, ponieważ
Polska, de facto, znajdowała się w stanie sowieckiej okupacji, więc legalny wyjazd nie był możliwy.
Więcej szczegółów podaje Grażyna Paul, którą początkowo miała wyjechać razem z Heleną
Pniak, ale na jej wyjazd nie zgodzili się rodzice:
Skończyła się długa okupacja, moja
ciocia Helena wyjechała do Anglii do
wujka Karola, a właściwie dotarła tam
po utajnionej akcji Czerwonego Krzyża
wraz z kilkoma jeszcze żonami lotników
polskich. Transport ten to podobno była
furgonetka pokryta plandeką: tak poprzez
Niemcy, Francję, kanał La Manche do
Anglii. Tak zapamiętałam to z opowieści
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elem artykułu jest przedstawienie przyczyn, przebiegu i konsekwencji inwigilacji
Karola Pniaka prowadzonej przez aparat
bezpieczeństwa ludowej Polski w latach 1949–
1956. Podstawę do tego stanowi teczka Karola
Pniaka, znajdująca się w zasobie archiwalnym
Instytutu Pamięci Narodowej, o sygnaturze IPN
Kr 010/8141. Jako wprowadzenie do opisania
kilkuletniego procesu rozpracowywania Pniaka
zostaną scharakteryzowane powojenne losy formacji Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (PSZ)
oraz ich części składowej — Polskich Sił Powietrznych (PSP), a także polityka powojennego państwa polskiego wobec żołnierzy powracających
do kraju z emigracji. W historii Karola Pniaka
widoczne jest zaostrzenie kursu wobec wojskowych — repatriantów w 1948 roku i wprowadzanie w praktyce instrukcji ws. „wrogich środowisk” w zakładach pracy z 1952 roku.
Urząd Bezpieczeństwa (UB) otoczył Pniaka
sprawną siatką informatorów i agentów, którzy
obserwowali jego poczynania w miejscu pracy
i zamieszkania. Wśród nich byli współpracownicy Pniaka, znajomi — także bliscy — oraz żołnierze i oficerowie PSZ, których Pniak poznał w trakcie wojny. Składane przez nich doniesienia, informacje i raporty opisują szerokie spektrum jego
życia: kontakty i problemy zawodowe, sprawy
osobiste i życie rodzinne. Pniak był głównym figurantem w dwóch rozpracowaniach: „Morawa”
i „Mewa”. Sprawy przeciwko Pniakowi prowadził
Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego (PUBP) w Chrzanowie i Wojewódzki Urząd
Bezpieczeństwa Publicznego (WUBP) w Krakowie. Ludzie z jego otoczenia byli przesłuchiwani
i aresztowani przez UB. Stawiało to jego osobę
w niezwykle trudnej sytuacji, zdawał sobie sprawę, że jest obserwowany i w każdej chwili może
być aresztowany. Z biegiem czasu zaczął zrywać
dotychczasowe znajomości.
Odrębną kwestię stanowiła trudna sytuacja
Karola Pniaka w miejscu pracy. Bohaterska karta
asa myśliwskiego czasów II wojny światowej, wysoki stopień oficerski oraz bezpartyjność i neutralność polityczna ciążyły Pniakowi w miejscu
pracy, spotykał się z otwartą niechęcią członków
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G. Paul-Materna, Moje życie w Szczakowej, „Tydzień
w Jaworznie” 2010, nr 11(642), s. 11. Grażyna Paul była
córką brata Heleny Pniak — Teodora Paula. W 1937 roku
zamieszkała razem z małżeństwem Pniaków, którzy traktowali ją jak rodzoną córkę.
G. Sojda, G. Śliżewski, Mjr pil. Karol Pniak: pilot akrobacyjny „Trójki Bajana”, uczestnik Bitwy o Anglię, pilot Polskiego Zespołu Myśliwskiego w Afryce, dowódca 308 Dywizjonu Myśliwskiego „Krakowskiego”, Warszawa 2015,
s. 104, 114.
A. Marcinkiewicz-Kaczmarczyk, Sytuacja żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie po powrocie do kraju
(1945–1948), [w:] „Politycznie obcy!”. Żołnierze Wojska
Polskiego w zainteresowaniu komunistycznego aparatu
represji i propagandy w latach 1944–1956, red. B. Polak,
P. Skubisz, Szczecin 2011, s. 159, 174.
W. Matusiak, Powojenne losy elity polskiego lotnictwa,
„Pamięć” 2011, nr 3, s. 86.

Cyt. za: A. Marcinkiewicz-Kaczmarczyk, Sytuacja żołnierzy
Polskich Sił Zbrojnych…, s. 160.
6
Tamże, s. 161.
7
29 lipca 1945 roku TRJN opublikował Apel do żołnierzy, lotników i marynarzy, a następnego dnia Odezwę
do żołnierzy, lotników i marynarzy, w których wzywał do
podporządkowania się Rządowi Jedności Narodowej
i Naczelnemu Dowództwu Wojsk Polskich w Warszawie
oraz wzięcia udziału w odbudowie zniszczonego przez
Niemców kraju. Zob.: A. Marcinkiewicz-Kaczmarczyk,
Sytuacja żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych…, s. 160.
8	Nowym dowódcą PSZ miał zostać gen. broni Karol
Świerczewski. Nową obsadę personalną Naczelnego
Dowództwa PSZ podaje: A. Marcinkiewicz-Kaczmarczyk, Sytuacja żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych…, s. 161.
5

demobilizacją polskich jednostek znajdujących
się pod dowództwem brytyjskim. Jednocześnie
w oddziałach PSZ działała Polska Misja Wojskowa, która prowadziła działalność propagandową, zachęcającą żołnierzy do powrotu do Polski.
Nowe władze nie były zainteresowane powrotem
wszystkich żołnierzy PSZ, Misja Wojskowa miała też kontrolować, aby do kraju nie przedostawały się elementy „rozkładowe i specjalne ekipy
dywersyjne o poglądach antydemokratycznych
— wrogo nastawionych do Rządu Jedności Narodowej i polityki sojusze ze Związkiem Radzieckim”9. Zgodę na powrót do kraju żołnierzy niższych stopniem wydawał szef Misji Wojskowej,
w przypadku wojskowych wyższych stopniem
jego decyzja musiała być zaakceptowana przez
ministra obrony. Oprócz tego Misja gromadziła
materiały dotyczące żołnierzy PSZ i na ich podstawie sporządzała raporty i indywidualne charakterystyki żołnierzy, które przesyłano do kraju.
Te były wykorzystywane przez wojskowe i cywilne organy bezpieczeństwa, w celu inwigilowania
żołnierzy powracających do kraju.
Plany Pniaków dotyczące stałego osiedlenia
na Wyspach Brytyjskich lub w Holandii uległy
zmianie na początku 1947 roku. 31 marca 1947
roku Karol Pniak złożył w Konsulacie Generalnym RP w Londynie kwestionariusz repatriacyjny10. Pniakowie drogą morską dotarli do Szczecina, gdy statek wpływał do portu Karol pozrywał
i schował wszystkie dystynkcje, baretki i polandy, a trzy pistolety wrzucił do Zalewu Szczecińskiego11. Motywację powrotu przedstawił po latach swojemu synowi: „Jakby się wszystko potoczyło normalnym torem […] mieliby dziecko, ale
niestety urodziło się martwe. Po rekonwalescencji mamy, w 1947 roku wrócili do kraju. Na jesieni to było. Mama go ostrzegała, żeby nie wracał
do kraju, […] ale się uparł że tu ma rodzinę, tu
ma dom, kochał kraj i nie wierzył, że tak mogą
go potraktować”12. Dzień powrotu Heleny i Karola Pniaków do domu w Pieczyskach zapamiętała
Helena Paul: „Czekaliśmy wszyscy w domu, kiedy ktoś wpadł i zawołał: Idą! […] Wujostwo przyszli na piechotę z dworca w Szczakowej, żadnych
środków publicznej lokomocji wówczas nie było.
Tacy pozostali mi w pamięci z tamtego dnia: wujek Karol – przystojny, wysoki mężczyzna w lotniczym angielskim mundurze oraz ciocia Helena –
piękna kobieta w czarnej sukni z zarzuconym na
ramieniu srebrnym lisem. Był zmierzch ciepłego,
jesiennego dnia”13.

Karolowi i Helenie Pniakom przyszło zderzyć
się z powojenną rzeczywistością. Dla zawodowego wojskowego kontynuowanie służby w siłach
zbrojnych było czymś naturalnym, z reguły nie
mieli oni żadnych innych kwalifikacji zawodowych. W oczach aparatu bezpieczeństwa, każdy
z wracających z Zachodu, który chciał wstąpić do
wojska był potencjalnym szpiegiem. Niektórzy
wyżsi oficerowie lotnictwa polskiego na Zachodzie po powrocie do kraju zostali mianowani na
stanowiska dowódcze (np. ppłk Szczepan Ścibior,
ppłk Zygmunt Sokołowski, ppłk Bernard Adamecki, mjr Stanisław Skalski). Liczniejsze było grono lotników niezainteresowanych powrotem do
służby albo do niej nie przyjętych, w tym gronie
znaleźli się: Tadeusz Rolski, Stefan Witorzeńć, Tadeusz Nowierski, Wacław Król, Bohdan Arct, Ignacy Olszewski i Karol Pniak14. Musieli oni ułożyć sobie na nowo życie w cywilu.
Władze Polski ludowej najbardziej obawiały
się powrotu do kraju oficerów i wyższych stopniem
wojskowych, którzy otwarcie nie akceptowali nowych władz. Podejrzewano ich, wzorem podejrzeń
kierowanych wobec gen. Andersa, o próbę obalenia
TRJN i wprowadzenia zmian ustrojowych. Uważano, że współpracował on z brytyjskimi służbami
wywiadowczymi i przysłał do kraju dużą liczbę
agentów, którzy prowadzili działalność szkodzącą
interesom państwa polskiego. Nie ufano żołnierzom PSZ, uznając, że byli oni „przepojeni wrogą
propagandą za okres ich pobytu za granicą”15. Byli
„politycznie obcy”16 — postrzegali świat inaczej niż
nowi włodarze kraju. Stali się obiektami niewybrednej propagandy oraz działań operacyjnych i śledczych sowieckiego i rodzimego aparatu represji:
Decydenci komunistyczni dążyli
do zepchnięcia wyżej wymienionych
na margines życia społecznego
i politycznego, a w niektórych wypadkach
również eliminacji fizycznej. Pragnienie
unicestwienia tej grupy, która walczyła
o polski niezależny byt państwowy,
wynikało z przeświadczenia władz
komunistycznych o braku możliwości
indoktrynacji ideologicznej. Stąd nie
bez przyczyny żołnierzy tych określano
mianem «politycznie obcych». Być może
pewną rolę odegrały tutaj i inne czynniki,
jak choćby, przeświadczenie o realnym
zagrożeniu działalnością w strukturach
14

A. Marcinkiewicz-Kaczmarczyk, Sytuacja żołnierzy Polskich
Sił Zbrojnych…, s. 164.
10	IPN Kr 010/8141, Kwestionariusz repatriacyjny w osób
wojskowych i ich rodzin powracających z Wielkiej Brytanii
do Polski, k. 33.
11 G. Sojda, G. Śliżewski, Mjr pil. Karol Pniak…., s. 122.
12 Tamże.
13 G. Paul-Materna, Moje życie w Szczakowej…, s. 12.
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W. Matusiak, Powojenne losy elity polskiego lotnictwa…,
s. 87.
A. Marcinkiewicz-Kaczmarczyk, Sytuacja żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych…, s. 165.
Określenie „politycznie obcy” zostało zaczerpnięte z tytułu książki: „Politycznie obcy” Żołnierze Wojska Polskiego
w zainteresowaniu komunistycznego aparatu represji i propagandy w latach 1944–1956, red. B. Polak, P. Skubisz,
Szczecin 2016.
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W 1946 roku został członkiem Enemy Aircraft
Separation System Unit, czyli alianckiej komisji,
która w ramach reparacji wojennych dokonywała
podziału zdobycznych niemieckich samolotów.
Po likwidacji rządu londyńskiego PSZ przeszły
pod dowództwo brytyjskie. We wrześniu 1946
roku Pniak po raz drugi został dowódcą 308.
Dywizjonu Myśliwskiego. Tym samym stał się
ostatnim dowódcą jednostki i uczestniczył w jej
rozwiązaniu 18 grudnia 1946 roku2.
Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie (PSZ) funkcjonowały do 1945 roku. W kwietniu 1945 roku ich
liczebność wynosiła: 16.551 oficerów i 160.675
szeregowych. W latach 1945–1947 do repatriacji zgłosiło się zaledwie 1.202 oficerów i 82.456
szeregowych. Ponad 90% zdemobilizowanych
oficerów i ponad 50% szeregowych nie wróciło
do ojczyzny3. Z końcem wojny w Polskich Siłach
Powietrznych służbę pełniło ponad 14.000 osób,
z czego około 3.000 osób wróciło po wojnie do
Polski4.
W ostatnich miesiącach wojny sytuacja polskiego rządu w Londynie była niezwykle trudna.
W kwietniu 1945 roku Stalin doprowadził do zawarcia z marionetkowym Rządem Tymczasowym
RP polsko-sowieckiego o przyjaźni i współpracy,
mimo sprzeciwu polityków emigracyjnych. 28
czerwca 1945 roku, pod auspicjami ZSRR i przy
udziale części środowisk emigracyjnych, powołano do życia Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, który przejął władzę w kraju i został uznany
5 lipca 1945 roku przez Wielką Brytanię i Stany
Zjednoczone. Było to równoznaczne z cofnięciem uznania polskiemu rządowi emigracyjnemu. Po likwidacji rządu londyńskiego PSZ przeszły pod dowództwo brytyjskie. Duża liczebność

