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Ocalone przed zapomnieniem (ciąg dalszy) 
KRESOWE STANICE kontynuują prezentację zapisów pilota 

obserwatora Jerzego Tereszczenko-Podbereskiego z początku lat 20. 
ubiegłego stulecia. Zawdzięczamy ją intensywnej, choć żmudnej 
i niełatwej pracy p. Jana Tereszczenko, poświęconej odczytaniu oraz 
komputerowemu opracowaniu odkrytych rękopisów swojego ojca. 
Tytuł pierwszej części tekstu, zamieszczonego w poprzednim nume-
rze, WSPOMNIENIA Z SIERPNIA 1920 ROKU ustalono na pod-
stawie treści dostępnego wówczas materiału. Obecnie, dysponując 
znacznie obszerniejszym, pełnym tekstem (pochodzącym ze 193 
numerowanych stron – kartek rękopisu) można dostrzec istotną ewo-
lucję w literackiej formie prowadzonego zapisu. Wspomnienia Auto-
ra są utrwalane poprzez opis życia i wrażeń fikcyjnych postaci, po-
rucznika-pilota Stefana Bokona oraz jego przyjaciela porucznika-
obserwatora Janka Wielewskiego. Wydaje się, że za opisem przeżyć 
obu lotników, a szczególnie Stefana, kryje się Autor z Jego wspo-
mnieniami i marzeniami (polska literatura zna wiele przypadków po-
dobnego kamuflażu). Pojawiły się liczne dialogi oraz charaktery-
styczne dla literatury tamtego okresu (połowa lat dwudziestych XX 
wieku) wątki sentymentalne i akcenty romantyczne. Można także do-
strzec w opisowych sekwencjach cechy „młodopolskiej egzaltacji”, 
nadające im specyficzny, interesujący koloryt. Nie umniejsza to 
w niczym wartości poznawczych tekstu, nawet jeśli tło opisywanych 
wydarzeń, historyczne fakty i obserwacje przeplatają się gdzienieg-
dzie z literackimi, zwłaszcza dialogowymi, konfabulacjami. Od-
zwierciedlają one wspólnie ówczesne blaski i cienie służby dla Oj-
czyzny w polskim lotnictwie oraz zasady lub wartości obyczajowe 
i kulturowe. Na przykład elegancję formy toczonych rozmów oraz 
szarmancki styl zachowania wobec kobiet. Takie były czasy i taka 
panowała moda, czy też maniera literacka, nawet wśród tzw. zawo-
dowych, uznanych pisarzy 

A wypada pamiętać, że w tym przypadku mamy do czynienia 
z zapiskami oficera lotnictwa, którego młodość upływała w państwie 
zaborczym, chociaż w Kijowie była wówczas liczna społeczność 
polska. Zatem jego gorący patriotyzm do niepodległości Ojczyzny 



KRESOWE STANICE 25 

swych przodków kształtowały niemal wyłącznie rodzinna edukacja 
i polskie tradycje. Z przejawami i dowodami tego patriotyzmu spo-
tykamy się niemal na wszystkich kartkach zapisanych jego ręką, a za 
czyny bojowe w służbie Rzeczypospolitej został uhonorowany tytu-
łem kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari (nr 2555). 

W obecnej publikacji wszystkie znaki wielokropków przenie-
sione zostały z rękopisu. Być może Autor zamierzał, wskazane w ten 
sposób luki w zapisie (w pamięci?), wypełnić w przyszłości stosow-
nymi nazwami geograficznymi, nazwiskami lub określeniami. Tytuł 
OPOWIEŚĆ LOTNICZA, bardziej od poprzedniego, adekwatny do 
obecnej treści i formy tekstu, pochodzi również od redakcji. 

Mój przyjaciel, jeszcze z czasów studenckich, Jaś Tereszczen-
ko napisał w swoim liście: 

… Zastanawiająca jest moja obserwacja lingwistyczna… Oj-
ciec do 18 roku życia mieszkał w Kijowie i chodził do rosyjskiej szko-
ły i gimnazjum… Co prawda, w domu rozmawiano po polsku, ale 
prawdopodobnie z dużymi naleciałościami rusycystycznymi, co było 
nieuniknione. W wieku 18 lat został zwerbowany do wojska impe-
rialnego rosyjskiego, uciekł z niego w 1917 roku, (w 21 roku ży-
cia…), i od tego czasu był stale w wojsku, polskim, (ale w wojskach, 
prawda, nie uczono literatur…!), do szkół (polskich) nie chodził i ni-
czego nie studiował. W latach 1920-21 miał zaledwie 24-25 lat, a pi-
sał ten materiał w 1924 roku, czyli w wieku około 28 lat… Jeszcze 
wtedy nadal nie studiował, bo np. jako inwalida spędził cały rok, 
w Leysin, w Szwajcarii, gdzie mówił pewnie tylko po francusku, itd.  

