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ODSZEDŁ OSTATNI
POLSKI PILOT BITWY O ANGLIĘ
GEN. BRYG. PIL. TADEUSZ SAWICZ 1914–2011

Mjr pil. Tadeusz Sawicz po dekoracji
brytyjskim Zaszczytnym Krzyżem
Lotniczym (DFC) w 1945 r.
Urodził się 13 lutego 1914 r. w Warszawie,
gdzie zdał maturę w 1933 r. W styczniu
1934 r. wstąpił do Szkoły Podchorążych
Lotnictwa w Dęblinie, którą ukończył w IX
promocji. 15 sierpnia 1936 r. został pro-

mowany na stopień podporucznika. Dostał
przydział do 111 Eskadry Myśliwskiej 1
Pułku Lotniczego w Warszawie. W 1937 r.
został przeniesiony do 114 Eskadry Myśliwskiej 1 Pułku Lotniczego. W 1938 r.
reprezentował 114 Eskadrę podczas dorocznych zawodów lotnictwa myśliwskiego, zdobywając indywidualną Nagrodę
Dowódcy Lotnictwa, gen. L. Rayskiego, za
najlepszy pilotaż.
We wrześniu 1939 r. walczył w obronie
Warszawy w 114 Eskadrze w ramach IV/1
Dywizjonu Myśliwskiego Brygady Pościgowej. 5 września został zastępcą dowódcy
eskadry. W dniach 14-15 września dokonał
brawurowego przelotu z Wołynia z rozkazami Naczelnego Wodza dla dowódcy
obrony oblężonej Warszawy, a następnie
z powrotem na południe kraju. 17 września na rozkaz dowódcy Brygady Pościgowej przeprowadził pozostałe samoloty
brygady do Rumunii. Unikając internowania, przez Jugosławię i Włochy dotarł do
Francji 7 października 1939 r. W czerwcu
1940 r. został przydzielony do polskiego
klucza myśliwskiego por. Aleksandra Gabszewicza, włączonego do francuskiego GC
III/10. Po upadku Francji przeleciał przez
Morze Śródziemne do Algieru, skąd przez
Casablankę i Gibraltar przedostał się do
Wielkiej Brytanii.
Na Wyspach Brytyjskich znalazł się
w końcu lipca. Dostał nr służbowy P-0596.
W końcu września 1940 r. odbył prze-

Por. Tadeusz Sawicz (z prawej) z ppor. Romanem Nartowiczem
przy samolocie Hawker Hurricane w Dywizjonie 316 wiosną 1941 r.

Tablica z nazwiskami polskich lotników oficjalnie uznanych za uczestników Bitwy o Anglię umieszczona na pomniku
w centrum Londynu.
W tym czasie polskie lotnictwo w Wielkiej
Brytanii toczyło ciężkie lotnicze zmagania,
które żadną miarą nie mieszczą się w pojęciu „Bitwy o Anglię”. Były wśród nich walki
powietrzne nad Europą Zachodnią, strategiczne bombardowania Niemiec, „bitwa
o Atlantyk” toczona przeciwko niemieckim
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szkolenie na sprzęcie brytyjskim w Old
Sarum, po czym na początku października
kurs myśliwski w 5 OTU. 20 października
1940 dostał przydział do 303 Dywizjonu Myśliwskiego, w którym wziął udział
w ostatniej fazie Bitwy o Anglię. Od 22
lutego 1941 uczestniczył w formowaniu
nowo utworzonego 316 Dywizjonu Myśliwskiego. Od 14 listopada 1941 r. był
dowódcą eskadry “A” w tym dywizjonie.
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Od 22 czerwca był instruktorem i dowódcą eskadry w 58 OTU. 5 października
1942 r. został mianowany dowódcą 315
Dywizjonu Myśliwskiego. Od 15 kwietnia
1943 r. był zastępcą dowódcy I Skrzydła
Myśliwskiego w Northolt. 3 lipca 1943 r.
został polskim oficerem łącznikowym
w dowództwie 12 Grupy RAF. Następnie
od 20 października 1943 r. pełnił obowiązki instruktora w 61 OTU. 3 marca 1944 r.