polskich jednostek na Wyspach Brytyjskich po
zakończeniu wojny wpłynęła na zainteresowanie
się rządu brytyjskiego repatriacją polskich żołnierzy. Minister Ernest Bevin stwierdził wówczas,
że „brytyjskie władze wojskowe podjęły kroki
w Wielkiej Brytanii i innych krajach, aby polskie
siły zbrojne, które służyły pod dowództwem brytyjskim, powrócić mogły do ojczyzny”5.
Dalszy los dziesiątek tysięcy polskich żołnierzy stał się wypadkową interesów rządu brytyjskiego i polskiego. Stanowisko brytyjskie, zaktywizowało działania TRJN, który liczył na pomoc
aliantów w sprowadzeniu wszystkich oddziałów
do kraju. Premier rządu Edward Osóbka-Morawski w swoim expose stwierdzał, że „wszystkie polskie oddziały, gdziekolwiek by się przejściowo nie
znajdowały, muszą podlegać polskiemu Rządowi
i Naczelnemu Dowództwu Wojska Polskiego”6.
Dlatego też TRJN starał się przejąć dowództwo
nad PSZ. Nakłonienie żołnierzy PSZ do powrotu do ojczyzny poprzez rozbudzenie uczuć patriotycznych7 nie zdało rezultatu ze względu na
otwartą niechęć dowódców i wyższych stopniem
wojskowych PSZ wobec nowych władz w Warszawie, która udzielała się pozostałym żołnierzom.
Dlatego TRJN zintensyfikował negocjacje z rządem brytyjskim w sprawie przejęcia dowództwa
nad wszystkimi oddziałami PSZ. Ta propozycja
nie została zaakceptowana przez brytyjski rząd.
Mimo to, 8 września 1945 roku brytyjskiemu ambasadorowi zostały podane personalia nowego
Naczelnego Dowództwa PSZ8. Strona brytyjska
nie zgadzała się na przekazanie dowództwa nominowanym przez TRJN, rozważała natomiast
przeprowadzenie plebiscytu w oddziałach PSZ
w sprawie powrotu do kraju. Plebiscyt przeprowadzono 21 września 1945 roku, z 67.000 żołnierzy stacjonujących na Wyspach Brytyjskich jedynie 23.000 wyraziło wolę powrotu do kraju. Po
ogłoszeniu wyników dla rządu w Warszawie stało
się jasne, że Brytyjczycy nie oddadzą im dowództwa PSZ. Władzie brytyjskie były ukierunkowane
na przeprowadzenie szybkiej i sprawnej repatriacji żołnierzy PSZ zdecydowanych na powrót.
Ostatecznie, 14 marca 1946 roku, rząd brytyjski
zawarł porozumienie z TRJN, które skutkowało
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późniejszych. Zresztą i ja miałam
jechać. Wujek Karol przekazał do Polski
wiadomość, żeby zabrać również dziecko,
czyli mnie. Nie pojechałam, bo nic
o tym nie wiedziałam, poza tym miałam
wówczas dziesięć lat i nie mogłam
decydować o sobie, zdecydowali starsi1.
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Streszczenie sprawy z 1953 roku prowadzonej
przeciw Karolowi Pniakowi zawiera kluczowe wątki, które ściągnęły na niego uwagę bezpieki i były
spiritus movens prowadzonych śledztw oraz stanowi bezpośrednie przełożenie cytowanych powyżej
ogólnych założeń na sprawę jednostkową:
[…] Należy stwierdzić, że Pniak cieszył się
zaufaniem wśród sfer rządzących przed
1939 r. i stan ten podtrzymany został
przez cały okres na emigracji, gdyż ze
stopnia ppor. awansował do stopnia kpt.,
a był w stopniu angielskiego majora i na
etacie majora, równocześnie był d-cą 308
dyw., tym samym miał poparcie przez
wydział informacyjny RAF, dopuszczając
go jako d-cę do spraw tajnych i z tej
kategorii elementem utrzymywał kontakty.
Mając równocześnie kontakt z byłymi
pracownikami II-go Oddz. Mającym
związek z wywiadem angielskim, a za
wniosek ten posłużyć może fakt, że przy
ich pomocy potrafił ściągnąć do siebie żonę
[…]. Że Pniak mógł być wykorzystywany
przez obcy wywiad posłużyć może
dalszy przykład, to jego stały kontakt
ze Scottem, następnie współpraca
z osobami dokonującymi sabotaży na
terenie Siłowni nr 1 oraz zlikwidowaną
organizacją «Wolność i Niepodległość».
Dalszą podstawą tego jest masowa
korespondencja z kolegami z zagranicy,
wypowiedź o pomocy w ucieczce za
granicę i otrzymanie lewych dokumentów
oraz drogą łączności nielegalnej może być
wykorzystany poprzez kanał przerzutowy
za pośrednictwem, którego żona Pniaka
wyjechała do Anglii oraz poprzez brata
swego, który jest kpt. statku handlowego
w Szczecinie, z tej to racji jeździ drogą
morską do różnych państw, tym samym
może być wykorzystywany przez wywiad
zagraniczny18.
17	B. Polak, Wstęp, [w:] „Politycznie obcy”…, s. 7.
18	IPN Kr 010/8141, Streszczenie sprawy dotyczącej Pniak
Karola i plan dalszych operacyjnych przedsięwzięć, k. 17.

19	IPN Kr 010/8141, Doniesienie agencyjne, czerwiec 1950 r.,
k. 47.
20 A. Marcinkiewicz-Kaczmarczyk, Sytuacja żołnierzy Polskich
Sił Zbrojnych…, s. 166.
21 Tamże.

pracy i byli obiektami różnych szykan22. W wielu
przypadkach władza ludowa nie ograniczała się do
wydalenia ze służby czy dotychczasowego miejsca
pracy. Wielu wybitnych lotników aresztowano. Wykorzystując tortury fizyczne i psychiczne, zmuszano ich do przyznania się do zdrady i szpiegostwa.
Stanisław Skalski, który był dowódcą Pniaka w czasie służby w Polish Fighting Team, w czerwcu 1948
roku został aresztowany, w kwietniu 1950 roku
skazano go na karę śmierci. Szczęśliwie wyrok zamieniono na dożywotnie więzienie, a w 1956 roku
zwolniono go z więzienia i zrehabilitowano. Inni
oficerowie nie mieli tyle szczęścia, kary śmierci wykonano m.in. na: Szczepanie Ścibiorze, Zygmuncie Sokołowskim, Bernardzie Adameckim, Stanisławie Michowskim i Władysławie Minakowskim23.
Do rozpracowania środowiska żołnierzy PSZ,
którzy osiedlili się w kraju w lipcu 1947 roku opracowano kolejną instrukcję. W 1952 roku wydano
instrukcję dotyczącą rozpracowywania „wrogich
środowisk” na terenach zakładów pracy. Byłym
żołnierzom PSZ zarzucano prowadzenie wrogiej agitacji i propagandy; pogłębianie trudności
aprowizacyjnych przez dezorganizowanie zaopatrzenia, stwarzanie sztucznych trudności, sianie
paniki i plotek wśród robotników; powodowanie
wadliwych i krzywdzących obliczeń zarobków,
opóźnianie wypłat; organizowanie wrogich wystąpień, aktów terroru i chuligaństwa wobec działaczy związkowych, partyjnych, przodowników
pracy oraz kandydatów do rad zakładowych. Aby
zapobiec wystąpieniom i prowadzeniu wrogiej
działalności zalecano dokładnie obserwować oficerów sanacyjnych i organizacji zbrojnych z czasów okupacji, repatriantów itd.24.
	Inwigilacją powracających żołnierzy PSZ zajmowały się specjalne komórki utworzone w ramach MBP. Początkowo sprawami repatriantów
zajmował się Wydział I Departamentu I MBP,
utworzony 1 stycznia 1945 roku. Wydział ten powołano do walki z wywiadem niemieckim oraz organizacjami i osobami prowadzącymi działalność
szkodzącą państwu polskiemu. W drugiej połowie
1945 roku w Departamencie I utworzono Wydział
II, który zajmował się rozpracowywaniem wywiadu angielskiego i inwigilacją środowiska byłych
żołnierzy PSZ25. W 1948 roku utworzono wydział
VI, który zajmował się zwalczaniem siatek wywiadowczych polskich ośrodków emigracyjnych oraz
filtrację repatriantów. Organami terenowymi Wydziału VI były sekcje VI w PUBP26.
22
23
24
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s. 88.
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Zdarzały się przypadki, że byłych żołnierzy
podejrzewano o działalność antypaństwową,
nawet jeśli ich postawa nie dawała ku temu powodów. W myśl zaleceń instrukcji z 1952 roku
o zwalczaniu „wrogich środowisk” oskarżano ich
o przestępstwa gospodarcze popełniane w zakładach pracy, których faktycznie nie popełnili.
Wrogi stosunek władz do byłych żołnierzy PSZ
powodował, że najczęściej starali się nie zwracać
na siebie uwagi, nie dzielili się swoimi poglądami, stronili od znajomych i rezygnowali z kariery
zawodowej.
Z dokumentów Urzędu Bezpieczeństwa możemy dowiedzieć się, że Karol nie pracował do
lutego 1948 roku, utrzymując się z przywiezionych ze sobą z Anglii dolarów. W lutym 1948 roku
rozpoczął pracę w Robotniczej Spółdzielni Spożywców w Szczakowej jako kasjer, a później kontroler filii, co umożliwiało mu wyjazdy w teren.
Następnie został członkiem zarządu spółdzielni.
Pracę otrzymał z polecenia ówczesnego prezesa
zarządu spółdzielni, a następnie wicedyrektora administracyjnego cementowni „Szczakowa”
— Wacława Rauera27. Korzystając z zajmowanej
funkcji wyjeżdżał do Jaworzna, Chrzanowa, Krakowa i Katowic. Szczególne zainteresowanie
bezpieki budziły wyjazdy do Krakowa, które trwały zwykle dłużej, niż wymagałby tego ich służbowy charakter. Informator ps. „Żołnierz” twierdził,
że w tym czasie spotykał się ze swoim kolegą
z RAF — Władysławem Lorencem. Do Chrzanowa miał jeździć w sprawach związanych z synem,
natomiast wyjazdy do Katowic odbywały się, wg
informatorów UB, w celu spotkania z konsulem
brytyjskim Georgem Scottem28. Uwagi UB nie
uszło nawiązywanie nowych znajomości z przedstawicielami miejscowej inteligencji: księdzem,
nauczycielami, pracownikami biurowymi różnych instytucji, w szczególności z dyrektorem
administracyjnym szczakowskiej cementowni
Rauerem29. Dodatkowe podejrzenie budziła korespondencja prowadzona z kolegami pozostałymi na emigracji w Anglii, USA, Kanadzie, Belgii
i Francji, od których otrzymuje paczki, np. z lekarstwami. Informator ps. „Jakub”, znajdujący się
w bliskim otoczeniu Pniaka, donosił o tym, że Karol stara się ściągnąć z Belgii do Polski swojego
kolegę lub, że inny kolega z Kanady pomógłby Karolowi w ucieczce, podczas gdy inni postaraliby
się o fałszywe dokumenty. Jeszcze obfitsza była
korespondencja krajowa, szczególne podejrzenia
„Jakuba” budziło zabieranie przez Pniaka służbowej maszyny do pisania na okres kilku dni, co
27	IPN Kr 010/8141, Doniesienie agencyjne, 28.10.1950 r.,
k. 61.
28	IPN Kr 010/8141, Streszczenie sprawy dotyczącej Pniak
Karola i plan dalszych operacyjnych przedsięwzięć,
1953 r., k. 15.
29	IPN Kr 010/8141, Raport z przeprowadzonego wywiadu, 30.12.1949 r., k. 59.
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W przypadku Karola Pniaka dobrze widoczna
jest owa „polityczna obcość”, która ma dwa
aspekty: aparat bezpieczeństwa uważa Pniaka za
„politycznie obcego” i on sam czuje się wyobcowany w środowisku, w którym zamieszkał po
wojnie. O samopoczuciu Pniaka donosi informator Urzędu Bezpieczeństwa o ps. „Olek”, były
podkomendny Pniaka z okresu jego dowództwa
w 308. Dywizjonie Myśliwskim: „było niezbyt dobre ze względu na niskie uposażenie i obce środowisko, w jakim się znalazł. Sąsiedzi i koledzy
biurowi zdawali się stronić od niego, przypuszczalnie dlatego, że powrócił z Zachodu”19.
W celu rozpracowania środowiska żołnierzy
PSZ wyznaczono zadania i wskazano metody służące walce z wywiadem angielsko-amerykańskim
i pomocniczymi agenturami wywiadu w Polsce.
Opracowano metody rozpracowania środowiska
byłych żołnierzy PSZ, w kraju tworzono siatkę
agenturalno-informacyjno-ochronną. Agentów
oraz informatorów werbowano z byłych żołnierzy
PSZ, którzy wrócili do kraju. Budowa sieci agentów odbywała się w oparciu o instrukcję O pracy
operacyjnej i rejestracji repatriantów powracających
z Niemiec i państwa Zachodnioeuropejskich do
Polski20. Zakładała ona, że repatrianci będą kierowani do punktów odbiorczych, gdzie zostaną zarejestrowani i otrzymają dokumenty potwierdzające ich powrót i uprawniające do bezpłatnego
przejazdu do miejsca zamieszkania. Rejestrowano w ten sposób wszystkich mężczyzn w wieku
od 16 do 50 lat. Pozyskane w ten sposób dane
osobowe przesyłano do Wydziału I Departamentu I Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego,
a następnie przekazywano je lokalnym urzędom
bezpieczeństwa. Sprawdzaniem danych osobowych oraz wydawaniem dowodów osobistych
repatriantom zajmowali się funkcjonariusze UB
i MO w miejscach ich zamieszkania. Ponadto
instrukcja zalecała, aby w przypadku „osób repatriowanych, a podejrzanych o działalność przeciwko Demokratycznemu Państwu Polskiemu,
szpiegostwo, łączność z «Intelligence Service»
funkcjonariusze UB przeprowadzają agenturalne
rozpracowanie, przesyłając materiały obciążające do I Wydziału I Departamentu MBP”21.
W 1948 roku nastąpiło zaostrzenie kursu politycznego we wszystkich instytucjach państwa,
także w lotnictwie. Stopniowo usuwano ze służby
wszystkich oficerów wykształconych w II RP i na
Zachodzie. Służba w Polskich Siłach Powietrznych
na Zachodzie stała się czymś obciążającym. Niemal wszyscy oficerowie PSP stali się obywatelami
drugiej kategorii: mieli trudności ze znalezieniem
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podziemia niepodległościowego czy
pracy wywiadowczej na rzecz państw
zachodnich. Nie bez znaczenia
pozostawał również fakt zaangażowania
części oficerów Wojska Polskiego
w zwalczanie ruchu komunistycznego
w okresie II Rzeczypospolitej, a w związku
z powyższym można dopatrywać się
pewnej próby rewanżu i rozliczenia
za współpracę z Oddziałem II Sztabu
Głównego WP, który w znacznej mierze
odpowiadał za działania wymierzone
w komunistów17.

30	IPN Kr 010/8141, Doniesienie oficjalne, 25 XI 1949 r.,
k. 35; Doniesienie oficjalne, 27.12.194 r., k. 37.
31	IPN Kr 010/8141, Doniesienie oficjalne, 14 XII 1949 r.,
k. 36.
32	IPN Kr 010/8141, Raport z przeprowadzonego wywiadu,
30.12.1949 r., k. 38.
33	IPN Kr 010/8141, Doniesienie kontaktu poufnego,
4.1.1950 r., k. 41.

34	IPN Kr 010/8141, Notatka służbowa, 4.1.1950 r., k. 42.
35	IPN Kr 010/8141, Pismo do Inspektora WUBP w Krakowie, 13 I 1950 r., k. 43.
36	IPN Kr 010/8141, Doniesienie agencyjne, 28.10.1950 r.,
k. 61.
37	IPN Kr 010/8141, Doniesienie informacyjne, 23.2.1950 r.,
k. 44.
38	IPN Kr 010/8141, Agencyjne doniesienie, 9.3.1950 r.,
k. 45.
39	IPN Kr 010/8141, Pismo do Szefa Powiatowego Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego w Chrzanowie, 7 kwietnia
1950, k. 46.
40	IPN Kr 010/8141, Zatwierdzenie kandydata na werbunek,
28 lipca 1950 r., k. 48–49.

gościem w domu Pniaków41. Nowo zwerbowany
agent otrzymał ps. „Jakub”.
Wśród wspomnianej powyżej agentury znalazł były podkomendny Karola Pniaka z okresu
kiedy ten był dowódcą 308. Dywizjonu. Posługiwał
się ps. „Olek”. Spotkanie odbyło się w serdecznej
atmosferze. Pniak akurat przechodził rekonwalescencję po operacji i musiał ucieszyć się
z wizyty dawnego kompana. Doniesienie zawiera szczegółowe informacje na temat osobistego
życia Karola: okoliczności powrotu do kraju oraz
bieżącej sytuacji rodzinnej i zawodowej. Pniak
dzielił się z „Olkiem” swoimi odczuciami, mówił
o swoim złym samopoczuciu ze względu na niskie uposażenie i obce środowisko, w którym się
znalazł. Według Pniaka sąsiedzi i koledzy biurowi zdawali się stronić od niego, przypuszczalnie
dlatego, że powrócił z Zachodu. W doniesieniu
„Olka” czytamy:
Dotychczas jeszcze żyje bez kolegów,
mimo że ma wyższe stanowisko
i uposażenie. Będąc członkiem spółdzielni
w rozmowie wyraził się, że jako jedyny
bezpartyjny członek zarządu w razie
zmniejszenia personelu mógłby być
zwolniony z posady. Korespondencje
utrzymuje tylko z mjr. Królem, którego
żona była przyjaciółką żony Pniaka
z okresu pobytu w Niemczech i Anglii
[…]. Żona Króla zmarła niedawno po
porodzie dziecka. On zaś niedawno został
zwolniony z posady, którą miał w «Locie»
w kontroli lotniskowej. Od majora Króla
dowiedział się o aresztowaniu mjr.
Skalskiego i innych, jednak na listowne
zapytanie, jaki był powód aresztowania
Król odpowiedział, że sam o to boi się
pytać42.