Otóż, na podstawie tego rękopisu zastanawia mnie, jak to się 
stało, że Ojciec opanował niesłychanie skomplikowane słownictwo 
i gramatykę polską, w piśmie ręcznym(!), prawie w 100 procentach 
bez korekty(!), kompletnie bez błędów gramatycznych czy ortogra-
ficznych(!), ale i z dodatkiem niesłychanej ilości wyrażeń zarówno 
gwarowych jak i idiomatycznych(!), niektóre bardzo skomplikowa-
ne(!), (z czego znany jest język polski, prawda…!), a to wszystko 
wplecione w bardzo skomplikowaną siatkę literacką, zarówno histo-
ryczną jak i filozoficzną, i… dialogową… (!) 
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Jak na razie, chylę czoła nad tym materiałem… Daje 
się czytać…! 

Spostrzeżenia bardzo istotne, trafne i niewątpliwie zastanawia-
jące. Pozwalają nam wyobrazić sobie nieznany ogrom wysiłku, jaki 
włożył młody Polak, aby w pełni utożsamić się ze swą Ojczyzną. 
Także końcowe refleksje syna kapitana Jerzego Tereszczenko-
Podbereskiego na temat rękopisu swojego ojca podziela w pełni ze-
spół redakcyjny KRESOWYCH STANIC. 

Mieczysław Metler 
 

Fragmenty wojennych depesz i dziennika z 1920 r. 

(wyszukał M.M.) 

„Mam jeszcze jedną prośbę: lotników, lotników, lotni-
ków... oddam całą dywizję jak dostanę 20 aparatów i 
ręczę, że Budionny za tydzień przestanie istnieć...” – 
Szef polskiego frontu, mjr Tadeusz Kutrzeba w depeszy 
do Naczelnego Dowództwa na początku lipca 1920 
 „...zuchwale zniżając samoloty, nieprzyjaciel ostrze-
liwał nasze oddziały i zarzucał je bombami. Wojska 
atakowane z powietrza nie mniej niż trzy razy na dzień 
mają ogromne straty w ludziach i koniach. W jednej 
tylko 6 D(ywizji) K(onnej) w dniu 17 VIII zabito i 
zraniono przeszło stu ludzi i sto koni. Jedno z natarć 
6 DK odparli wyłącznie za pomocą płatowców” - sowiecki 
dowódca I Armii Konnej i frontu ukraińskiego Siemion 
Budionny w depeszy z 18 sierpnia 1920  
 „Polacy bronią się w głównej mierze akcjami lotnic-
twa, aeroplany stają się groźne... daleki i jakby 
zwolniony terkot karabinów maszynowych, panika w tabo-
rach, lecą wciąż lotem koszącym, chowamy się przed ni-
mi” - Izaak Babel w swoim, frontowym „Dzienniku 1920”. 
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Jerzy Tereszczenko-Podbereski 
Opowieść lotnicza 

(cz. 2) 
Nina i Irena należały do zupełnie innych typów. Wzrostu śred-

niego, o okrągłych płynnych kształtach, obie ciemne brunetki, ze-
wnętrznie były do siebie bardzo podobne. Wewnętrznie jednak były 
wśród nich dość poważne różnice. Irena była spokojniejsza i bardziej 
zastanawiała się nad swoimi czynami. Nina dużo się śmiała, żeby 
pokazać ładne ostre ząbki, dużo i prędko mówiła. Zdania jej nie siliły 
się na filozoficzną głębię, ponieważ zaś była panną dobrze wycho-
waną, więc też to, co mówiła, nie wychodziło paza granice rozmów 
młodym pannom dozwolonych. W główce jej natomiast było o wiele 
swobodniej, i znajdowały tam przytułek myśli, które w zasadzie po-
winny się gościć dopiero za drzwiami małżeńskiej sypialni. I Irena 
i Nina bardzo lubiły bale i zabawy. Tylko Irena lubiła je dla wesela, 
Nina dla zaprezentowania swojej ładnej główki i dla usłyszenia jeden 
raz więcej, kilku przelotnych komplementów. I Irena i Nina namięt-
nie lubiły tańce. Irena typowo widziała w nich możność ruchu i lata-
nia po roli, Nina możność bliższego obcowania z ładnym chłopcem. 