W dniu święta Dywizjonu 315, 14 sierpnia 1943 r., Wódz Naczelny Polskich Sił
Zbrojnych gen. Kazimierz Sosnkowski dekoruje kpt. Tadeusza Sawicza Krzyżem Srebrnym orderu wojennego Virtuti Militari, nadanym mu w maju tego
roku. Obok stoją: por. pil. Stanisław Blok, kpt. pil. Jerzy Popławski i por. pil.
Eugeniusz Malczewski

ILU POLAKÓW BRAŁO UDZIAŁ W BITWIE O ANGLIĘ?
Gen. Tadeusz Sawicz był ostatnim żyjącym
spośród stu czterdziestu pięciu polskich
lotników, którzy brali udział w Bitwie o Anglię.
Niestety, wśród Polaków potoczna
wiedza na temat tej bitwy rzadko wykracza poza zasób informacji z książki „Dywizjon 303” Arkadego Fiedlera, a często jest
daleko skromniejsza. W tyleż popularnym,
co błędnym rozumieniu każdy Polak, który
podczas II wojny światowej służył w lotnictwie na Zachodzie, musiał tam być pilotem
Dywizjonu 303 i bohaterem Bitwy o Anglię. Tymczasem, tak jak nie każdy żołnierz
II Korpusu gen. Andersa walczył pod Monte Cassino i nie każdy żołnierz Armii Krajowej brał udział w Powstaniu Warszawskim,
tak samo nie każdy lotnik uczestniczył
w Bitwie o Anglię.
Według ustaleń brytyjskich historyków,
Bitwa o Anglię toczyła się od 10 lipca do
31 października 1940 r. Prawo do oficjalnego miana jej uczestnika (a jednocześnie
do związanego z bitwą brytyjskiego odznaczenia) uzyskali ci myśliwcy, którzy w tym
okresie wykonali choć jeden lot bojowy lub
operacyjny. Latem i jesienią 1940 r. grono
Polaków biorących udział w walkach powietrznych nad Wyspami Brytyjskimi było
siłą rzeczy dość ograniczone. Opisane kryterium spełniło 145 polskich pilotów. Ich
nazwiska zostały wykute na pomniku poświęconym bohaterom Bitwy o Anglię odsłoniętym uroczyście nad brzegiem Tamizy
w Londynie w 2005 r.
Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej Brytanii liczyły piętnaście dywizjonów bojowych, kilka szkół lotniczych i cały szereg
specjalistycznych formacji pomocniczych.
Od zakończenia Bitwy o Anglię w październiku 1940 r. do rozwiązania Dywizjonu 303 i kilkunastu pozostałych polskich
jednostek miało minąć sześć długich lat.

Nr specjalny

U-Bootom i samolotom dalekiego zasięgu,
lotnicze wsparcie inwazji w Normandii,
zrzuty zaopatrzenia dla Armii Krajowej
w okupowanej Polsce (nie tylko podczas
Powstania Warszawskiego!) oraz wiele
innych działań. Ogółem, w szeregach Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie słu-

żyło kilkanaście tysięcy mężczyzn i kobiet,
sto razy więcej niż wynosi oficjalnie uznana
liczba polskich uczestników zmagań nazwanych Bitwą o Anglię.
W.M.

Kpt. Tadeusz Sawicz, zastępca dowódcy I Skrzydła Myśliwskiego w Northolt,
wysiada ze Spitfire’a, czerwiec 1943 r.

został skierowany na staż do dowództwa
9 Armii Lotniczej USAAF. Od 20 kwietnia
1944 r. latał jako pilot w 61 Dywizjonie Myśliwskim 56 Grupy Myśliwskiej USAAF. 15
czerwca 1944 r. został mianowany dowódcą III Skrzydła Myśliwskiego (w Coltishall).
Od 14 października 1944 r. był dowódcą
I (131) Skrzydła Myśliwskiego działającego
z lotnisk w Belgii, Holandii i Niemczech.
21 października został ranny w wypadku
podczas lądowania. 16 lipca 1945 r. został
przydzielony do dowództwa bazy lotniczej
w Andrews Field i 8 sierpnia 1945 r. został
dowódcą stacjonującego tam III Skrzydła
Myśliwskiego, z którym następnie przeniósł się do Wick.

Zwolniony ze służby w lotnictwie polskim w lutym 1948 r., osiadł początkowo
w Wielkiej Brytanii. W 1957 r. wyemigrował do Kanady, gdzie wiele lat pracował
w przemyśle lotniczym. Mieszkał koło Toronto. Tadeusz Sawicz zmarł 19 października 2011 r. w godzinach wieczornych.
Został odznaczony m. in. Srebrnym
Krzyżem Virtuti Militari (nr 08359), czterokrotnie Krzyżem Walecznych, brytyjskim
DFC i amerykańskim DFC. 3 maja 2006 r.
postanowieniem śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego został mianowany na stopień
generała brygady.
W.M.