Pierwsze doniesienie agencyjna „Jakuba” nosi
datę 23 września 1950 roku, zawarł w nim informacje dotyczące wyjazdu Heleny Pniak do
męża i finansów zagranicznych samego Pniaka.
W pierwszej kwestii „Jakub” wskazuje jedynie,
że Helena Pniak przedostała się do Frankfurtu
(nie podaje innych szczegółów), skąd miał ją
odebrać Karol. Jeśli chodzi o finanse, „Jakubowi”
udało się ustalić, że Pniak posiada pewne sumy
pieniędzy w angielskim banku. Koledzy Pniaka
mieszkający w Anglii są upoważnieni do wypłacania pieniędzy z jego konta, kupują za nie różne
towary i przysyłają w paczkach do Polski. Z donosu dowiadujemy się, że 20 września odbyło
się zebranie podstawowej organizacji partyjnej
41	IPN Kr 010/8141, Pismo do Wojewódzkiego Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie w sprawie zatwierdzenia kandydata na werbunek, 7 VIII 1950 r., k. 50.
42	IPN Kr 010/8141, Doniesienie agencyjne, czerwiec 1950 r.,
k. 47.

Spółdzielni Spożywców, na którym omawiano
sprawę Pniaka.
PUBP w Chrzanowie raportował o postępach w rozpracowaniu agencyjnym Pniaka do
WUBP w Krakowie. W odpowiedzi kierownik sekcji II WUBP w Krakowie przesłał plan operacyjnych
przedsięwzięć i przedsięwzięć uzupełniających,
który obejmował m.in. następujące wytyczne:
przez informatora „Jakub” ustalić kontakty Pniaka,
z których należy typować kandydatów do werbunku; notować każdorazowy wyjazd Pniaka, przede
wszystkim do Katowic; wytypować osobę, zwerbować i wysłać ją razem z Pniakiem do Katowic, aby
ustalił gdzie i z kim spotyka się Pniak. Kierownik
sekcji II WUBP w Krakowie zaznacza, że rozpracowanie Karola Pniaka należy traktować poważnie
i energicznie przystąpić do działania. Ponadto
sprawę Pniaka należy traktować jako sprawę początkową agencyjną, której nadano kryptonim
„Morawa”, a wszystkie nowo uzyskane materiały
należy przesyłać do akt kontrolnych WUBP w Krakowie do sekcji II Wydziału I43.
Równocześnie przy pomocy „Olka” ustalono zakres kontaktów Pniaka z konsulem Georgem Scottem i jego synem Elginem z czasów
II wojny światowej. „Olek” podaje, że poznał George’a Scotta w 1941 roku podczas pobytu 55. Operational Training Unit w Usworth, gdzie ten pracował jako tłumacz w polskiej szkole myśliwskiej
i pokrótce go scharakteryzował: „Język polski miał
dobrze opanowany. Na lotnisku przebywał tylko
w godzinach pracy i w kasynie oficerskim stołował
się tylko początkowo […]. Bliżej nie mogę opisać
jego stosunku do Polaków, gdyż jako podoficer
w tym czasie mało przebywałem w otoczeniu
oficerów. W służbie jak zauważyłem był na ogół
przystępny. Nie zauważyłem, aby z którym z oficerów Polaków utrzymywał bliższe stosunki”. Do
kontaktu Scotta z Pniakiem doszło w 1943 roku,
55. OTU znajdowało się wówczas w Grangemouth
w Szkocji. Anglik dalej pełnił tam rolę tłumacza,
natomiast Pniak został przydzielony tam w roli
instruktora, ale pobyt trwał krótko, 2–3 tygodnie,
gdyż został przeniesiony jako oficer łącznikowy lub
operacyjny. W tym czasie „Olek” nie zauważył, aby
pomiędzy Pniakiem i Scottem nawiązały się kontakty wykraczające poza stosunki służbowe. Młodszy syn Scotta — Elgin, który także pracował w katowickim konsulacie, przechodził przeszkolenie
w Polskiej Szkole Pilotażu w Newton i odwiedzał
ojca w 55. OTU, następnie zamierzał walczyć
w jednym z polskich dywizjonów myśliwskich44.
Od 6 do 15 listopada Pniak przebywał w szpitalu w Chrzanowie, gdzie przeszedł operację przepukliny. Również wtedy był ściśle obserwowany
przez aparat bezpieczeństwa: „Cały pobyt jego
43

IPN Kr 010/8141, Pismo do kierownika referatu I-go
PUBP w Chrzanowie, 7 XI 1950 r., k. 62-64.
44	IPN Kr 010/8141, Doniesienie agencyjne, 9 XI 1950 r.,
k. 65.
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z UB. Wszyscy wymienieni wyszli na zewnątrz,
gdzie „w stanie nie będąc całkiem trzeźwym”
kontynuowali rozmowę. Pniak opowiadał, że
„zna robotę wywiadu, gdyż był w Anglii, to poznał doskonale jak pracuje wywiad”. Ponadto
wspomniał, że w czasie działań wojennych przerzucił 180 grup desantowych Secret Intelligence
Service na tereny Związku Radzieckiego34. Szczere wyznania poczynione przy Przebindowskim
ściągnęły na Pniaka zainteresowanie UB. Notatka sporządzona przez Przebindowskiego została
wysław do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie35. Od tego momentu
kontakty osobiste i aktywność zawodowa Pniaka
były śledzone z dużą intensywnością. Pniak został
otoczony siatką informatorów w miejscu zamieszkania i pracy. Inwigilowano go nawet w czasie pobytu w szpitalu36.
W lutym 1950 roku kontakt poufny ps. „Radio”
donosił o poufnych rozmowach pomiędzy Pniakiem i Józefem Knapikiem, kierownikiem Spółdzielni Spożywców. Szczególne podejrzenia informatora budziło częste zabieranie przez Pniaka
służbowej maszyny do pisania do domu i przetrzymywanie jej nawet przez tydzień. Pniak tłumaczył
się, że ma do napisania dużo listów do rodziny37.
Do tego doszły kilkukrotne wyjazdy służbowym samochodem do Chrzanowa, rzekomo w sprawach
dotyczących narodzin syna. Podjęto wówczas decyzję o inwigilacji korespondencji Karola Pniaka
i jego kierownika Józefa Knapika38.
Treść doniesień składanych na Pniaka w okresie od listopada 1949 roku do stycznia 1950 roku
skłoniły WUBP w Krakowie do objęcia Pniaka
rozpracowaniem obiektowym „Morawa”, dążono przede wszystkim do ujawnienia charakteru
kontaktów z brytyjskim konsulem w Katowicach
Georgem Scottem, gdyż podejrzewano, że może
być on wykorzystywany w celach wywiadowczych.
Zalecono PUBP w Chrzanowie przygotowanie
planu operacyjnego z uwzględnieniem agentury wszystkich referatów, mającej możliwość dotarcia do figuranta — Karola Pniaka39 oraz werbunek nowych agentów40. Jeden z kandydatów
na agenta był szczególnie cenny dla UB. Był ściśle związany z Pniakiem, pracował razem z nim
w spółdzielni — był jego przełożonym i częstym
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miało miejsce roku 1949 i 1950. „Jakub” donosił,
że Karol Pniak obawiał się aresztowania, po tym
jak aresztowany został jego kolega, z którym wracał do kraju, a który wstąpił do ludowego Wojska
Polskiego.
W teczce osobowej Karola Pniaka pierwsze
doniesienie pojawia się z datą 25 listopada 1949
roku i dotyczy wyjazdu Pniaka do konsulatu angielskiego w Katowicach30. Kolejne, bardziej szczegółowe, doniesienie zostało złożone 14 grudnia
1949 roku. Informator podaje, że poprzedniego dnia (13 grudnia 1949 roku) rano Pniak wyjechał do Katowic i wrócił wieczorem. Informator
zwraca też uwagę na bliską znajomość Pniaka
dyrektorem administracyjnym szczakowskiej cementowni — Rauerem. Wątek znajomości z Rauerem został rozwinięty ze względu na możliwość
przekazania Pniakowi (jako potencjalnemu szpiegowi) danych dotyczących produkcji, planowania,
statystyki i bankowości31. W tym samym doniesieniu i raporcie z 30 grudnia 1949 roku analizowane
są kontakty, które Pniak utrzymuje z miejscową
inteligencją: dyrektorem Rauerem, szczakowskim
proboszczem Władysławem Studenckim, kierownikiem szkoły powszechnej, nauczycielami i pracownikami administracyjnymi cementowni32. Kolejny wyjazd do Katowic miał miejsce 20 grudnia
1949 roku. Kontakt poufny ps. „Radio” zauważa,
że Pniak pojechał kupić gwoździe, których zakup
był wg informatora bezcelowy. Karol spędził w Katowicach cały dzień i nie kupił żadnych gwoździ.
Dodatkowo otrzymuje paczki z Ameryki i prowadzi korespondencję zagraniczną, otrzymał listy
z Ameryki, Anglii i Australii33.
2 stycznia 1950 roku doszło do pierwszego
— przypadkowego — kontaktu Pniaka z pracownikiem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa
Publicznego w Chrzanowie — Adamem Przebindowskim, który był z wizytą u referenta personalnego cementowni — Andrzeja Ociepki. Ociepka
i Przebindowski weszli na piwo do gospody w Pieczyskach, do której zawitał Pniak. Ociepka zaprosił Pniaka do stołu, zamówił alkohol i zaczął
rozmawiać z Karolem na różne tematy polityczne i osobiste. Przebindowski pytał czy żona była
z Pniakiem w Anglii, ten odpowiedział, że ściągnął ją do siebie w 1946 roku i kosztowało go
to 240 dolarów. Pniak opowiadał Ociepce i Przebindowskiemu o swojej znajomości z konsulem
Georgem Scottem i wyjazdach do Katowic. Rozmowę przerwało wejście Wincentego Wróbla,
który dał znać Pniakowi, że Przebindowski jest

45	IPN Kr 010/8141, Pismo od szefa PUBP w Chrzanowie,
15 listopada 1950 r., k. 66; Pismo do WUBP w Krakowie,
Chrzanów, 27.11.1950 r., k. 67.
46	IPN Kr 010/8141, Doniesienie agencyjne, 3 I 1951 r.,
k. 69.
47 G. Sojda, G. Śliżewski, Mjr pil. Karol Pniak…, s. 127.
48	IPN Kr 010/8141, Streszczenie sprawy dotyczącej Pniak
Karola i plan dalszych operacyjnych przedsięwzięć, 1953
rok, k. 15–16.

49	IPN Kr 010/8141, Doniesienie, 7 I 1952 r., k. 74; Streszczenie materiałów w sprawie przeciwko Pniakowi innym
przechodzącym w sprawie agencyjnego rozpracowania
krypt. „Mewa”, k. 84.
50	IPN Kr 010/8141, Wyciąg z raportu sprawozdawczego
z miesiąca października 1951 r., k. 71.
51	IPN Kr 010/8141, Doniesienie, 7 I 1952 r., k. 74; Wyciąg
z doniesienia informatora ps. „Orzeł” z dnia 9.1.1952 r.,
k. 76.
52	IPN Kr 010/8141, Notatka służbowa, 9 I 1952 r., k. 77.
53	IPN Kr 010/8141, Postanowienie o założeniu wstępnego
agencyjnego rozpracowania kryptonim „Mewa”, k. 79–81.

o utrzymywanie kontaktów z „W.R.N.-owcami”,
z których część została aresztowana przez WUBP
w Krakowie za sabotaż gospodarczy oraz z nielegalną grupą „Wolność i Niepodległość”, która
niegdyś została całkowicie zlikwidowana, ale zachodzi podejrzenie, że teraz się odradza54. Wymieniony wcześniej informator „Orzeł” musiał
być, co najmniej znajomym Pniaka, gdyż na jego
prośbę Karol pomagał mu znaleźć pracę. UB
zalecało, aby to miejsce pracy było jak najbliżej
miejsca pracy Pniaka. Poza tym „Orzeł” miał pozyskać jak najwięcej informacji z życia prywatnego Pniaka55.
Wątek pracy na usługach brytyjskiego wywiadu przeplata się w planie operacyjnym z zarzutami utrzymywania kontaktów „z elementem wrogo nastawionym w stosunku do Polski ludowej”.
W tym aspekcie UB zwraca uwagę na powiązania
rodzinne Karola Pniaka, nawet dość odległe. Brat
szwagra Karola Pniaka — Witosiński Fryderyk był
„W.R.N.-owcem”, który został aresztowany przez
UB pod zarzutem kierowania akcją sabotażową na
kopalni „Bierut” w Jaworznie, wspólnie z drugim
„W.R.N.-owcem” Żmudą. Zwracano także uwagę,
że młodszy brat Karola — Bolesław, pracujący jako
sztygar w kopalni „Bobrek”, w czasie wojny był
członkiem Tajnej Organizacji Socjalistów Polskich
(„czyli W.R.N.”), a bracia utrzymują ze sobą kontakty. W tym czasie Karol pracował na Siłowni nr
156 jako kierownik bazy sprzętu, podejrzewano, że
prowadzi działalność sabotażową „zakrojoną na
szeroką skalę”, a poprzez swojego szwagra utrzymuje kontakty z grupą oskarżoną o sabotaż na
kopalni „Bierut”. Wobec powyższego podjęto szereg działań operacyjnych. Informatorowi ps. „Jakub” polecono prowadzić stałą obserwację Pniaka
w celu ustalenia kontaktów z grupą z „Bieruta”.
Referat ochrony Siłowni nr 1 miał zebrać informacje dotyczące zaufanych pracowników podległych
Pniakowi — majstra warsztatu ślusarskiego Papugi i ślusarza Kowalskiego, którzy również wykazywali się wrogim nastawieniem wobec Polski
ludowej. Miano prowadzić inwigilację dwóch kolejnych osób utrzymujących kontakty z Pniakiem
— Wincentego Wróbla i Wacława Rauera, dyrektora administracji fabryki cementu w Szczakowej.
Jednocześnie starano się ustalić kontakty Pniaka
z WRN poprzez informatora ps. „Orzeł” i przesłuchanie aresztowanych na kopalni „Bierut”57.
W 1952 roku w ramach rozpracowania o kryptonimie „Mewa” podtrzymywano podejrzenia
54	IPN Kr 010/8141, Streszczenie materiałów w sprawie
przeciwko Pniakowi i innym przechodzącym w sprawie wstępnego agencyjnego rozpracowania kryptonim
„Mewa”, k. 84.
55	IPN Kr 010/8141, Doniesienie, Chrzanów, 15.III.1952 r.,
k. 88.
56 Elektrownia Jaworzno I, zlokalizowana przy kopalni węgla kamiennego Piłsudski (Bierut).
57	IPN Kr 010/8141, Plan operacyjnych przedsięwzięć do
sprawy kryptonim „Morawa”, k. 9–10.