Takie były te trzy panny, które los złączył przy wspólnej pracy. 
Osobiście się przedtem nie znały i tylko coś niecoś o sobie słyszały, 
jak zresztą w Warszawie, każda ładna panna coś niecoś o sobie wie. 
Praca ich, rozdzielania wśród żołnierzy kawałków chleba i nalewania 
kubków herbaty, nie była zbyt ciężka, więc się jej chętnie podjęły. 
Zofia dla idei, Irena żeby nie próżnować, kiedy inni pracowali, Nina 
dla zabicia czasu. 

Obecność na lotnisku tych trzech młodych, ładnych panien 
oczywiście nie uszła uwagi oficerów. Wieść o nowej „kantynie” 
i trzech jej gospodyniach, w ciągu kilku minut rozeszła się do 
wszystkich kątów lotniska. Każdy z oficerów, który z jakimś polece-
niem wychodził na lotnisko, wracał z wiadomością, że się zjawiły 
trzy ładne „kobity”. Wiadomość ta sprawiała na ogół bardzo sensa-
cyjne wrażenie, którego nie zdołały zetrzeć ani groza sytuacji, ani 
huk dział, ani nawet ciągłe nieszczęścia na samym lotnisku. 
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Każdy z lotników, jak tylko wracał z lotu, nie mógł długo wy-
siedzieć w swojej eskadrze i zawsze znajdował jakiś interes by wyjść 
na lotnisko. Dziwnym zbiegiem okoliczności drogi załatwiania tych 
interesów zawsze przechodziły koło skrzyni N66713, i prawie zaw-
sze ku niej skręcały. Jedni z miną wielce zainteresowaną sprawdzali, 
z jakiego powody skrzynia raptem się ożywiła, inni z miną znawców 
obchodzili ja naokoło, jakby oglądając czy się nie da, na co zużyć. 
Wszyscy jednak raptem nadzwyczajnie zajęli się skrzynią (nie jej 
mieszkankami! Broń Boże!) i nie wypuszczali jej spod swojej ob-
serwacji. Śmielsi pod względem obchodzenia się z płcią niewieścią, 
wstępowali do wewnątrz, zadawali pannom parę śmiałych pytań, ale 
ponieważ przestraszone i onieśmielone panny odpowiadały półsłów-
kami, więc i oni też tracili impet, po pewnej chwili wychodzili i od-
kładali atak do następnego razu.  

Dla trzech panien pierwszy dzień ich działalności na polu lot-
niczym, też nie był zbyt słodki. Onieśmielone masą nieznajomych 
mężczyzn, wystawione na ciekawe spojrzenia żołnierzy i oficerów, 
obce na całem ogromnem lotnisku, nie wiedziały gdzie mają szukać 
pomocy. Nie rozumiały z początku treści ciągłego oglądania skrzyni, 
która jak ich zapewniano przedtem, na nic nikomu nie była potrzeb-
na, i przyjmowały to zainteresowanie się za czystą monetę. Bały się, 
że je wyrzucą, pozbawią zdobytego dachu i narażą na śmieszność. 
Każda z nich jednak na swój sposób te chwile przeżywała: Zofja 
z uporem, Irena ze strachem, Nina z ironicznym uśmiechem. Stop-
niowo jednak w miarę jak płynęły godziny i widziały, że się im nic 
złego nie dzieje, ich nastrój się zmieniał, strach i nieśmiałość znikały, 
a na ich miejsce występowały ich zwykłe usposobienia. Na drugi 
dzień znały już prawie wszystkich oficerów lotniska.  

Pierwszego dnia wróciwszy z lotu, Stefan, który też słyszał 
o trzech paniach, poszedł je zobaczyć. Kiedy wszedł do skrzyni za-
stał tam Janka Wielewskiego, który rozmawiał z panną Zofią i z Ire-
ną, która rozdawała żołnierzom jedzenie. Wielewski 
przedstawił Stefana. 
– Więc pani mówi, panno Zofjo – ciągnął przerwaną rozmowę – że 
lepiej było mi iść do Kijowa niż się teraz wciąż cofać. Może panna 
ma i rację, jednak nic pani nie wspomina o tem, że po pierwsze, my-
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śmy się nie mieli zamiaru cofać, i szliśmy naprzód, naprawdę, jak 
zwycięzcy, a po drugie, że tej sławy, którąśmy zdobyli zdobywając 
Kijów, i przenosząc tam nasze sztandary, nie zabierze nam nawet 
największa klęska. 