CZY ONI ODWRÓCILI LOSY WOJNY?

Godła jednostek uczestniczących w Bitwie o Anglię umieszczone na londyńskim
pomniku. Dwa środkowe miejsca w prawej kolumnie zajmują odznaki polskich
Dywizjonów 302 i 303.
Warto pamiętać, że kiedy błędnie uogólniamy pojęcie „Bitwy o Anglię” na wszystkie
działania polskiego lotnictwa na Zachodzie,
to całkowicie zacieramy przełomowe znaczenie tej konkretnej batalii. W powszech-

nym mniemaniu (również wśród wielu
zawodowych historyków zajmujących się
historią najnowszą!) zupełnie nie ma zrozumienia dla jej wagi w dziejach II wojny
światowej.

Latem 1940 r. Hitler, aby zakończyć
kampanię w zachodniej Europie, musiał
doprowadzić rząd brytyjski do kapitulacji
albo dokonać inwazji Wysp Brytyjskich.
Ówczesna armia brytyjska nie miałaby
szans w lądowym starciu z Wehrmachtem,
więc inwazję Niemców mogło udaremnić
tylko rozbicie ich floty desantowej przez
brytyjską marynarkę wojenną i lotnictwo.
Przywódcy III Rzeszy uważali, że niemieckie lotnictwo może sobie poradzić nawet
z potężną flotą brytyjską, pod warunkiem
zdobycia przez Luftwaffe panowania
w powietrzu. Stąd właśnie wynikała konkluzja, że warunkiem powodzenia będzie
unieszkodliwienie obrony lotniczej Wysp
Brytyjskich. Dlatego z punktu widzenia III
Rzeszy celem Bitwy o Anglię było uzyskanie panowania w powietrzu nad kanałem
La Manche i południową Anglią (przynajmniej po Londyn). Dodatkowo, aby miało
to znaczenie praktyczne, Niemcy musieli
je wywalczyć przed nadejściem jesiennej
pogody, stanowiącej przeszkodę w inwazji. Tych planów nie udało się zrealizować,
przy istotnym udziale Polaków wśród powietrznych obrońców Wysp Brytyjskich.
W ten sposób latem i jesienią 1940 r.
Niemcy ponieśli pierwszą w tej wojnie
porażkę o znaczeniu strategicznym. Nie
udało im się podbić Wielkiej Brytanii, ani
nawet zmusić jej do zawarcia pokoju.
Potocznie mówi się, że lotnicy „ocalili
Londyn”. To tak, jakby mówić, że w 1920 r.
Polacy „ocalili Warszawę”. Znaczenie Bitwy Warszawskiej z sierpnia 1920 r. nie
zamyka się w tym, że obroniona została
stolica Polski – pod Warszawą powstrzymana została armia totalitarnego państwa,
która parła do uzyskania pełnej kontroli
nad Europą. 20 lat później Brytyjczycy,
przy wsparciu Polaków, nad Londynem
powstrzymali wojska innego totalitarnego