o prowadzenie przez Pniaka działalności szpiegowsko-sabotażowej, precyzując, że utrzymuje
kontakty z odradzającą się nielegalną organizacją
na terenie Jaworzna, której członkami są: m.in.
Józef Żelazny, Karol Papuga, Stanisław Sarna, Roman Zawisza i Zdzisław Krupa. Grupa spotyka
się wieczorami w domach Sarny i Papugi. UB
zamierzał wprowadzić do „grupy Pniaka” agenta „Orzeł”, aby mógł rozpracować cel i charakter
spotkań. Agent ps. „Swajdok” miał ustalić z kim
Pniak i Papuga kontaktują się na terenie zakładu
pracy, w szczególności czy kontaktują z monterami zagranicznymi z państw kapitalistycznych.
Poprzez informatora ps. „Jakub” i kontakt poufny
ps. „Radio” miano ustalić z kim Pniak utrzymuje
kontakty na terenie miejsca zamieszkania. Zdecydowano o wprowadzeniu do sprawy informatora ps. „Orzeł I”, który zdobył zaufanie Pniaka,
w celu rozpoznania kontaktów wszystkich figurantów sprawy58.
	Na początku 1952 roku Pniak rozpoczął pracę w Bazie Sprzętu w Dąbrowie Narodowej jako
kierownik warsztatu mechanicznego59. 6 kwietnia 1952 roku Józef Żelazny został aresztowany,
wyłączono wówczas jego osobę ze sprawy agencyjno-śledczej „Mewa”. Wobec podejrzanego
zastosowano środek zapobiegawczy w postaci
trzymiesięcznego aresztu. Żelaznemu zarzucano, że stworzył wokół siebie grupę ludzi, przy
pomocy których dokonywał różnego rodzaju
nadużyć. Rozpracowanie przeciwko Pniakowi
i Papudze toczyło się dalej. Informacja o aresztowaniu Józefa Żelaznego została przesłana do
departamentu IV Wydziału IV Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego60.
Ze zgromadzonego materiału operacyjnego wnioskowano, że Karol Pniak i Karol Papuga
uprawiają szkodnictwo gospodarcze i dopuszczają się nadużyć, które noszą znamiona sabotażu. Jednocześnie podejrzewano, że kontakty,
jakie utrzymywał Pniak z Sarną, Zawiszą i Krupą, noszą znamiona odradzania się nielegalnej
organizacji Wolność Równość Niepodległość
na terenie Jaworzna, wykorzystywanej do celów
wywiadowczych, co miały potwierdzać kontakty Pniaka z konsulem Georgem Scottem. Urząd
Bezpieczeństwa dążył do zintensyfikowania wysiłków swoich informatorów, którzy mieli śledzić
poczynania i kontakty Pniaka w jego miejscu pracy, zamieszkania i na terenie Jaworzna. Informator „Jakub” miał zostać zatrudniony na Siłowni
nr 1, aby rozpracować Pniaka, zarówno w miejscu zamieszkania, jak i pracy. Równocześnie
miała zostać powołana komisja, która określiłaby
58	IPN Kr 010/8141, Plan rozpracowania sprawy wstępno-agencyjnej kryptonim „Mewa”, 5 III 1952 r., k. 11.
59	IPN Kr 010/8141, Personalia, 25 marzec 1952 r., k. 91.
60	IPN Kr 010/8141, Meldunek, 12 IV 1952 r., k. 93; Pismo
do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, 24 IV
1952 r., k. 94.
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mechanik Bazy Sprzętu Siłowni nr 1 w Jaworznie,
dzięki poparciu Józefa Żelaznego — kierownika
administracyjnego Siłowni49, zmiana miejsca
pracy pociągnęła za sobą konieczność wytypowania nowego kandydata do werbunku50. Póki co
musiały wystarczyć zeznania, przesłuchiwanego
jako świadek, Józefa Bańkowskiego — ślusarza
i sekretarza POP na Siłowni nr 1. Pytany o ogólną gospodarkę sprzętem technicznym w zakładzie pracy, odpowiedział, że „w ogóle nie ma
żadnej konserwacji sprzętu […] maszyny szybko
się niszczą, tak że następnie są odstawiane jako
niezdatne do użytku”. Według świadka jest to
działalność świadoma, sabotażowa. Winę ponosi, odpowiedzialny za bazę sprzętu, Karol Pniak
i brygadzista Karol Papuga. Świadek wspomina,
że Pniak miał już zostać zwolniony z pracy, ale
jego wypowiedzenie anulowano. Zarzuty zaniedbywania obowiązków służbowych i niekonserwowania sprzętu potwierdza informator „Swajdok”. Dodatkowo zwraca uwagę na bliższe kontakty, które utrzymują ze sobą Pniak i Papuga,
uznawany za zdecydowanego wroga ustroju51.
Początek 1952 roku to okres wzmożonego
rozpracowania Pniaka, oprócz doniesień „Swajdoka” i „Orła” dotyczących sytuacji zawodowej
Pniaka, doniesienie dotyczące sytuacji prywatnej
składa „Jakub”. Zauważa on, że do Karola często
przyjeżdżają jacyś ludzie z Jaworzna. W rozmowie o ucieczce z kraju powiedział, że gdyby nie
miał dziecka to już dawno by to zrobił. W dalszej
części rozmowy Pniak wspomniał, że od procesu Turnera i aresztowania Scotta zerwał wszystkie kontakty z konsulatem brytyjskim i już tam
nie jeździ. W tym samym doniesieniu „Jakub”
stwierdził, że ze względu na pracę w Katowicach
i późne powroty do domu nie ma możliwości
opracowywania Pniaka52.
5 marca 1952 roku Pniaka objęto rozpracowaniem agencyjnym kryptonim „Mewa”. Oprócz
Pniaka objęło ono jeszcze Józefa Żelaznego i Karola Papugę, którzy także pracowali na Siłowni
nr 1. W postanowieniu stwierdzono, są podejrzani
o systematyczne uprawianie szkodnictwa gospodarczego oraz o uprawianie działalności szpiegowskiej. Do rozpracowania postanowiono wprowadzić agenta ps. „Orzeł”. Sprawę zarejestrowano
w Wydziale II WUBP w Krakowie53. Oprócz sabotażu gospodarczego Pniaka i Papugę podejrzewano
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w szpitalu był pod naszą obserwacją kontaktu poufnego, lecz nic podejrzanego nie ujawniono”45.
Odwiedzała go tylko żona i nie otrzymywał żadnej
korespondencji.
21 grudnia 1950 roku w domu Pniaka zawitał
„Olek”. Pniak sam rozpoczął rozmowę na temat
toczącego się w Warszawie procesu płk. Claude’a Turnera, byłego attache wojskowego Wielkiej
Brytanii w Polsce. Oficer ten, z racji pełnionej funkcji, spotykał się z polskimi pilotami po wojnie. Wizyta Turnera u Skalskiego w dowództwie lotnictwa,
z pytaniem czy przyjmie nadany mu medal przez
rząd brytyjski, ściągnęła na Skalskiego problemy.
Polski lotnik został ukarany dyscyplinarnie, a UB
wzmogło jego inwigilację. Turner, jako persona non
grata, musiał wyjechać z Polski. Z przewodu sądowego wynikało, że Skalski i Nowierski odwiedzali
Turnera i przekazywali mu różne wiadomości.
Pniak wspomniał, że po przyjeździe do Polski, będąc w Warszawie, odwiedził Skalskiego, później nie
utrzymywał z nim kontaktu. Podobnie nie utrzymywał kontaktu z innymi lotnikami, którzy powrócili
do Polski. Jedynie Helena Pniak korespondowała
z żoną mjr. Króla, którą poznała podczas wyjazdu
z Polski. Sam Karol Pniak korespondował jedynie
ze swoim kolegą pilotem, który mieszkał w Kanadzie. Co szczególnie istotne Pniak wspomniał „Olkowi”, że raz, kiedy był w Katowicach, miał zamiar
spotkać się z konsulem Scottem, był nawet przed
jego mieszkaniem, ale ostatecznie się z nim nie
widział, bo Scott był zajęty. Następnie stwierdził,
że jest zadowolony, że nie widział się z konsulem,
gdyż zapewne znalazłby się na liście podejrzanych
i stwierdził: „najlepiej z dala trzymać się od przedstawicieli zachodnich państw”46. Jego podejrzenie
było słuszne, bo przeciwko Scottom toczyły się już
rozpracowania agencyjne z podejrzeniem o szpiegostwo, więc każdy kontakt z nimi mógł się dla niego skończyć aresztowaniem. Jednocześnie można
przypuszczać, że doniesienie „Olka”, w którym
Pniak zdecydowanie odcina się od jakichkolwiek kontaktów z przedstawicielami zachodnich
państw uchroniło go przed aresztowaniem47.
We wrześniu 1950 roku na zebraniu podstawowej organizacji partyjnej Spółdzielni Spożywców stawiano sprawę Pniaka jako elementu
niepewnego. Pniak jako bezpartyjny nie uczestniczył w zebraniu. Kolejne zebranie dotyczące
Pniaka odbyło się 9 marca 1951 roku. W lecie 1951
roku Pniak został zwolniony z pracy w spółdzielni48. W lipcu 1951 roku podjął pracę jako główny

61	IPN Kr 010/8141, Plan operacyjnych przedsięwzięć do
sprawy agencyjno-śledczej pod kryptonimem „Mewa”,
k. 12–13.
62	IPN Kr 010/8141, Plan przedsięwzięć operacyjnych do
sprawy wstępnego agencyjnego rozpracowania kryptonim „Mewa” nr RA-132/16 z dnia 5.3.52 r. przeciwko
Pniakowi Karolowi podejrzanemu o uprawianie szpiegostwa na terenie Jaworzna, k. 19.

List Pniaka do Bieruta musiał wywołać żywe zainteresowanie i zaniepokojenie aparatu bezpieczeństwa. „Jakubowi” zlecono, aby wydobył do Pniaka
list i w doniesieniu przytoczył w doniesieniu jego
63	IPN Kr 010/8141, List do obywatela Bolesława Bieruta
— Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 5 X 1952 r.,
k. 101–102.

treść64. Póki co UB musiało zadowolić się donosami, których można dowiedzieć się, że list adresowany do Bieruta został przesłany do Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego, które udzieliło Pniakowi odpowiedzi, że jest dobrym pracownikiem,
a przesunięcie na nowe miejsce pracy, nastąpiło
z powodu reorganizacji kadr65. Na dotychczasowym miejscu pracy musiano zmniejszyć liczbę
etatów, a: „jego domysły w stosunku co do prześladowania go przez władze miejscowe, nie są
prawdziwe i nie odpowiadają prawdzie”. Pniak
napisał drugi list do Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego, ale ministerstwo odpowiedziało, że „podtrzymuje swoja poprzednią odpowiedź, która polega na faktach i innej odpowiedzi w tej sprawie
mu nie udzielą”66.
Zmiany miejsca pracy Pniaka komplikowało
pracę operacyjną UB. Dotychczasowi informatorzy („Olek”, „Jakub”) mieli trudności z nawiązaniem kontaktu z Pniakiem67 i musiano werbować
nowych informatorów. W aktach znajdują się doniesienia pochodzące z nowych źródeł o pseudonimach: „W”, „Żołnierz”, „Puszkin”. „W” także był lotnikiem PSP, spotkał Pniaka w Northolt,
gdzie „W” stacjonował ze swoim 306. Dywizjonem. Informator przyznaje, że nie utrzymywał
bliskich kontaktów z Pniakiem, podał jedynie
nazwiska bliskich kolegów Pniaka i informację,
że Pniak sprowadził swoją żonę do Niemiec,
podobnie jak inni lotnicy, i razem wyjechali do
Anglii68. Kolejny informatorem z grona byłych
„żołnierzy andersowskich” był „Kruk”, u którego
Pniak pracował w Bazie Sprzętu w Dąbrowie Narodowej w charakterze inspektora. Jako że znali
się jeszcze z Anglii, „Kruk” posiadał u Pniaka zaufanie, w dodatku „Kruk” ujął się w dziale kadr
i u dyrektora JPZB za Pniakiem, aby go nie zwalniać. Podobnie ze środowiska andersowskiego
wywodził się informator „Stefan”, który ma możliwość rozpracowania Pniaka w miejscu pracy.
W miejscu zamieszkania figuranta „P” [Pniaka
— przyp. aut.] Dodatkowo UB zleciło informatorowi ps. „Pies”, który pracował w referacie ochrony cementowni „Szczakowa” stałą obserwację
Pniaka w miejscu zamieszkania. Karol zdawał
sobie sprawę, że: „[…] jest obserwowany przez
UB na każdym kroku, jak również w miejscu zamieszkania przez Referat Ochrony Cementowni
w Szczakowej, jak miało miejsce, że w niedzielę
bm. spacerował w miejscu zamieszkania, to za
nim chodził pracownik RO, co w związku z tym
64	IPN Kr 010/8141, Doniesienie, 6 IV 1952 r., k. 114.
65	IPN Kr 010/8141, Doniesienie informacyjne, 8 I 1953 r.,
k. 109.
66	IPN Kr 010/8141, Doniesienie, 6 IV 1952 r., k. 114.
67	IPN Kr 010/8141, Doniesienie agencyjne, 25 V 1952 r.,
k. 117; Raport z przebiegu rozpracowania sprawy wstępno-agencyjnej pod kryptonimem „Mewa”, k. 118.
68	IPN Kr 010/8141, Doniesienie agencyjne, 10.12.1953 r.,
k. 107.