– Sławę tą okupiliście tysiącami trupów i miljonami strat. 
– Wojna nie może się bez trupów obyć. 
– Tak, ale teraz nie macie armat, nie macie aeroplanów i pod-

puszczacie te dziwne hordy pod stolicę Polski. Wielką sławę, okupi-
liście stokroć większą klęską. 

– Czy pan był na froncie, panie poruczniku? – odezwała się 
Zofja, zwracając się do Stefana. 

– Tak, byłem – odrzekł. – Przed godziną wróciłem z Jankiem. 
– Gdzie „oni” teraz są? – zapytała ponuro Zofja. 
– Koło … …. Trudno zresztą określić dokładnie, gdyż stałej 

linii nie mają, a ludzi przecież odróżnić nie można. 
– Jak wyglądają ludzie z góry, panie poruczniku? – zapytała 

ciekawie Irena. 
Stefan się z lekka uśmiechnął. 

Oddziały Wojska Polskiego w Kijowie w kwietniu 1920 roku 
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– Z niedużej wysokości wyglądają tak jak by głowa sama spa-
cerowała po ziemi – wymachując rękami, odrzekł śmiejąc się Janek. 

– Jak pan myśli, panie poruczniku, czy „oni” tu przyjdą? – 
odezwała się panna Zofja, nawiązując do przerwanej rozmowy. 

Stefan spojrzał na nią z niechęcią. 
– Czy pani już w nas zwątpiła, panno Zofjo, że pani mi takie 

pytanie zadaje – odrzekł. 
Twarz Zofji pokryła się uśmiechem, spuściła oczy. 
– Ma pan rację. Tak często naokoło siebie to pytanie słyszę, że 

i ja je panu zadałam. Nie, ja nie zwątpiłam i nie zwątpię. 
Zapanowało kłopotliwe milczenie. 
– To by było okropne, gdyby „oni” zajęli Warszawę – odezwa-

ła się z głębi skrzyni Nina. – Oni by pewno nas wszystkich pomor-
dowali. Ja bym nie miała nawet gdzie uciekać. Chyba do Zakopane-
go, tam się można bronić. 

Stefana zaczynała drażnić ta rozmowa. Jak się tylko spotkał 
z kimś cywilnym, zaraz zaczynało się w kółko zadawanie jednych 
i tych samych pytań. 

– Jeżeli będę wiedział jutro coś nowego, to paniom przyjdę 
powiedzieć. Do widzenia paniom – rzekł ostro. – Janek chodźmy – 
zwrócił się do Wielewskiego. 

– Poczekaj chwilę, gdzie się spieszysz? – odrzekł Wielewski. 
– Nie. 
Stefan wyszedł. 
Od czasu jak się wciąż cofał był zdenerwowany i przygnębio-

ny. Spotykanie się z ludźmi drażniło go. Wciąż słyszał te same 
trwożne pytania, wciąż widział utkwione w siebie trwożne spojrze-
nia. Zapytywano go o dokładniejsze rzeczy o wojnie, o których on 
nie wiedział, a nawet gdyby i wiedział, to nie mógł by powiedzieć, 
gdyż były to tajemnice wojskowe. Widział w tym niepokoju ludzi 
tylko strach o własną skórę. Nie zdawał sobie sprawy z tego, że lu-
dzie ci byli stosunkowo nie liczni, że ludność prawie całej Warszawy 
zachowywała zupełny spokój, i że ci co te niespokojne pytania za-
dawali, dlatego się ciągle nawijali na oczy, gdyż ich własny strach 
nie pozwalał im czekać spokojnie. 
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Na pannę Zofję od pierwszego wejrzenia zwrócił uwagę. Od 
razu stworzył sobie o niej wyobrażenie jak o istocie nie przeciętnej 
i śmiałej. Przywykł się rozczarowywać, więc też obserwując ją pod-
czas rozmowy nie starał się jej idealizować. Wyczuwał jednak w jej 
spojrzeniu coś, co go przykuwało, jakąś niewidzialną moc jej młodo-
ści, jej ciała, jej myśli. To też nad wyraz przykre było mu jej nie-
pewne pytanie. Wydało mu się ono takie sprzeczne z tem, co sobie 
o niej w swojej wyobraźni stworzył, że mimo woli odrzekł może 
zbyt ostro. Teraz, kiedy wracał do eskadry, żałował tego. Przypomi-
nał mu się jej uśmiech, jej spuszczone oczy, i postanowił na drugi 
dzień swoją winę złagodzić.  