mocarstwa, które było o krok od opanowania całej Europy. Jeśli Bitwę Warszawską
1920 r. nazywamy (w ślad za lordem Edgarem Vincentem d’Abernonem) „osiemnastą najważniejszą bitwą w dziejach świata”, to Bitwę o Anglię można bez przesady
uznać za kolejną taką bitwę. Dzięki temu,
że w 1940 r. Brytyjczycy nie skapitulowali,
w kolejnych latach wojny Niemcy musieli
angażować duże siły w Europie Zachodniej
i w basenie Morza Śródziemnego. Gdyby
nie wygrana Brytyjczyków (a u ich boku
także Polaków) w Bitwie o Anglię, dalszy
konflikt w Europie toczyłby się już tylko
między Hitlerem a Stalinem. Wynik takich
zmagań jest trudny do odgadnięcia, ale Polska raczej nie odzyskałaby niepodległości
ani w 1945 r., ani pół wieku później.
Znaczenie tego faktu jest dla laików
trudne do zrozumienia, bo nie odbyło się to
na ziemi, tylko w powietrzu. Zmagania lotnicze wydają się nam malownicze, ale mało
konkretne i są u nas nadal powszechnie postrzegane jako kosztowna, ekstrawagancka
i ryzykowna zabawa. Dla większości historyków, włącznie z historykami wojskowości, rola lotnictwa w konfliktach zbrojnych
(w tym rola polskiego lotnictwa w II wojnie
światowej) sprowadza się do tyleż malowniczego, co w gruncie rzeczy nieistotnego
ozdobnika. W konsekwencji, do powszechnej świadomości Polaków w ogóle nie dociera fakt, że to właśnie Bitwa o Anglię, toczona latem-jesienią 1940 r., była JEDYNĄ
spośród decydujących batalii II wojny światowej, w której Polacy mieli istotny (być
może decydujący) 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 wpływu
na to, kto tę wojnę wygra.
W.M.
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GRUPA HISTORYCZNA LOTNICTWA POLSKIEGO
Idea powstania grupy rodziła się od kilku
lat, gdy bywając na pokazach lotniczych
w Wielkiej Brytanii z zazdrością i podziwem spoglądaliśmy na rekonstruktorów
brytyjskich paradujących wśród historycznych samolotów w strojach z II wojny światowej. Ostatecznym impulsem do podjęcia
intensywniejszych działań była tegoroczna
rekonstrukcja Wielkiej Ucieczki w Żaganiu,
gdzie w obozie jenieckim było więcej niemieckich strażników niż jeńców alianckich
i to jeszcze… przed ucieczką. W dodatku
okazało się, że większość „lotników” to
nasi sąsiedzi przybyli na gościnne występy
zza południowej granicy. Powodem takiego
stanu rzeczy było powszechne przeświadczenie wśród polskich rekonstruktorów,
że zorganizowanie lotniczej grupy rekonstrukcyjnej w Polsce to zadanie bezcelowe,
bo w braku większej liczby zabytkowych
samolotów z okresu II wojny światowej
nie mieliby oni wielkiego pola do popisu,
a w związku z tym zdobycie umundurowania i wyposażenia byłoby (wyjątkowo kosztowną) sztuką dla sztuki.
Jako entuzjaści lotnictwa uznaliśmy, że
nie są to przeszkody nie do pokonania.

Zaczęło się rozglądanie za tym, co jest do
dyspozycji w kraju i za granicą. Pierwsze
efekty było już widać na Pikniku Lotniczym w Góraszce w 2009 r., gdzie jeden
z ojców-założycieli pokazał się w stroju
polskiego mechanika stanowiąc tło dla celebry wystawy fotografii Dywizjonu 303
autorstwa Arkadego Fiedlera. Na VI Małopolskim Pikniku Lotniczym w Krakowie

Robert Gretzyngier wraz z dwójką dzieci
stanowił najmniejszą grupę rekonstrukcyjną w Polsce. I znów umundurowani lotnicy
Polskich Sił Powietrznych z okresu II wojny
światowej stali się ruchomym uzupełnieniem wystawy poświęconej 90-leciu odznaki kościuszkowskiej.
Wśród grona przyjaciół przekonanych
do działania w grupie historii ożywionej

znalazł się właściciel jedynego oryginalnego
wojennego samolotu brytyjskiego w kraju – Jacek Mainka. Wokół jego samolotu
ozdobionego zarówno znakami Royal Air
Force, jak i polskimi symbolami lotniczymi – biało-czerwoną szachownicą i „gapą”
pilota – koncentruje się czasem życie grupki entuzjastów historii polskich lotników
w Wielkiej Brytanii.
Członkowie grupy od lat zbierają materiały historyczne oraz pamiątki lotnicze
z okresu II wojny światowej i apelują do
członków rodzin lotników przebywających
podczas wojny na zachodzie, ze szczególnym uwzględnieniem personelu naziemnego, o udostępnienie pamiątek rodzinnych
(starych fotografii, elementów wyposażenia i umundurowania oraz innych drobiazgów niezbędnych w życiu codziennym).
Informujemy jednocześnie, że z miłą
chęcią weźmiemy udział w imprezach, tak
oficjalnych, jak i edukacyjnych, poświęconych lotnikom Polskich Sił Powietrznych na
Zachodzie, zapewniając godne uczczenie
ich pamięci. Zapraszamy do współpracy…
G.R.
Nasza strona: www.lotnictwopolskie.org.pl
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LISTOPAD 2011