jest ostrożny i nie chce nic mówić i oświadczył, że boi się coś powiedzieć do pracowników
w miejscu pracy lub do sąsiadów w miejscu zamieszkania, gdyż zaraz by się doniosło na UB”.
Pniak zwierzył się „Krukowi”, że „czuje się jak na
szpilkach” i obawia się, że może zostać aresztowany. Zerwał wszystkie znajomości, kontakty
utrzymuje tylko z najbliższą rodziną, najlepiej czuje się odizolowany od wszystkich69.
Karol Pniak był głównym figurantem rozpracowania agencyjnego „Mewa”. W trakcie rozpracowania UB przystąpiło do aresztowań i przesłuchań ważniejszych figurantów. W toku rozpracowania nie udało się potwierdzić, aby Pniak
uprawiał wrogą działalność, czyli szpiegostwo70.
Sprawa rozpracowania kryptonim „Mewa” znalazła się w zainteresowaniu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, który skierował do
WUBP w Krakowie pismo z prośbą o przesłanie
szczegółowego raportu z przebiegu rozpracowania71. We wrześniu 1953 roku nastąpił przełom
w sprawie Pniaka do MBP — wobec ostrożności Pniaka, wynikającej z wiedzy o zainteresowaniu nim organów bezpieczeństwa i zerwania
wszystkich kontaktów — zalecało nastawić się
na zwerbowanie Pniaka, a po udanym werbunku zaniechać rozpracowania „Mewa”. Werbunek
Pniaka miałby się przyczynić do ujawnienia osób
przybyłych z terenu Anglii — byłych lotników
RAF, wyjaśnić ich działalność i charakter kontaktów i dać asumpt do założenia nowych rozpracowań. Nawet przy powodzeniu werbunku
Pniaka miano traktować dalej jako podejrzanego
o udział w działalności nielegalnej organizacji
i powrót do kraju w tym celu72. Prace nad przygotowaniem werbunku Pniaka rozpoczęto w styczniu
1954 roku. Przygotowano Plan opracowania kandydata do werbunku, który zakładał przeprowadzenie określonych czynności operacyjnych, obejmujących m.in. przeprowadzenie wszechstronnego
wywiadu na temat kandydata w miejscu jego zamieszkania; przeprowadzenie rozmowy na tematy polityczne z informatorem „Krukiem”73.„Kruk”
starał się kilkakrotnie rozmawiać z Pniakiem na
69	IPN Kr 010/8141, Raport z przebiegu rozpracowania
sprawy wstępno-agencyjnej pod kryptonimem „Mewa”,
k. 121–122; Doniesienie informacyjne, 13 VII 1953 r.,
k. 123–124; Wyciąg z doniesienia informatora ps. „Kruk”,
9.11.1953 r., k. 135.
70	IPN Kr 010/8141, Raport z przebiegu rozpracowań
sprawy wstępno-agencyjnego rozpracowania pod kryptonimem „Mewa”, k. 128.
71	IPN Kr 010/8141, Pismo z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego do Naczelnika wydziału IV WUBP
w Krakowie, k. 132.
72	IPN Kr 010/8141, Pismo do szefa PUBP w Chrzanowie,
30 września 1953 r., k. 133; Pismo do naczelnika wydziału IV WUBP w Krakowie, 12 września 1953 r., k. 134.
73	IPN Kr 010/8141, Raport o zezwolenie na opracowanie
kandydata do werbunku na informatora, 13 stycznia
1945 r., k. 138–139; Plan opracowania kandydata do
werbunku, 14 stycznia 1954 r., k. 140.
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[…] Po siedmioletniej tułaczce, mimo
wielu obiecujących propozycji pozostania
na emigracji, na wezwanie radia i prasy
polskiej wracam do kraju w silnym
przeświadczeniu, że jestem tutaj potrzebny
przy odbudowie swojej Ojczyzny. Przyjmuję
pracę w Powszechnej Spółdzielni
Spożywców w Szczakowej, gdzie pełnię
kolejno kilka funkcji — kasjera, członka
Zarządu Spółdzielni, kierownika kontroli
wewnętrznej. I tu spotyka mnie pierwsze
rozczarowanie. Spotykam się tutaj, mimo
wywiązywania się z powierzonych prac
z takimi wypowiedziami jak — a to
niepewny człowiek — faszysta — taki
człowiek nie powinien pełnić tej funkcji,
chociaż nie dałem najmniejszego
powodu do jakichkolwiek podejrzeń.
Wreszcie przedstawiciel Wojewódzkiego
Związku Spółdzielni Spożywców poleca
mi zorganizowanie komórki SpołecznoSamorządowej przy tejże Spółdzielni.
Na to oświadczam mu, że jestem
bezpartyjnym i proszę go, aby zwrócił się
z tym do miejscowego komitetu PZPR. Po
rozmowie tej powiadomił mnie, że funkcji
tej objąć nie mogę. W przeświadczeniu,
że jestem niewygodnym i niepotrzebnym
po trzy i półrocznej pracy wypowiadam
pracę. W trzy tygodnie później otrzymuję
pracę w Jaworznickim Przemysłowym
Zjednoczeniu Budowlanym w charakterze
starszego mechanika Ekspozytury Bazy
Sprzętu w Zarządzie Budowlanym
I w Jaworznie. Po jedenastu dniach
pracy, rzekomo z powodu braku etatu

otrzymuję wypowiedzenie pracy, mimo
że w tym czasie instytucja ta poszukiwała
mechaników.
Zwracam się do Naczelnego Dyrektora,
który nakazuje mi wykonywanie tej
funkcji oświadczając, że sprawę mojego
zwolnienia wyjaśni. Pracuję na tym
stanowisku przez piętnaście miesięcy.
W dniu 1.IX. otrzymuję pisemnie polecenie
przejęcia funkcji Starszego Mechanika
przy Zarządzie Budowlanym w Trzebini.
Po tygodniu kierownik Zarządu Trzebini
informuje mnie, że tej funkcji niestety
objąć nie mogę, gdyż Dział Kadr JPZB
w Jaworznie nie wyraża zgody. Nakazuje
mi jednak kontynuowania dalszej pracy.
Dział Kadr tymczasem wyjaśnia mi,
że nic mu nie jest wiadomym odnośnie
mojej sprawy.
W dniu 26 IX br. wzywa mnie kierownik
i oświadcza mi, że czynniki miejscowe nie
zgadzają się na objęcie funkcji Starszego
mechanika i, że nie mam wstępu na
wszystkie budowy priorytetowe.
Obywatelu Prezydencie, wróciłem
do Polski, aby wspólnie z całym narodem
polskim budować i odbudować swą
Ojczyznę. Wróciłem, gdyż jak słyszałem
i czytałem Ojczyzna czeka na mnie.
Na skutek mojego zdecydowanego
postanowienia powrotu do kraju, zostałem
uznany przez kolegów, którzy pozostali
na emigracji za parszywą owcę. Tutaj
po powrocie jestem traktowany jako szpieg,
faszysta i niepotrzebny człowiek. Czuję się
nie tylko skrzywdzony, ale wprost oszukany.
Nowa Konstytucja Polski Ludowej
zapewnia wszystkim prawo do pracy
— ja nie mogę pracować, gdyż tego
nie życzą sobie czynniki miejscowe
w Chrzanowie. Jakie są moje przewinienia,
że nie mogę pracować? Co robić z chorą
żoną i dzieckiem, którym nie mogę
zapewnić kawałka chleba? Dochodzę
do przekonania, że lepiej było podzielić
los brata mojego Józefa Pniaka, który po
wspólnej walce zatonął wraz z okrętem
«Grom» u brzegów Narwiku.
Przedkładając powyższe proszę
o spowodowanie udzielenia mi odpowiedzi,
co mam w tym stanie rzeczy uczynić
ze sobą?”63.
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zakres rzekomego szkodnictwa gospodarczego
uprawianego przez Pniaka i Papugę. Szczególnie interesująco przedstawia się wątek aresztowania Józefa Żelaznego, przy którym znaleziono
70 zdjęć Siłowni nr 1. Miał być przesłuchany na
okoliczność kontaktów z Pniakiem oraz od kogo
otrzymał te zdjęcia i komu miał je przekazać.
Śledczy mieli mieć na uwadze, że zdjęcia te mogły służyć do celów wywiadowczych61. Gra operacyjna, którą UB prowadziła wobec Pniaka nie
uszła jego uwadze. Zdawał sobie sprawę, że jest
inwigilowany i obawiał się aresztowania62. Nałożyło się to na problemy z utrzymanie stanowiska
pracy, co przyczyniło się, że napisania przez Pniaka listu do Bolesława Bieruta:

jeden z nielicznych

[…] Pniak będąc na zabawie w świetlicy
oficerskiej dowiedział się, że jeden
z jego kolegów sprowadził żonę
z Polski, oraz, że jego drugi kolega
[…] również załatwiał formalności
związane z przeprowadzeniem żony
do Niemiec Zachodnich. Przy bliższym
wypytywaniu się w jaki sposób może
żonę sprowadzić, dowiedzieli się,
że tym zajmują się oficerowie korpusu
Generała Maczka oddelegowani
do przeprowadzania transportów
z paczkami, przydzielanych w ramach
UNR-y, komendantem dla spraw
transportu UNR-y był Polak pułkownik
Geistoch. Ob. Pniak dowiedziawszy się
o tym, pojechał do obozu tej placówki
(gdzie w okolicy Hamburga) i nawiązał
kontakt z jednym z oficerów […], któremu
wpłacił 100 dolarów za tę usługę.
Oficer ten zobowiązał dostarczyć żonę
w przeciągu 6-ciu tygodni i faktycznie
dostarczył w przeciągu jednego miesiąca.
Cała sprawa przerzutu odbyła się
w następujący sposób. Ob. Pniak dał
temu temu oficerowi własne zdjęcie
i adres żony, oficer ten po przyjeździe
z transportem do Polski nawiązał kontakt
z żoną ob. Pniaka i polecił jej zgłosić się
za trzy dni na punkt zborny w Krakowie,
skąd więcej osób było zabranych do
Niemiec Zachodnich. Transport odbywał
się ciężkimi samochodami ciężarowymi
po wyładowaniu paczek UNR-y, trasa
prowadzi z Polski przez Czechosłowację
do Niemiec Zachodnich. Według
opowiadania ob. Pniaka był to ostatni
udany przerzut tą drogą, ponieważ
następny wpadł w Krakowie w ręce
Urzędu Bezpieczeństwa76.
74	IPN Kr 010/8141, Wyciąg z doniesienia informatora ps.
„Kruk” z dnia 27.1.1954 r., k. 141.
75	IPN Kr 010/8141, Doniesienie informacyjne, 26 I 1955 r.,
k. 143; Doniesienie agenturalne, 31.1.1955 r., k. 144.
76	IPN Kr 010/8141, Doniesienie informacyjne, 3.3.1955 r.,
k. 146.

budowlanym w Krakowie, gdzie był odpowiedzialny za używany tam sprzęt. W 1959 roku zdiagnozowano u niego przebytą gruźlicę, która pozostawiła ślady na płucach. Lekarz zabronił mu dalszej
pracy, Karol otrzymał rentę i leczył się w sanatoriach. Karol Pniak junior wspominał, że jego ojciec
wciąż marzył o lataniu, ale było to dla niego zbyt
bolesne wspomnienie, aby wzbić się w powietrze,
nawet w roli pasażera. W latach 60. u Pniaków
gościli koledzy Karola z czasów wojny: Aleksander
Gabszewicz, Józef Mierzejewski, Władysław Różycki, Bronisław Malinowski, Jan Malinowski, Bohdan Arct, Stanisław Bochniak, Marian Cholewka,
Witold Retinger, Wacław Stański, Witold Łokuciewski, Tadeusz Nowierski81.
W 1964 roku zmarła żona Karola Pniaka —
Helena. Bardzo mocno przeżył tę śmierć, podupadł na zdrowiu i już nie wrócił do dawnych sił.
Pozostał mu tylko syn, na którego przelał całą
swoją miłość. Od 1976 roku zaczął coraz poważniej chorować i częściej przebywać w szpitalach.
Karol Pniak zmarł 17 października 1980 roku
w szpitalu w Krakowie.

Był okres przez wiele lat, kiedy do
pamiątek z Anglii przywiezionych
i odznaczeń w ogóle się nie wracało.
Temat tabu. […] Pamiątki przywiezione
z Anglii były schowane gdzie bardzo
głęboko. Przez kilkanaście lat nie
widziałam tego na oczy. Ja to dopiero
ujrzałam — pudełko pełne odznaczeń,
jakichś medali – dopiero po odwilży
gomułkowskiej. Pewno nie chcieli
dzieciom pokazywać tych rzeczy
z zasadniczych względów80.

W 1956 roku Karol Pniaka znalazł normalną pracę. Został zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie
77 G. Sojda, G. Śliżewski, Mjr pil. Karol Pniak…, s. 133.
78	IPN Kr 010/8141, Postanowienie o zakończeniu (zaniechaniu) i przekazaniu do archiwum spraw ewidencji operacyjnej, k. 26.
79 G. Sojda, G. Śliżewski, Mjr pil. Karol Pniak…, s. 133.
80 G. Paul-Materna, Moje życie w Szczakowej…, s. 12.

81

G. Sojda, G. Śliżewski, Mjr pil. Karol Pniak…, s. 138–139.
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Sprawa zwerbowania Pniaka toczyła się przez
dwa lata, jednak nie odnaleziono żadnych materiałów dotyczących próby bezpośredniego zwerbowania lotnika czy podejmowania z nim rozmów na
ten temat. Rozpracowania agencyjne „Morawa”
i „Mewa” także nie przyniosły sukcesu UB. Zarzuty o domniemanej działalności szpiegowskiej i sabotażowej Pniaka nie zostały potwierdzone. Przez
pozostałą część 1955 roku w sprawie Pniaka pojawiały się doniesienia, niewnoszące nic nowego do
sprawy. W tym czasie Karol, będąc nadal pracownikiem Jaworznickiego Przemysłowego Zjednoczenia Budowlanego, został delegowany do pracy
w Krakowie i kamieniołomach w Czatkowicach.
Informatorzy „Wapniak” i „Alfa” powtarzali znane
już dobrze zarzuty braku należytej troski o powierzony mu sprzęt. W kwietniu 1955 roku i październiku 1956 roku WUBP w Krakowie skierował
do Departamentu X wnioski o założenie kolejnych
spraw obserwacyjno-ewidencyjnych77. Jednak 14
listopada 1956 roku wydano postanowienie o zakończeniu sprawy dotyczącej Karola Pniaka. Ppor.
Henryk Baliński, oficer operacyjny WUBP w Krakowie stwierdził, że w czasie prowadzenia sprawy, od
1947 roku, nie uzyskano żadnych poważniejszych
materiałów, które pozwalałyby na dalsze prowadzenie sprawy. Brak perspektyw na dalsze prowadzenie sprawy78. Mimo to, nowo powstała Służba
Bezpieczeństwa, a dokładniej jej jaworznicki oddział, nadal interesował się Karolem Pniakiem
i zwracał się z wnioskiem o wypożyczenie jego akt
do wglądu. Ostatnia taka prośba wpłynęła 4 marca
1958 roku79. Karol Pniak uniknął losu wielu swoich
kolegów z PSP, którzy powrót do ojczyzny przypłacili więzieniem, torturami i śmiercią.
Wieloletnia atmosfera zagrożenia udzielała
się wszystkim domownikom u Pniaków, Grażyna
Paul wspomina lata do 1956 roku:
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aktualne tematy polityczne, ale Karol „wyraźnie
unikał tych rozmów, a raczej oświadczył, że cały
świat mu obrzydł, ponieważ czuje się poważnie
chory na żołądek i reumatyzm”74. Podczas kolejnego spotkania „Krukowi” udało się wciągnąć Pniaka
w rozmowę na temat przypuszczalnych przyczyny
zainteresowania UB jego osobą, za takie uznał:
nieudaną próbę kontaktu z konsulem brytyjskim
Scottem i prowadzenie korespondencji z Władysławem Różyckim, kolegą — lotnikiem, przebywającym na stałe w Kanadzie75. Podczas jednego ze
spotkań z „Krukiem” Pniak opisał szczegółowo
sposób, w jaki ściągnął do siebie żonę:
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26 stycznia 1910 roku w rodzinie Franciszka i Marii Pniaków przyszedł na świat ich trzeci
syn – Karol. Pniakowie mieszkali w Jaworznie w dzielnicy robak (obecnie rejon ulicy olszewskiego). Karol miał pięcioro rodzeństwa: dwie siostry i trzech braci. rozpoczął edukację
w szkole powszechnej w Jaworznie, następnie kontynuował ją w gimnazjum im. Stanisława
Staszica w Chrzanowie, gdzie od 1925 roku funkcjonowało kółko lotnicze z dwiema sekcjami:
modelarską i szybowcową. rok przed maturą Karol został relegowany ze szkoły z powodu młodzieńczego wybryku. W czasie jazdy pociągiem do szkoły został przyłapany przez konduktora
na grze w karty z kolegami, całą winę wziął na siebie. Po relegowaniu ze szkoły, ojciec – będący sztygarem na kopalni Kościuszko – namawiał syna do podjęcia pracy na kopalni. Jednak
Karol pragnął spełnić swoje dziecięce marzenia o lataniu. Udało mu się przekonać ojca i po
osiągnięciu pełnoletności, 23 października 1928 roku, zgłosił się ochotniczo do wojska. Być
może wpływ na decyzję Franciszka Pniaka miał fakt, że dwaj starsi synowie – Stanisław i Józef
służyli w Marynarce Wojennej.

niepodważalne walory pilota myśliwskiego uzupełnia – pochodzący z wypowiedzi i wspomnień ówczesnych kolegów – obraz człowieka niezwykle koleżeńskiego, prostolinijnego, życzliwego i chętnego do pomocy. Tadeusz Andersz tak wspomina Pniaka z czasu ich wspólnej
nauki w dęblińskiej Szkole Podchorążych: Trzeba zrozumieć pewien rygor, jaki panował w wojsku
polskim, a szczególnie jeśli chodzi o szkołę podchorążych. Jak starszy stopniem szedł korytarzem
do jadalni, to ja musiałem stanąć na baczność, a on sobie przeszedł i albo się odezwał, albo nie.
A Karol stanął, popatrzył się i mówi: „Zwariowałeś!”. I taki był właśnie Karol. Myśmy go za to lubili,
za to że potrafi wyczuć to koleżeństwo.