Na drugi dzień rano Stefan nie miał lotów. Nasze wojska 
cofnęły się już do ostatnich granic i obwarowawszy się na zajętych 
pozycjach Sztab Generalny opracowywał plan przerwania linii nie-
przyjacielskiej i rozpoczęcia przeciwnatarcia. Korzystając z wolnej 
chwili Stefan poszedł do Sztabu Lotnictwa dowiedzieć się, co się 
dzieje. Miał w Sekcji Taktycznej kolegę, kapitana Skalskiego, który 
mógł go poinformować o przygotowaniach do odparcia bolszewi-
ków. Zastał go przy dużej ściennej mapie, na której chorągiewkami 
odznaczał jakieś punkty. 

– Co robisz? – zapytał go Stefan. 
– Widzisz przecie, rozmieszczam eskadry – odrzekł Skalski. 
– Skąd żeś wziął naszą eskadrę w … … , kiedy tam przecież 

siedzą bolszewicy. 
– Siedzą, ale nie będą siedzieć. „Tons posse, tons cosse, tons 

losse”(?) – odrzekł spokojnie. – „Sędziami będziem my” – zanucił 
fałszywym falsetem. Jego spokój, a nawet złośliwy humor udzielił 
się Stefanowi. 

– Widzę, że musisz mieć dobre wiadomości skoro tak ich już 
sądzisz – rzekł śmiejąc się Stefan. – Gadaj, co wiesz. 

– Wszystkiego ci powiedzieć nie mogę, bo sam nie wiem. Po-
wiem ci tylko to, że tam gdzie są oni, tam będziemy my. Po jutrze, 
o tu – tu – wskazał … … – będą nasi. Za tydzień zajmiemy … ... . Za 
dwa … … . Ho, ho, co to będzie za dwa tygodnie!! Tak mój drogi, 
wyleją was z Warszawki, bo wasze latawce nie będą dyktowały, tam 
gdzie ich będzie potrzeba. Będziesz w Słominie, albo w jakimś in-
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nym Wołkowysku żydówkom zawracał głowy. A może i tam się jaka 
kantyna znajdzie. – Stefan się roześmiał. 

– Skąd wiesz już o kantynie? Przecie one od kilku dni tu są. 
Czyś już tam był? 

– Nie jeszcze, ale ja przecież jestem oficerem taktycznym, 
więc wywiad do mnie należy. 

Stefan pożegnał się i wyszedł. Cała rozmowa ze Skalskim na-
pełniła go otuchą. W duszy jego zjawiła się, oparta na określonych 
danych pewność, którą przedtem tylko intuicyjnie wyczuwał. Na 
twarzy zjawił mu się uśmiech, oczy otwarły mu się szeroko i rozja-
śniały radością. Ruchy jego nabrały życia. Nie zastanawiając się nad 
tym, co sobie szczęścił w sprawie kantyny, szedł szybko, prawie że 
biegł. Z wewnątrz parła go nieprzeparta moc otuchy, z zewnątrz 
przyciągała go jakąś niewidzialna siła w stronę „skrzyni”. 

Raptem zastanowił się nad swoimi czynami. 
– Po co właściwie ja idę tam, a nie do eskadry? – spytał sam 

siebie, i nie znajdował odpowiedzi. Wtem przypomniał sobie. 
– Acha, przecież ja wczoraj obiecałem jej … …, przyjść i po-

wiedzieć, jeżeli dowiem się coś nowego. – Ta myśl go uspokoiła. 
Poszedł już pewnie. 

Mijając koło koszar dochodził go gwar żołnierzy, z otwartych 
drzwi buchał na niego ciepły zaduch sal, od czasu do czasu z otwar-
tego okna dolatywał go gorący zapach kuchni; przechodzili koło nie-
go żołnierze, salutowali mu, odpowiadał im mechanicznie, naokoło 
snuli się robotnicy, panował gwar i stuk. A on wciąż szedł dalej, 
prawie że biegł, nie zwracając na nikogo uwagi. Wszystko wydawało 
mu się jakieś dziwnie radosne, pełne siły i życia. Stanął wreszcie 
u celu. Wpadł do skrzyni z impetem i raptem zapomniał, po co przy-
szedł. Uśmiech znikł mu raptem z twarzy. 

Ukłonił się jak by roztargniony, a tymczasem skupiał rozpro-
szone myśli. 

– Acha, obiecałem paniom wczoraj przyjść i powiedzieć, jeśli 
będę miał jakie wiadomości. Więc przychodzę. W skrzyni była tylko 
panna Zofja i Irena. 