Egzemplarz bezpłatny

ŻÓŁTY TIGER MOTH i HARVARD ORAZ ŁACIATY AUSTER
wszyscy lotnicy Polskich Sił Powietrznych
w Wielkiej Brytanii.
Grónopłat Auster nr MJ255 został wyprodukowany wiosną 1944 r. i do końca
II wojny światowej służył na pierwszej linii
frontu jako samolot bliskiego zwiadu i korygowania ognia artyleryjskiego. Właśnie
w takie maszyny wyposażony był polski
663 Dywizjon Samolotów Artylerii, wspierający swoimi działaniami II Korpus Polski
we Włoszech.
Zarówno Tiger Mothy, jak i Austery
były też używane do zadań pomocniczych w polskich dywizjonach myśliwskich
i bombowych.
Przyjacielem naszej Grupy jest również
Marcin Kubrak – posiadacz i pilot kolejnego

Dumni jesteśmy, że do Grupy Historycznej
Lotnictwa Polskiego należy Jacek Mainka
– właściciel i pilot dwóch prawdziwych
„warbirdów” – samolotów, które zapisały
swoją kartę w działaniach lotniczych II wojny światowej.

na naszym niebie „warbirda” związanego
z historią Polskich Sił Powietrznych.
Dolnopłat North American Harvard
(w lotnictwie amerykańskim znany jako
AT-6 Texan) służył do zaawansowanego
szkolenia w pilotażu. Samolot nr FH153 od
1943 r. latał w szkole pilotów w Kanadzie.
Na maszynach tego typu szkolili się tam,
jak i na Wyspach Brytyjskich polscy lotnicy
podczas wojny. Harvardy były też używane
w polskich dywizjonach myśliwskich jako
samoloty pomocnicze.
Pokazane tu samoloty możecie oglądać
podczas wielkich i małych pokazów lotniczych w Polsce i nie tylko!
W.M.

OSTATNI Z NIELICZNYCH

Dwupłatowy de Havilland Tiger Moth
nr T7230 przez większą część wojny
oraz wiele lat po jej zakończeniu służył
do podstawowego szkolenia w pilotażu.
Właśnie na takich samolotach przeszkalali
się na brytyjski sprzęt latający praktycznie

Gen. bryg. pil. Tadeusz Sawicz 1914–2011

Stowarzyszenie Tradycji i Historii Oręża Polskiego i Unii Europejskiej „RUDY” w Komaszycach

Do grona stowarzyszeń współpracujących
z GHLP dołączyło Stowarzyszenie Tradycji
i Historii Oręża Polskiego i Unii Europejskiej RUDY w Komaszycach. Zajmuje się
ono popularyzacją historii poprzez oragnizowanie i udział w pokazach, insceniza-

cjach oraz rekonstrukcjach historycznych.
Prowadzi ono działalność edukacyjną w szkolach demonstrując pojazdy historyczne, wyposażenie oraz uzbrojenie
z okresu II wojny światowej w trakcie „żywych lekcji historii”.

W swym wyposażeniu posiada m.in.
pojazdy historyczne: Willys MB, Dodge
WC51, BA64.
Odtwarza formacje Armii Krajowej –
Oddział Szarego, Powstańców Warszawskich Batalionu CHROBRY

formacje US ARMY – 82nd Paraglite
i MIlitary Police,
Kontakt na fb: militariakonskie
Adam Kwiel tel. 606112972

Niniejsza ulotka jest oparta na koncepcji i układzie graficznym czasopisma Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii wydawanego podczas II wojny światowej.
Opracowanie, redakcja, skład i łamanie: Robert Gretzyngier i Wojtek Matusiak.
Wydano nakładem Grupy Historycznej Lotnictwa Polskiego
Zdjęcia archiwalne z kolekcji Pawła Sembrata, rodziny Szymankiewiczów, NARA i zbiorów własnych. Zdjęcia współczesne: Peter Arnold, Wojtek Matusiak, Marek Rogusz, Mark
Rumble, Miłosz Rusiecki, ???samochodziarze??? i via śp. Tadeusz Sawicz.

TREŚĆ NUMERU:
ODNALEZIONA PRZESZŁOŚĆ – Odszedł ostatni polski pilot Bitwy o Anglię—W.M. Ilu Polaków brało udział w Bitwie o Anglię—W.M.
wojny? —G.R. Grupa Historyczna Lotnictwa Polskiego—G.R. Żółty Tiger Moth i Harvard oraz łaciaty Auster—W.M.
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