Czy był bohaterem? Nie dla niego ten tytuł!
Bohaterów było wielu, Pniak tylko jeden…
Por. Józef Mierzejewski

1. Karol Pniak przed swoim Spitfirem, 1944 rok.
2. Samoloty 121. i 122. eskadry 2. Pułku lotniczego
w Krakowie, 1934 rok. Fot. nAc.

Autor scenariusza: Adrian Rams
Opracowanie graficzne: Sławomir
Śląski
Konsultacja merytoryczna: prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek, dr hab. Adam Dziurok
Zdjęcia pochodzą ze zbiorów: Muzeum Miasta Jaworzna, Narodowego Archiwum Cyfrowego,
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Grażyny Paul oraz książki G. Sojda, G. Śliżewski,
Mjr pil. Karol Pniak, Warszawa 2015.

5.

2.

3.

2.
6.
4.

1. Karol Pniak w wieku szkolnym.
2. Karol Pniak (pierwszy z lewej) z kolegami z gimnazjum.
3. Uczestnicy konkursu modeli latających zorganizowanego
przez ligę obrony Przeciwpowietrznej i Przeciwgazowej
w Chrzanowie.
4. Bracia Karola w mundurach marynarki wojennej. Także
walczyli w ii wojnie światowej: Józef (w środku) zginął na
orP Grom, Stanisław (z prawej) służył do końca wojny
na orP Burza.
5. Plan Jaworzna z zaznaczoną kolonią górniczą robak.
6. Jaworznicki rynek w latach międzywojennych.

– karol pniak

1.

Wystawa Jeden z Nielicznych – Karol Pniak prezentuje postać wybitnego asa myśliwskiego
czasów II wojny światowej, pochodzącego z Jaworzna. Określenie nieliczny zawarte w tytule stanowi odwołanie do słów Winstona Churchilla kierowanych pod adresem bohaterskich
lotników walczących w bitwie o Anglię: Nigdy w dziejach ludzkich konfliktów tak wielu nie
zawdzięczało tak wiele tak nielicznym. Udział w bitwie o Anglię stanowi jedynie fragment bogatego życiorysu Karola obok kampanii wrześniowej, walk w Afryce czy członkostwa w „trójce
Bajana”.
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KARoL PnIAK
Trójka Bajana
1.

Karol, po ogólnym przeszkoleniu wojskowym, na początku 1929 roku został skierowany do
dywizjonu szkolnego 2. Pułku Lotniczego w Krakowie. W maju zakończył lotnicze szkolenie
podstawowe i otrzymał awans na starszego szeregowego, w grudniu został kapralem. Od
maja do października 1930 roku uczestniczył w kursie pilotażu w Szkole Podoficerów Lotnictwa w Bydgoszczy i otrzymał przydział do 22. Eskadry Liniowej. W lecie następnego roku odbył
kurs wyższego pilotażu w Grudziądzu, po czym rozpoczął służbę w 122. Eskadrze Myśliwskiej
2. Pułku Lotniczego, której pilotem był do 15 maja 1939 roku. Szybko dostrzeżono nieprzeciętne zdolności pilotażowe Pniaka i włączono go do zespołu specjalizującego się w akrobacjach powietrznych. Odnosił sukcesy na zawodach lotniczych, jednak nadal był podoficerem.
W 1936 roku rozpoczął naukę w Szkole Podoficerów Lotnictwa w Bydgoszczy. 19 marca 1936
roku został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, a w 1938 roku w Szkole Podoficerów
zdał maturę i został awansowany do stopnia sierżanta. Po likwidacji szkoły w Bydgoszczy został przeniesiony do Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. W czerwcu 1939 roku Pniak
został skierowany do służby w 4. Pułku Lotniczym w Toruniu.
4.

Karol Pniak jako wyróżniający się pilot 122. Eskadry Myśliwskiej 2. Pułku Lotniczego, wraz z por.
Bronisławem Kosińskim i kpr. Stanisławem Mackiem, wszedł do zespołu akrobacyjnego, zwanego „trójką Bajana” od nazwiska dowódcy – por. Jerzego Bajana. Zespół wykonywał pokazy
akrobacji grupowej na samolotach PWS-A. Piloci zaprezentowali pełnię swojego kunsztu podczas międzynarodowych zawodów lotniczych zorganizowanych przez Aeroklub Warszawski
w maju 1933 roku. Akrobacje lotnicze i pokaz lotów zespołowych wywarły ogromne wrażenie
na widzach, wśród których znalazł się prezydent Rzeczypospolitej – Ignacy Mościcki.

2.

Do udziału – w organizowanych od 1935 roku – Centralnych Zawodach Lotnictwa Myśliwskiego
każdy pułk lotniczy wyznaczał trójkę pilotów. W ramach rywalizacji strzelano do rękawów holowanych przez samoloty i toczono walki powietrzne. Pierwsze zawody wygrali lotnicy z 2. Pułku Lotniczego w Krakowie, członkiem zwycięskiej trójki był plutonowy Karol Pniak. W dwóch
kolejnych edycjach zawodów piloci z Krakowa także byli najlepsi i zdobyli na własność puchar
Ministra Spraw Wojskowych.

5.
4.

3.

1. Karol Pniak (klęczy pierwszy od lewej) z kolegami
w trakcie przeszkolenia ogólnowojskowego.
2. W 1936 roku Karol Pniak wziął potajemny ślub z Heleną
Paul. W myśl ówczesnych przepisów, podoficer
musiał uzyskać zgodę na ślub od swojego dowódcy,
a przyszła żona musiała być odpowiednio wykształcona
i uposażona.
3. Samolot PWS-26. Fot. MLP w Krakowie.
4. Plutonowy podchorąży pilot Karol Pniak (z lewej)
podczas kursu w Szkole Podchorążych w Bydgoszczy,
1936 rok.
5. W 1937 roku w rodzinie Pniaków pojawiła się mała
Grażynka Paul, córka brata Heleny – Teodora. Miała
zostać w domu Pniaków kilka miesięcy, ale zadomowiła
się na lata i stała się jego ważną częścią.
6. Samoloty PWS-a podczas Międzynarodowych Zawodów
Lotniczych w Warszawie.

1

3.

6.

1. Loża prezydenta Ignacego Mościckiego podczas
II Międzynarodowego Mityngu Lotniczego w Warszawie
w 1933 roku. Fot. nAC.
2. Gen. Józef Zając wśród pilotów „trójki Bajana”. od lewej:
kpr. Karol Pniak, gen. Józef Zając, por. Bronisław Kosiński,
kpr. Stanisław Macek. Fot. nAC.
3. Piloci „trójki Bajana” przed samolotem Avia BH-33
(PWS-A), 1933 rok. od lewej: kpr. Karol Pniak, por.
Bronisław Kosiński, kpr. Stanisław Macek. Fot. nAC.
4. Lotnicy 2. Pułku Lotniczego z pucharem im. płk. pil.
Stanisława Jasińskiego zdobytym w 1935 roku. od lewej:
plut. Karol Pniak, por. Antoni Wczelik, plut. Stanisław
Macek.
5. Karol Pniak w kabinie samolotu PZL P.7a z numerem
bocznym 7 ze 122. Eskadry Myśliwskiej.

5.
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1.

15 czerwca 1939 roku podchorąży Karol Pniak został skierowany do 142. Eskadry Myśliwskiej
4. Pułku Lotniczego w Toruniu dowodzonej przez kpt. Mirosława Leśniewskiego. Z końcem
sierpnia toruński pułk opuszczał swe dotychczasowe miejsce postoju i przenosił się na lotniska
polowe. 142. Eskadra 30 sierpnia przyleciała do Markowa koło Gniewkowa, gdzie oczekiwano
na dalszy rozwój wypadków. W tym samym czasie Karol otrzymał awans do stopnia podporucznika, ale o tym dowiedział się w czasie działań wojennych. Rozkaz został wydany ze starszeństwem od 31 sierpnia 1939 roku. Wrzesień 1939 roku okazał się tragiczny dla niepodległej
Rzeczypospolitej, której przyszło się zmierzyć z przeważającymi siłami hitlerowskich Niemiec
i sowieckiej Rosji. Walka toczyła się również na niebie.

4.

Cenny nabytek przedstawiał sobą podchorąży
Karol Pniak przydzielony do mojej eskadry.
Swoim charakterem, koleżeńskością, i wybitnymi
walorami pilota w krótkim czasie zdobył sobie nasz
szacunek i przyjaźń. […] Uważałem, że to raczej ja
od niego powinienem się uczyć. Karol stanowczo
protestował, umniejszając ze skromnością swoją
znajomość fachu.

2.

Stanisław Skalski o Karolu Pniaku

2.

3.

3.
5.

6.

1. Polscy lotnicy zwiedzają Budapeszt. od lewej: kpr.
Mieczysław Zalewski, kpr. Stanisław Macek, kpr. Karol
Pniak.
2. Zdjęcie pamiątkowe wykonane podczas wizyty polskich
lotników w Rumunii, 1933 rok. Karol Pniak stoi pierwszy
z prawej w ostatnim rzędzie.
3. Lotnicy 122. Eskadry 2. Pułku Lotniczego. Karol Pniak
stoi pierwszy od prawej.
4. Grupa pilotów akrobacyjnych po powrocie z Rumunii
przed samolotem PZL P.7a. W środku: kpt. Jerzy Bajan,
drugi od prawej Karol Pniak. Fot. naC.
5. Kpr. Karol Pniak w czasie służby w 2. Pułku Lotniczym.
obok polskiej odznaki pilota widoczna rumuńska
odznaka pilota. Podczas wizyty w Rumunii otrzymał
rumuński medal Medalia nationala „Serviciul
Credincios” ii klasy.
6. Eskadra polskich samolotów PZL P.7a startuje z lotniska
okęcie do Rumunii, 1933 rok. Fot. naC.

1

1.

Karol Pniak był w składzie zespołu reprezentującego polskie lotnictwo myśliwskie w trakcie
wizyty w Rumunii. Kilku lotników uhonorowano wówczas rumuńskimi odznaczeniami wojskowymi, wśród nich znalazł się Karol Pniak. Podczas starannie ułożonego pokazu w Bukareszcie, który miał obserwować król Rumunii, piloci mieli zaprezentować możliwości polskiego samolotu myśliwskiego – PZL P.7a. Przebieg pokazu zakłóciły warunki pogodowe, niski
pułap chmur uniemożliwił wykonanie części ewolucji, ale krakowski pułk z kpt. Bajanem na
czele: […] nadleciał […] wykonując swoje powolne beczki i trawersy i następnie demonstrując klasyczne lądowanie w siódemce na minimalnej szybkości i w parumetrowych odstępach pomiędzy
płatowcami.

jeden z nielicznych

– karol pniak

KaRoL PNiaK
Wrzesień 1939

1. Mapa przedstawiająca kierunki natarcia armii niemieckiej
na Polskę we wrześniu 1939 roku. Fot. NAC.
2. Mapka przedstawiająca miejsca ataków lotnictwa
niemieckiego w dniach 2–5 września 1939 roku. Fot. NAC.
3. Samoloty PZL P.11c z 4. Pułku Lotniczego w Toruniu, 1939
rok.
4. Samolot PZL P.11c z 2. Pułku Lotniczego w Krakowie.
Fot. MLP w Krakowie.
5. Samolot PZL P.11c, 1939 rok. Fot. NAC.

5.

4.
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Karol PniaK
na emigracji

2

1

1.

jeden z nielicznych

We wrześniu 1939 roku Karol Pniak wykonał 24 loty bojowe i stoczył 15 walk z wrogimi samolotami. Dowódca dywizjonu kpt. Kazimierz rolski w listopadzie 1939 roku pisał o Pniaku:
Zaciętość i odwaga w boju. Koleżeńskość w boju.

1.
2.

Karol Pniak dotarł do Francji 29 października 1939 roku. Polskie lotnictwo odtwarzano we
Francji i Wielkiej Brytanii. 24 stycznia 1940 roku Pniak przybył na Wyspy Brytyjskie. Podstawę
do przyjmowania polskich lotników stanowiło brytyjskie memorandum z października 1939
roku. otrzymał numer służbowy 76707 i stopień P/o, czyli Pilot oficer, będący odpowiednikiem podporucznika. W lipcu 1940 roku liczba polskich lotników na Wyspach osiągnęła 8.300.
Polskie jednostki lotnicze nie były autonomiczne, lotnicy mieli wstępować do royal air Force
Volounteer reserve (ochotnicza rezerwa Królewskich Sił Powietrznych). Upadek Francji i zagrożenie niemiecką inwazją skłoniło Brytyjczyków do kompromisów: uznania suwerenności
Polskich Sił Zbrojnych, w których ramach funkcjonowały Polskie Siły Powietrzne. Wcielono do
nich wszystkich polskich lotników, mogących nosić od tej chwili na brytyjskich mundurach polskie oznaki, polskie orły na czapkach, polskie stopnie na patkach, a na rękawach napis poland.

1 września dwie pary polskich myśliwców z 4. Pułku lotniczego przechwyciły niemieckiego
Henschla 126, ale to zwycięstwo nie zostało Pniakowi przyznane. 2 września, po zwycięskiej
potyczce Karol zgłosił zestrzelenie wrogiego Dorniera 17. nazajutrz Pniak uczestniczył w zestrzeleniu kolejnego Henschla 126, a 4 września cały toruński dywizjon stoczył bitwę powietrzną nad majątkiem Poczałkowo z niemieckimi Junkersami 87 i ochraniającymi je myśliwcami.
Jeszcze tego samego dnia Polacy ponownie starli się z luftwaffe, a Karol Pniak zgłosił zestrzelenie dwusilnikowej maszyny i uszkodzenie następnej. 6 września jednostka Pniaka opuściła
armię Pomorze, weszła w skład Brygady Pościgowej i otrzymała rozkaz przeniesienia się do
lublina. Kolejne przebazowanie jednostki do ostrowca koło Łucka (9 września) o mało nie
zakończyło się dla Pniaka tragicznie, z powodu zapadającego zmroku rozbił swój samolot.
Po wkroczeniu armii Czerwonej do Polski, 18 września Pniak z całą jednostką przekroczył
granicę polsko-rumuńską i po krótkim pobycie w rumunii przedostał się do Francji, gdzie
formowała się armia Polska.

5.

4.

6.

2.

W chwili, kiedy d-ca związał się walką z drugim
Dornierem […] trzeci Dornier atakował d-cę.
Porzuciłem uciekającego i zaatakowałem
siedzącego na ogonie mojemu d-cy. Po oddaniu
kilku krótkich strzałów npl zwalił się w korkociąg
i w korkociągu wyrżnął o ziemię.

3.

3.

Fragment raportu Karola Pniaka z 2 września 1939 roku

5.
7.

4.

1. niemiecki samolot bombowy Heinkel He 111E w akcji.
Fot. naC.
2. Zbombardowany most na Bzurze. Fot. naC.
3. Wrak samolotu luftwaffe. Fot. naC.
4. Samoloty szturmowe Henschel Hs-123 w powietrzu.
Fot. naC.
5. Klucz samolotów PZl P.11c ze 142. Eskadry Myśliwskiej
4. Pułku lotniczego.