– Co, co pan wie ciekawego? – zapytały jednocześnie. – Niech 
pan mówi prędko! Dobre czy złe? 
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– Widzę z pana twarzy, że dobre – rzekła Zofja – bo przecież 
gdyby pan wiedział coś złego, to by panu taka radość z twarzy nie 
tryskała. Pan by się z ich przyjścia do Warszawy chyba nie cieszył. – 
Na wyraz ‘pan’ położyła specjalny nacisk. 

Tymczasem Stefan się opanował. Wrócił mu jego zwykł spo-
kój. Starał się nawet nieznacznie nadać sobie wygląd wtajemniczo-
nego, który jednak wszystkim wszystkiego nie może wyjawić. 

– Byłem w Sztabie – zaczął – i mam rzeczywiście dobre wia-
domości. Wszystkiego jednak paniom powiedzieć nie mogę, bo – tu 
zwrócił się do Zofji – pani zrozumie, tajemnica wojskowa. Niech to 
paniom jednak wystarczy, że ja mówię, że dobre. Przecież nie przy-
szedł bym pań oszukiwać. 

– Chwała Bogu – odrzekła Zofja. A my tu, wie pan, nalewamy 
rękami herbatę, a myślą jesteśmy tam. Czasem zamiast do jednego 
kubka nalewamy dwie porcje. O widzi pan, ile kałuż na stole. 

– Przepraszam bardzo – odezwała się Irena – to pani rozlała, ja 
się tam nie rozmyślam i nie myślę (Zofja i Irena nie były ze sobą po 
imieniu). 

Na dworze rozległo się warczenie samolotu. 
– Co to takiego? 
Stefan wyjrzał. Zapanowała cisza, w ciągu której słychać było 

przeciągły falujący terkot motoru. 
– „Spad”1 startuje – odezwał się z zewnątrz Stefan. 
– Kto, kto spadł? – krzyknęły jednocześnie wystraszone Zofja 

i Irena, wylegając na dwór. 
– Nie nikt nie spadł. „Spad”, to tylko typ samolotu. Bardzo do-

bra maszyna. 

                                                
1 SPAD VIIC1 – francuski samolot myśliwski zaprojektowany, zbudowany i obla-
tany w 1916 roku. Cechowały go łatwość pilotażu oraz wytrzymałość konstrukcji. 
Od grudnia 1917 do maja 1918 roku dwa samoloty tego typu użytkowano w I Pol-
skim Oddziale Awiacyjnym Bojowym II Korpusu Legionów. 2 listopada 1918 ro-
ku zdobyto na lotnisku we Lwowie jeszcze jeden samolot. W 1919 roku Polska za-
kupiła we Francji 18 samolotów SPAD VIIC1. Używano je w polskim lotnictwie 
podczas wojny polsko-bolszewickiej oraz na frontach południowo-wschodnim 
i wschodnim. W kolejnych latach powstawały nowe wersje „SPADÓW”. (red.) 
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– Też odpowiednią nazwę znaleźliście dla swoich aeroplanów! – 
odezwała się z ironicznym uśmiechem Irena. – Spadł ze „Spada”. 
Czy to się tak często zdarza? 

– To zależy – odparł Stefan. Czasem się spada ze „Spada”, 
a czasem z Bruguet’a, czasem z jakiegoś szwabskiego „Albatrosa”, 
a czasem się zupełnie nie spada. 

Samolot myśliwski SPAD VII C1a produkcji francuskiej 

Amerykańscy sojusznicy kpt. Merian Cooper i kpt. Edward Corsi przed 
przejętym z rąk austriackich, niemieckim Albatrosem, już w barwach 
polskich. Lotnisko Lewandówka we Lwowie w marcu 1919 r. 
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– Pan to tak spokojnie o tem mówi, panie Stefanie – odezwała się 
Zofja – jak by panu zupełnie wszystko jedno było, czy spaść, czy 
żyć. Niech mi pan przyzna, że jest w tem, co pan mówi trochę bra-
wury. 

– Oczywiście, proszę pani, nie jest mi obojętne czy żyć, czy się 
zabić, jednak śmierć jest u nas tak częstem zjawiskiem, że się do niej 
przyzwyczajamy. A brawura? – rzucił ze śmiechem. 