1. Fotografia w cywilnym ubraniu wykonana po przybyciu
do Francji.
2. Pierwsza strona zeszytu ewidencyjnego Karola
Pniaka, tego typu dokument wypełniali polscy lotnicy
przybywający do Francji na przełomie 1939 i 1940 roku.
3. Polscy lotnicy będący członkami ochotniczej rezerwy
raF. od lewej: ppor. Stanisław Skalski, ppor. Stefan
Hałłas, ppor. Karol Pniak.
4. legitymacja royal air Force Karola Pniaka, wydana mu
po przybyciu na Wyspy Brytyjskie.
5. Grecki statek aghios nikolaos, którym Karol Pniak dotarł
z rumunii do Bejrutu.
6. Czapka oficera Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie.
Fot. MlP w Krakowie.
7. Mundur oficera Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie.
Fot. MlP w Krakowie.
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1

1.

Przyspieszone szkolenie, mające wdrożyć polskich lotników do brytyjskiego lotnictwa myśliwskiego, przynosiło zaskakująco szybkie efekty. Brytyjczycy nie spodziewali się, że będą szkolić świetnych i doświadczonych pilotów, którzy – jak Karol Pniak – będą krytykować ich taktykę:

jeden z nielicznych

– karol pniak

Karol PniaK
bitwa o anglię

Tłumaczyłem im, że ich sposób latania był z gruntu
zły i szkodliwy. Cały ciężar obserwacji pozostawiony
był tylko dowódcy i pilotowi ubezpieczającemu.
Młodzi piloci zamiast ubezpieczać formację, kręcili sobie
daleko za dywizjonem akrobacje. Nie długo czekałem
na potwierdzenie w praktyce moich spostrzeżeń i moich
uwag. Przez kilka dni z rzędu wracamy z lotu bez pilota
ubezpieczającego.

2.

Po szkoleniu, 3 sierpnia został przydzielony do 32. Dywizjonu RAF stacjonującego w Biggin
Hill. Równocześnie nad Wyspami Brytyjskimi toczyła się bitwa powietrzna, która przeszła do
historii jako bitwa o Anglię: wtedy zaczęła się krótka historia mojego 32. Dywizjonu i mojej w nim
pracy. Po kilku kontrolnych lotach grupowych wcielono nas do dywizjonu jako pilotów operacyjnych, a potem wstawiono nas w skład bojowy dywizjonu. Przydzielony byłem do pierwszej trójki dowódcy dywizjonu – wspominał Karol Pniak.

Mianem bitwy o anglię określa się całość walk między raF a luftwaffe, które toczyły się głównie nad centralną i południową anglią od 10 lipca do 31 października 1940 roku. Po pokonaniu
Francji Hitler zamierzał zmusić rząd brytyjski do kapitulacji lub dokonać inwazji na Wyspy Brytyjskie. Celem strategicznym bitwy o anglię było unieszkodliwienie obrony lotniczej Wysp Brytyjskich oraz uzyskanie panowania w powietrzu nad kanałem la Manche i południową anglią.

2.

Karol Pniak swój pierwszy lot bojowy nad Wielką Brytanią odbył 9 sierpnia, osłaniając własne
lotnisko. Piloci odbywali loty prawie codziennie, często nawet dwa lub trzy razy w ciągu jednego dnia. Dywizjony raF patrolowały południową anglię na wypadek, gdyby radary nie wykryły
nieprzyjaciela, z kolei niemcy wysyłali nad Wyspy grupy Messerschmittów 109, by utrzymywać
raF w ciągłym pogotowiu i zmęczyć pilotów. 12 sierpnia radary wykryły cztery duże formacje
nieprzyjaciela, łącznie około 150 maszyn. Dowództwo raF poderwały samoloty z 32. i 64. Dywizjonu do ochrony lotniska Hawkinge. Tego dnia Pniak odniósł pierwszy sukces nad Wyspami.

Spotkaliśmy formację około 50 Do 215,
które leciały trójkami, jeden za drugim. Osłaniały
je Messerschmitty 109. Zaatakowałem Do 215
i trafiłem go kilkoma krótkimi seriami ze 100
jardów z poprawką 1/4. Potem odskoczyłem
i po tym, jak z góry zaatakował mnie Me 109,
rozpocząłem z nim walkę. W skręcie wszedłem
mu na ogon. Zaczął kręcić spiralę w dół i trafiłem
go dwoma lub trzema jedno i dwusekundowymi
seriami. Wkrótce zobaczyłem spory dym
wydobywający się z jego kadłuba.

3.

3.

1. 4 maja 1940 roku w norweskim fiordzie zatopiono oRP
Grom. Zginęło 59 marynarzy.
2. Wiosną 1940 roku Karol otrzymał tragiczną informację
o śmierci swojego brata – Józefa, który zginął na
zatopionym oRP Grom.
3. W trakcie wojny Karolowi (z lewej) udało się spotkać
z bratem Stanisławem (z prawej), który służył na oRP
Burza.
4. Polscy lotnicy w trakcie szkolenia na Wyspach Brytyjskich
przed otrzymaniem przydziału do jednostek. od lewej:
ppor. Józef Kuliński, ppor. Stanisław Skalski, ppor.
Franciszek Czajkowski, ppor. Karol Pniak.

1. P/o Karol Pniak (siedzi w środku) w towarzystwie
kolegów z 32 Dywizjonu raF.
2. Samoloty Spitfire Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej
Brytanii podczas lotu w szyku bojowym. Fot. naC.
3. Samoloty Hawker Hurricane z 32. Dywizjonu raF
lądujące na lotnisku w Biggin Hill.
4. Mechanicy lotnictwa polskiego przygotowujący do lotu
samolot Hawker Hurricane, towarzyszy im lotnik grający
na akordeonie i pies. Fot. naC.
5. Kombinezon lotniczy Polskich Sił Powietrznych
na Zachodzie. Fot. MlP w Krakowie.

Fragment raportu bojowego Karola Pniaka z 12 sierpnia 1940 roku

4.

4.
5.
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1

1.

15 sierpnia w okolicach Croydon Pniak prawdopodobnie zestrzelił jeden i uszkodził drugi samolot wroga. 3 dni później, 18 sierpnia Pniak zestrzelił dwa Messerschmitty 109. 24 sierpnia
podczas jednego z lotów patrolowych piloci 32. Dywizjonu zostali zaatakowani przez Messerschmitty 109. Samolot Pniaka rozbił się, a on sam ratował się skokiem ze spadochronem.
Ze względu na poniesione straty dywizjon Pniaka udał się na odpoczynek na północ Wielkiej
Brytanii, a będący w jego składzie Polacy zostali przeniesieni do 257. Dywizjonu raF stacjonującego w Martlesham Heath. Za czyny męstwa i odwagi Karol Pniak otrzymał najwyższe
brytyjskie odznaczenie lotnicze – Zaszczytny Krzyż lotniczy.

jeden z nielicznych

– karol pniak

Karol PniaK
po bitwie o anglię

Po prawej stronie zobaczyłem lecące na tej
samej wysokości Me 109. Zaatakowałem
samolot znajdujący się bliżej. Był całkowicie
zaskoczony, a ja zbliżyłem się i posłałem mu dwie
dwusekundowe serie i zaraz po tym Me 109 stanął
w płomieniach i pokrył się czarnym dymem.
Dostrzegłem dwa Hurricane’y walczące z piątką
Me 109. Zaatakowałem jednego z nich – tego,
który był z tyłu jednego z Hurricane’ów i był blisko.
Zawróciłem w jego kierunku i po kilku sekundach
byłem blisko niego. Pierwszą serię oddałem z 300
jardów. Po kilku kolejnych zaczął się palić.

2.

3.

11 listopada 1940 roku w historii brytyjskiego lotnictwa kojarzony jest głównie ze „Spaghetti
Party”, czyli rozbiciem włoskiej wyprawy bombowej w rejonie lowesoft. regia aeronautica
wysłała tam 9 bombowców. Fiat Br 20 w osłonie 40 dwupłatowych myśliwców Fiat Cr 42.
Przeciwko nim wyruszyły trzy dywizjony raF, w tym 257. z Karolem Pniakiem. W potyczce Włosi
stracili trzy bombowce Br 20 i trzy myśliwce Cr 42. Wśród zwycięzców z 257. Dywizjonu raF
znalazł się Karol Pniak, który zaatakował włoski bombowiec czterosekundową serią. Z Br 20
zaczął się wydobywać dym i samolot runął do morza. Druga maszyna zaatakowana przez Pniaka również zaczęła się palić, zawróciła w kierunku angielskiego brzegu i lądowała przymusowo
niedaleko lotniska w Martlesham, gdzie stacjonował 257. Dywizjon raF.
2.
3.

Fragment raportu bojowego Karola Pniaka z 15 sierpnia 1940 roku
1. Samoloty Spitfire 303. Dywizjonu Myśliwskiego, podczas
lotu w szyku bojowym. Fot. naC.
2. lotnicy 303. Dywizjonu przy samolocie Spitfire
w northolt. Fot. naC.
3. Startujące samoloty Hawker Hurricane z 257. Dywizjonu
raF, w którym także służył Karol Pniak podczas bitwy
o anglię.
4. lotnicy 303. Dywizjonu Myśliwskiego przy samolocie
Spitfire na lotnisku w northolt. Fot. naC.

1. Zdjęcie pilotów 257. Dywizjonu raF wykonane po
zwycięskiej potyczce z włoskimi samolotami. Karol Pniak
pierwszy z prawej.
2. Samolot Spitfire XVi. Fot. MlP w Krakowie.
3. Piloci 257. Dywizjonu raF po zwycięstwie nad włoskimi
samolotami. W środku siedzi Karol Pniak.
4. Bombowiec Fiat Br 20 zestrzelony przez P/o Karola
Pniaka i P/o Jacka Kaya.

4.

4.
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2

1.

2.

Karol PniaK
Pod niebem afryki

1

1.

25 listopada Pniak przeniósł się do polskiego 306. Toruńskiego Dywizjonu Myśliwskiego stacjonującego w Tern Hill, który kontynuował tradycje 4. Pułku lotniczego, w którym Pniak służył podczas kampanii wrześniowej. Jego dowódcą ponownie został Tadeusz rolski. Wkrótce
został odznaczony orderem Wojennym Virtuti Militari. W kwietniu 1941 roku 306. Dywizjon
wszedł w skład 1. Skrzydła Myśliwskiego, które stacjonowało w northolt, jego głównym zadaniem były loty obronne w okolicy kanału la Manche i zaczepne wyprawy nad Francję. 1 marca
Pniak został odznaczony Krzyżem Walecznych. W lipcu 1941 roku wykonał ostatnie zadanie,
kiedy dywizjony 306. i 308. brały udział w operacji Circus 59, polegającej na bombardowaniu
składów amunicji w okolicy St. omer. W drodze powrotnej w samolocie Pniaka skończyło się
paliwo i musiał lądować przymusowo, samolot został rozbity, a pilot odniósł lekkie obrażenia. od tego czasu Pniak przez długi czas nie brał udziału w lotach bojowych. 1 września
1941 roku uzyskał awans do stopnia porucznika. na początku 1942 roku przeniesiono go do
air Fighting Development Unit w Duxford, gdzie oceniał przydatność nowych typów samolotów raF i możliwości zdobytych maszyn niemieckich. Uczestniczył w kursie dla kontrolerów lotniczych. Do 306. Dywizjonu powrócił w połowie 1942 roku, ale pierwszy lot bojowy
wykonał dopiero 2 listopada, czyli przez prawie półtora roku nie brał bezpośredniego udziału
w zmaganiach wojennych. 1 grudnia 1942 roku objął stanowisko dowódcy eskadry.
4.

Karol Pniak zgłosił się do tworzonego zespołu myśliwców, którzy mieli w afryce Północnej
zdobywać doświadczenie przydatne podczas planowanej inwazji na Francję. Grupa 15 pilotów, oficer łącznikowy oraz dwóch oficerów technicznych została wybrana spośród 60 kandydatów. Dowódcą Zespołu Myśliwskiego został S/ldr Stanisław Skalski. Pniaka pierwotnie nie
zakwalifikowano do zespołu, ale zastąpił zestrzelonego nad Francją F/lt Tadeusza Koca z 308.
Dywizjonu Myśliwskiego. 20 lutego 1943 roku zespól, oficjalnie nazwany Polish Fighting Team,
odpłynął do afryki. na miejscu piloci zastali ciężkie warunki: Mieszkało się w małych namiotach, po czterech, spało na łóżkach polowych pod żołnierskimi kocami, bez prześcieradeł. Do mycia
każdy z nas posiadał brezentową składaną miednicę, takie same brezentowe wiaderka do czerpania
wody z beczek, które raz dziennie uzupełniano wodą z beczkowozu, naturalnie słoną. Wodę słodką
przywoziło się tu z odległych stron samolotem transportowym. Mimo braku wygód piloci ochoczo
wzięli się do pracy, rozpoczynając loty bojowe.

2.

3.

4.

5.

6.

3.

1. Wśród baretek naszytych na mundurze P/o Karola
Pniaka (z prawej) pod brytyjskimi skrzydełkami pilota
widoczna jest baretka Zaszczytnego Krzyża lotniczego
(DFC), nadanego mu za osiągnięcia w walkach
powietrznych w 1940 roku.
2. Piloci 306. Dywizjonu w northolt. na środku, z kaczką
w ręku S/ldr Kazimierz rutkowski, za nim po lewej
stronie stoi Karol Pniak.
3. Flaga lotniskowa Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie.
Fot. MlP w Krakowie.
4. Hawker Hurricane z 306. Dywizjonu w Tern Hill.
5. Samolot Spitfire podczas lotu bojowego.

5.

1. W 1943 roku F/lt Pniak został pilotem Polish Fighting
Team – Polskiego Zespołu Myśliwskiego, nazywanego
popularnie „Cyrkiem Skalskiego”.
2. Godło Polish Fighting Team z kantyny w Blackpool,
zaprojektowane przez por. pil. Bohdana arcta. Fot. MlP
w Krakowie.
3. Piloci Polskiego Zespołu Myśliwskiego wokół namiotu
sztabowego. Karol Pniak stoi drugi od prawej.
4. Polscy piloci w arabskim miasteczku. od lewej:
Władysław Majchrzyk, Karol Pniak i ludwik Martel.
5. Stanisław Skalski (pierwszy z prawej) omawia lot ze
swoimi pilotami. Pierwszy od lewej Karol Pniak.
6. Piloci Polskiego Zespołu Myśliwskiego, trzeci od lewej
Karol Pniak.
7. Bluza munduru tropikalnego oficera Polskich Sił
Powietrznych na Zachodzie. Fot. MlP w Krakowie.
8. Wielkanoc 1943 roku piloci spędzali na pustyni. Karol
Pniak stoi drugi od prawej.

8.
7.
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2

1.

2.

KarOl PNiaK
1
308. KraKowsKi Dywizjon MyśliwsKi
1.

W marcu Polish Fighting Team otrzymał upragnione samoloty – Spitfire’y iX. 1 marca 1943
roku Pniaka awansowano do stopnia kapitana. Pod niebem afryki Karol Pniak – w przeciwieństwie do większości kolegów z zespołu – nie zwiększył ilości zestrzeleń, mimo nadarzającym
się ku temu okazjom. 22 kwietnia formacja Spitfire’ów i Kittyhawków natknęła się nad Zatoką Tunezyjską na ponad 20 – skradających się nad powierzchnią morza – sześciosilnikowych
transportowców Me 323 Gigant w osłonie lecących na wysokości 8.000 stóp Me 109, Fw 190,
Mc 202 i re 2001. Transportowce przewoziły na swoich pokładach paliwo oraz jednostki piechoty. Górną osłonę stanowili piloci PFT, którymi dowodził F/lt Pniak. Polacy zaatakowali
najwyżej lecące wrogie samoloty eskorty, zestrzelili sześć z nich, nie ponosząc żadnych strat.
Pniak nie uczestniczył w bezpośrednim starciu, ponieważ pozostawał na dotychczasowej
wysokości, osłaniając swoich podkomendnych. Ważniejsze było ich bezpieczeństwo, niż powiększenie statystyki zestrzeleń.