Tymczasem samolot wypróbował silnik i ruszył z miejsca. By-
ła to mała przysadzista maszynka, o wąskich prostych skrzydłach 
i krótkim, dość grubym kadłubie. Wsparta na niskim podwoziu, spra-
wiała wrażenie skoczka polnego, który się przyczaił do napadu. 
Z początku wolno, przechylając się z boku na bok, później coraz prę-
dzej popędził skacząc po nierównościach lotniska, wreszcie pędem 
puścił się w przed siebie rozprężając wszystkie mięśnie swojego sza-
rego ciała, i kolami przywierając do ziemi, tak jak by się chciał w nią 
wcisnąć. Po pewnej chwili podskoczył raz, drugi, zawarczał swoją 
stalowa piersią, i po raz ostatni uderzył kołami w ziemię. Wzbił się 
w powietrze. Leciał. 

Dwie panny i Stefan stali wpatrzeni w ten odlot. Każde z nich 
po swojemu przeżywało to zjawisko. Zofja widziała w nim potęgę 
człowieka, Irena silne wrażenia, Stefan dobry start. Samolot wzbił 
się na wysokość i zakręcił w stronę frontu. 

– Puściła by się pani z lotnikiem? – zapytała szeptem Nina 
zwracając się do Zofji. 

Zofja nic nie odpowiedziała. Stefan się roześmiał. 
– A z kim by pani chciała polecieć, jak nie z lotnikiem? od-

rzekł zamiast Zofji, zmieniając z lekka formę pytania. – Przecież 
z piechotą pani nie poleci. A może z kawalerią? 

– Owszem znam kilku ułanów. Ładni chłopcy, a jeszcze ład-
niejsze konie. I nie zalecają się tak jak wy. Jeździmy czasem na spa-
cer konno. Wie pan – przypomniała sobie szeptem – kiedyś jechali-
śmy razem, dwóch ułanów i ja, w stronę Wilanowa, a koło Belwede-
ru stał jakiś zalotnik. I, wie pan, jak on mnie zobaczył to mi krzyknął 
takie słowo, że go nie mogę panu powtórzyć. Coś mu się widać we 
mnie nie spodobało. 
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Z za hangaru ukazali się Janek Wielewski z panną Niną, i po-
deszli do rozmawiających. 

– Oho, a państwo tak wciąż razem – odezwała się na przywita-
nie Irena. – Ładnie, ładnie, panie poruczniku – zwróciła się do Wie-
lewskiego. Wczoraj pan asystował mnie, a dziś komu innemu. Bar-
dzo pan ma lotne serce. 

– Ależ ja – odparł Wielewski zmieszany. 
– Dobrze, dobrze, niech się pan nie tłumaczy – przerwała mu 

Irena. Wszyscy wy jesteście jednakowi. 
Podczas gdy ci dwoje rozmawiali, Stefan zbliżył się do Zofji. 
– Muszę panią przeprosić – zaczął. 
– Za co – zdziwiła się Zofja. 
– Wczoraj – ciągnął dalej – zrobiłem pani, zdaje się, przykrość. 

Kiedy się mnie pani spytała czy bolszewicy przyjdą do Warszawy, ja 
pani odpowiedziałem, może trochę zbyt ostro. Tak mi się przynajm-
niej wydawało. Żałowałem później tego. Bardzo panią przepraszam. 
Ale wie pani, że ta ciągła nieufność ludzi we własne siły, to ciągłe 
zadawanie w kółko tych samych haniebnych pytań tak mnie złości, 
że się nie pohamowałem i odpowiedziałem pani zbyt szorstko. Nie 
zastanawiałem się nad tym, że pytanie, które mi pani zadała, mogło 
wynikać z innych pobudek, nie ze zwątpienia. Niech się pani nie 
gniewa. 

W jego głowie, w tem co mówił, była jakaś inna, głębsza nuta 
prócz zwykłych przeprosin. Zofja, mimo swojej energii i siły, zanad-
to była kobietą, żeby tej nuty nie wyczuć. I ona też zresztą, wyczu-
wała jakąś siłę, która zaczynała ją z nim łączyć. Kiedy spoglądał na 
nią swoim głębokim myślącym wzrokiem, ją opanowywała jakaś 
nieznana słabość. Wydawało jej się, że powietrze jest jakieś lżejsze, 
że ludzie są jacyś inni, że czas jakoś szybciej zachodził. Za wczoraj-
szy dzień nie czuła do niego żadnej urazy. Przeciwnie, za jego gwał-
towne odezwanie się, nabrała dla niego szacunku. Jednak to, że ją 
dziś przepraszał, że ją wyróżniał, że do niej wrócił, sprawiało jej ja-
kieś niezwykłe uczucie. Słuchała, aż skończył. Wtedy wyciągnęła do 
niego rękę i cicho rzekła: 