Po powrocie na Wyspy Brytyjskie z kampanii afrykańskiej, w lipcu 1943 roku Pniak został skierowany do 3. Skrzydła Myśliwskiego. We wrześniu rozpoczął pracę w 58. Operational Training Unit.
Od października 1943 roku do marca 1944 roku pracował w służbach naziemnych w Northolt,
w tym czasie został po raz drugi i trzeci odznaczony Krzyżem Walecznych. Następnie wrócił
do szkolenia pilotów. 28 listopada 1944 roku objął dowództwo 308. Dywizjonu Myśliwskiego,
który stacjonował w belgijskiej Gandawie. Po latach Pniaka wspominał Józef Mierzejewski:
Pniak objął dowództwo 308. Dywizjonu w listopadzie 44 roku,
na lotnisku w Gandawie. Przybył do Anglii mając 30 lat, jako doskonały
myśliwiec, z kilkoma już zestrzeleniami w kampanii wrześniowej
wciąż jednak jeszcze w randze podchorążego. I tak, od poprzedniego
dowódcy, Witolda Retingera był o przeszło osiem lat starszy, a od wielu
pilotów ponad dziesięć. W myśliwskim lataniu operacyjnym była
to bardzo poważna różnica wieku; wielu doskonałych pilotów
przypłaciło ją życiem. Pniak nic sobie z tego nie robił; był silny, zdrowy,
entuzjastyczny, emocjonujący się każdym lotem, zafascynowany
współpracą z ziemią przy wypieraniu Niemców poza Ren. Dla pilotów
dywizjonu, tak starszych, jak i tych młodszych, był nieocenionym
przywódcą. Był ogniwem łączącym rutynę twardej szkoły przedwojennej
ze zmieniającymi się ciągle wymaganiami szkoły powietrznej.
Swą przeszłością i doświadczeniem wzbudzał zaufanie, uczył przykładem.
A jego stosunek do młodych, naturalny sposób bycia, wzniecał zapał
i stwarzał atmosferę wielkiej przygody, niebezpiecznej, ale pełnej napięcia
gry o wysoką stawkę, która z nim musi się skończyć wygraną!

2.

3.

3.

4.

5.

1. Karol Pniak (z lewej) w przyjacielskim uścisku
z ludwikiem Martelem.
2. Karol Pniak w obozie na pustyni.
3. Podczas wspólnego przyjęcia z marynarzami orP Sokół.
Karol Pniak pierwszy od prawej.
4. Piloci odpoczywający nad brzegiem morza. Karol Pniak
trzeci od lewej.
5. Spotkanie na Malcie z załoga orP Sokół. Karol Pniak
piąty od lewej.

4.

5.

7.
1. Elizabeth Norton-Griffith – matka chrzestna dywizjonu
308. z mężem i synem przy skrzydle samolotu Karola
Pniaka.
2. Piloci 308. Dywizjonu w Grimbergen, styczeń 1945 roku
Pod kołpakiem samolotu stoi S/ldr Karol Pniak.
3. Szampan z okazji 200. lotu bojowego S/ldr Karola
Pniaka, 24 marca 1945 roku. W tle jego samolot Spitfire
XVi.
4. Spitfie z 308. Krakowskiego Dywizjonu Myśliwskiego.
Fot. MlP w Krakowie,
5. lotnicy 308. Dywizjonu podczas szkoły ognia w Fairwood
Common tuż przed końcem wojny. Trzeci od prawej
siedzi Karol Pniak.
6. Dowódca 308 Dywizjonu S/ldr Karol Pniak z dowódcą
skrzydła G/Cpt aleksandrem Gabszewiczem.
7. S/ldr Karol Pniak przed Spitfirem, 1944 rok. W górnym
rogu godło 308. Dywizjonu Myśliwskiego z kantyny
w Blackpool. Fot. MlP w Krakowie.

6.
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Karol PniaK
Pod niebem afryki
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Karol PniaK
powrót do domu
1.

jeden z nielicznych

Pniak był ostatnim dowódcą 308. Dywizjonu w czasie ii wojny światowej. 1 lipca 1945 roku na
krótko odkomenderowano go do dowództwa 131. Polskiego Skrzydła Myśliwskiego, następnie po raz drugi został dowódcą 308. Dywizjonu i uczestniczył w rozwiązaniu jednostki, które
miało miejsce 16 grudnia 1946 roku.

2.

1

Podczas działań wojennych w latach 1940–1945 Karol Pniak wykonał 212 lotów bojowych, które trwały 281 godzin i 30 minut. W styczniu 1947 roku holenderski książę Bernard odznaczył
8 polskich lotników, 15 brytyjskich i czterech holenderskich, wśród nich znalazł się Karol Pniak,
który otrzymał Vliegerkruis (Holenderski Bojowy Krzyż lotniczy). Po wojnie otrzymał po raz
czwarty Krzyż Walecznych.
3.

4.

2.

Po zakończeniu ii wojny światowej Karol Pniak pierwotnie planował zamieszkać na Wyspach
Brytyjskich lub w Holandii. W 1946 roku sprowadził z Polski swoją żonę Helenę, ale w 1947
roku postanowili wrócić do ojczyzny. Powracający do Polski żołnierze Polskich Sił Powietrznych byli inwigilowani i szykanowani przez Urząd Bezpieczeństwa, nie ominęło to również
Karola. Po powrocie Pniakowie zamieszkali w domu rodzinnym Heleny w Pieczyskach. Karolowi utrudniano podjęcie pracy. Często po kilku dniach zwalniano go, argumentując, że czynniki miejscowe nie wyrażają zgody na jego angaż. Trudną sytuację skomplikował donos do UB
w Chrzanowie w sprawie planowanego spotkania z Elginem Scottem, który podczas wojny
latał w polskich dywizjonach myśliwskich, gdzie poznał Pniaka. Do spotkania ostatecznie nie
doszło, ale zamiar stanowił wystarczający powód do otoczenia Karola siecią agentów, wśród
których byli jego współpracownicy, znajomi oraz dawni koledzy z czasów służby w lotnictwie. Mimo usilnych starań funkcjonariuszy i agentów UB nie udało się dowieść działalności
szpiegowskiej Pniaka. Postawiono go zwerbować, ale i te plany spaliły na panewce. inwigilacji i prześladowań zaprzestano dopiero w listopadzie 1956 roku, kiedy stwierdzono, że brak
pespektyw do dalszego prowadzenia sprawy.
3.

5.

5.
1. S/ldr Karol Pniak i F/o Wacław Stański.
2. S/ldr Karol Pniak dekorowany przez księcia Bernarda
Holenderskim Bojowym Krzyżem lotniczym.
3. Karol Pniak prezentuje stan służbowego obuwia.
4. Stanisław Bochniak i Karol Pniak w towarzystwie
WaaF-ki (Women’s auxiliary air Force – żeńska służba
pomocnicza w royal air Force) o imieniu andy.
5. Chwila wytchnienia po zakończonej wojnie.
na pierwszym planie w czapce Karol Pniak.
6. Zdjęcie wykonane w trakcie ostatniej pożegnalnej kolacji
przed rozwiązaniem 308. Dywizjonu Myśliwskiego,
Falmouth, 13 stycznia 1947 roku. Czwarty od lewej siedzi
Karol Pniak.

1. Portretowe zdjęcie S/ldr Karola Pniaka w mundurze
wyjściowym wykonane po zakończeniu wojny.
2. Spotkanie ze swoim przyjacielem Stanisławem
Bochniakiem.
3. Karol Pniak z żoną Heleną podczas wspólnego pobytu
w anglii.
4. odznaczenia mjr. Karola Pniaka.
5. W trakcie wycieczki motocyklowej po okolicy.
6. rodzina Pniaków: Helena, Karol junior i Karol senior.

6.
6.

4.
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Karol PniaK
2
308. KraKowsKi Dywizjon MyśliwsKi
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2.

1.

W 1950 roku na świat przyszedł syn Karola i Heleny – Karol junior. W 1956 roku Karol Pniak
znalazł stałe zatrudnienie, trzy lata później w trakcie rutynowych badań lekarskich stwierdzono u niego przebytą gruźlicę, co uniemożliwiało mu dalszą pracę. Otrzymał rentę i leczył się
w różnych sanatoriach.

jeden z nielicznych

– karol pniak

1.

Wykaz zWycięstW majora
Karola PniaKa

3.

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Karol junior wspominał, że jego ojciec nie przestał myśleć o lataniu, ale było to dla niego zbyt
bolesne wspomnienie, by ponownie wzbić się w powietrze. W 1964 roku zmarła Helena Pniak,
Karol mocno przeżył tę śmierć i podupadł na zdrowiu. W 1980 roku stan jego zdrowia znów
się pogorszył, ale zachował swój temperament i poczucie humoru. Karol Pniak zmarł na wylew
w szpitalu wojskowym w Krakowie, 17 października 1980 roku.
Józef Mierzejewski, podwładny z 308. Dywizjonu Krakowskiego, napisał o Karolu po latach:

Dużo listów wymieniliśmy w powojennych latach.
Jego przysłowiowo żelazny organizm zawalił się
dwadzieścia lat temu. Jestem rencistą, pisał.
Warunki życia i bytu, wszystko uległo zmianie.
Tylko człowiek pozostał ten sam: prostolinijny,
lojalny, skromny, szczery. Utrzymywał żywy kontakt
z licznymi przyjaciółmi w Polsce i rozproszonymi
po całym świecie. Odwiedzali go, przyjeżdżając
ze Stanów, z Kanady, z Anglii. Cieszył się tymi
wizytami, radował sukcesem i szczęściem drugich.
Na pokładzie statku płynącego do Szczecina, Karol
pozrywał wszystkie dystynkcje i baretki, wyrzucił
do wody pistolety, które wiózł ze sobą, ponieważ ktoś
ostrzegł go, że mogą mu przysporzyć kłopotów.

4.

1. Jedna z ostatnich fotografii Karola Pniaka wykonana
w październiku 1980 roku.
2. Karol Pniak (pierwszy z prawej) podczas spotkania
z młodzieżą szkolną.
3. Karol Pniak z synem Karolem i Grażyną Paul.
4. Karol Pniak z Karolem juniorem (pierwszy z lewej),
Grażyną Paul i synami Józefa Mierzejewskiego.
5. Helena i Karol Pniakowie podczas wycieczki w Tatry.

5.

Data
1.09.1939
2.09.1939
3.09.1939
4.09.1939
4.09.1939
4.09.1939
12.08.1940
15.08.1940
15.08.1940
18.08.1940
18.08.1940
22.08.1940
24.08.1940
11.11.1940
11.11.1940

Jednostka
142 Eskadra Myśliwska
142 Eskadra Myśliwska
142 Eskadra Myśliwska
142 Eskadra Myśliwska
142 Eskadra Myśliwska
142 Eskadra Myśliwska
32 Squadron RAF
32 Squadron RAF
32 Squadron RAF
32 Squadron RAF
32 Squadron RAF
32 Squadron RAF
32 Squadron RAF
257 Squadron RAF
257 Squadron RAF

Typ samolotu
Henschel 126
Dornier Do 17
Henschel 126
Dornier Do 17
Dornier Do 17
Dornier Do 17
Messerschmitt 109
Dornier Do 17
Messerschmitt 109
Messerschmitt 109
Messerschmitt 109
Dornier Do 215
Messerschmitt 109
Fiat BR 20
Fiat BR 20

Miejsce walki
10 km na zachód od Torunia
Okolice Kwidzyna
Kornatowo
Osiek Wielkopolski
Między Nakłem a Bydgoszczą
Solec
Między Hawkinge a Manston
Okolice Croydon
Okolice Croydon
Okolice Margane
Okolice Margane
Między Manston a Deal
Okolice Hawkinge – Dover
Kanał La Manche
Okolice Bromswell

lista Bajana

1. Karol Pniak przed swoim Spitfirem, 1944 rok.

Pozycja

Stopień

Nazwisko, imię

Zniszczone na pewno

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

W/Cdr
W/Cdr
F/Sgt
S/ldr
F/lt
W/Cdr
W/Cdr
G/Cpt
P/o
F/lt
S/ldr
W/o
W/Cdr
F/lt
W/Cdr
S/ldr
S/ldr
F/lt
F/lt
S/ldr
S/ldr
S/ldr
S/ldr
P/o
Sgt
S/Ldr
S/ldr
W/Cdr
F/o
W/Cdr
F/lt
F/lt
G/Cpt
W/Cdr
F/o
F/o
F/o
F/lt
F/lt
F/lt
W/o
S/ldr
P/o
F/lt
S/ldr
F/o
F/lt
W/o
W/Cdr
S/ldr

Skalski Stanisław
Urbanowicz Witold
František Josef
Horbaczewski Eugeniusz
Gładych Bolesław
Zumbach Jan
Pisarek Marian
Gabszewicz aleksander
Maciejowski Michał
Ferić Mirosław
Szczęsny Henryk
Chudek aleksander
Falkowski Jan
Brzeski Stanisław
Król Wacław
Henneberg Zdzisław
Głowacki antoni
Szaposznikow Eugeniusz
Pietrasiak adolf
Łokuciewski Witold
Pietrzak Henryk
Jeka Józef
Drobiński Bolesław
Bełc Marian
Karubin Stanisław
Pniak Karol
Łapkowski Wacław
Janus Stefan
Paszkiewicz ludwik
rutkowski Kazimierz
Główczyński Czesław
Cwynar Michał
Witorzeńć Stefan
Mümler Mieczysław
Własnowolski Bolesław
adamek Mieczysław
Surma Franciszek
Blok Stanisław
Sporny Kazimierz
Sołogub Grzegorz
Bargiełowski Jakub
Popławski Jerzy
Kremski Jan
nowakiewicz Eugeniusz
Potocki Władysław
nowak Tadeusz
Wünsche Kazimierz
Wojciechowski Mirosław
Kowalski Julian
Koc Tadeusz

18 i 11/12
17
17
16 i 1/2
14
12 i 1/3
12
9 i 1/2
9 i 1/2
9 i 1/3
9 i 1/3
9
9
8 i 1/2
8 i 1/2
8 i 1/2
8 i 1/3
8 i 1/3
8 i 1/10
8
7 i 1/2
7 i 1/2
7
7
7
6 i 3/4
6 i 1/3
6
6
5 i 1/2
5 i 1/2
5 i 1/2
5 i 1/2
5 i 1/2
5 i 1/2
5 i 9/20
5
5
5
5
5
5
4 i 14 /15
4 i 5/6
4 i 3/4
4 i 1/2
4 i 1/2
4 i 1/2
4 i 1/3
4 i 1/3

Zniszczone
prawdopodobnie
2
1
1
1
2
5
1
1 i 1/3
1
1
1
1
1
2
1
1
3
3 i 1/2
1

Uszkodzone
4 i 1/3
1
1/2
1
2
3
1
1
2
1
1
1/3
1
4
1
2/5
1
3

1 i 1/3
2

2 i 5/6
1
1

2
2
1

1
1
2
1 i 1/2

1
3 i 1/3
1
1
1

1
3
1

1/3
1

3
2
1 i 1/15
1
1
1

1
1
4
3

3
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