– Nie, panie Stefanie, ja się na pana nie gniewam. 
Po chwili Stefan pożegnał się i wyszedł. 
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Na lotnisku zawiał inny wiatr. 
Ci sami ludzie, którzy wczoraj pracowali zgarbieni i ponurzy, 

dziś wyprostowali swoje mięśnie i zgięte plecy, podnieśli dumnie 
głowy, mówili głośniej, śmieli się, radośnie klęli i przekomarzali się 
wzajemnie. Ramiona ich silniej ujmowały narzędzia, młoty raźniej 
spadały na kowadła, igły szybciej szyły płótno na samolotach. Wszę-
dzie rozlegały się nawoływania, śmiechy, krzyki. Nawet ci wśród ro-
botników, komu może nie po myśli była klęska armji quasi-
robotniczego proletariatu, ulegali ogólnemu nastrojowi i albo nie 
okazywali swoich przeżyć wewnętrznych, albo wręcz zbyt obficie 
okazywali radość. 

– Panie majster, strzyknij no mu pan troszkę benzyny, bo jucha 
nie chce zaskoczyć – mówił jeden robotnik do małego, przysadziste-
go majstra, o chytrych małych oczkach. 

– Co mi się pan tak dziś spieszy, panie Kocoń? Wczoraj to pan 
wszystkiego szukał a niczego nie znajdował, a dziś panu pilno. A bo 
może pan się chce przelecieć? 

W drugim końcu warsztatowej hali, dwie robotnice naciągały 
płótno na skrzydła samolotu. 

– Słyszałaś coś o swoim? 
– Nie. Jak poszedł gdzieś we środę, tak dotąd nic nie wiem. 

Może go tam gdzie zabili, może i nie. E! Mała z niego pociecha. 
– Bida z temy chłopamy! – zaczęła druga. – Przychodzi, po-

wiadam ci, wczoraj do mnie autem, i powiada: „No Helka, może się 
dziś ostatni raz widzimy.” „Co ci jest?” „Nic, powiada, tylko idę na 
front, z robotnikami, to mnie może ukatrupią.” „Nie chodź, powia-
dam, a bo to bez ciebie się nie obeńdzie?” „Nie, powiada, wszyscy 
idom, a ja bym nie poszedł, to się ze mnie będom śmiać.” 

– Ludzie gadają – zaczęła druga, że ich tam w nocy przerwali, 
to może prędko będzie koniec, to i twój i twój wróci. 

Wszędzie słyszało się urywane rozmowy o wojnie, o bolszewi-
kach, o tem, że ich przerwali. Eskadry cały czas były w ruchu. Gdy 
jakiś samolot przyleciał z frontu, tankował nową porcję benzyny, za-
bierał nowsze rozkazy i bomby i znowu leciał na front. Wojska nasze 
przerwały linie bolszewików i zaczęły marsz okalający. Żeby nie tra-
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fić między dwa skrzydła naszych wojsk, bolszewicy w panice się co-
fali. Zostawiali wozy, armaty, rannych i uciekali.  

Nowe samoloty nie ograniczały się do wywiadu, lecz przyj-
mowały udział w walce na ziemi, spuszczały się na małą wysokość 
i waliły z karabinów maszynowych w przerażonych bolszewików. 

Stefan wrócił właśnie z jednego lotu i za kwadrans miał znowu 
lecieć. Skorzystał, więc z wolnej chwili i nie zdejmując kombinezo-
nu pobiegł do „skrzyni”. Wpadł rozgrzany, z twarzą czerwoną od lo-
tu, z oczami błyszczącemi z radości. 

– Mówiłem pani, że nie przyjdą – zaczął nie witając się. – Są 
już w … ... . Jutro będą w … ... . Wieją, aż się za niemi kurzy. Byłem 
dopiero co na froncie. Zaraz lecę znowu. Nie mam teraz czasu, lecę. 
Do widzenia! 

Odwrót bolszewików zaczął się na całej linii. Cofali się bez ła-
du, uściełając drogi trupami ludzi i koni. Jak szybko przyszli, tak 
jeszcze szybciej odchodzili. Zostawiali armaty, samochody, tabory, 
składy pocisków i żywności, a to co się dało nagrabić ładowali na 
zabrane przemocą chłopom wozy i wieźli w głąb swojej spustoszonej 
i wynędzniałej ojczyzny. W bezładzie, najeżdżając jeden na drugi, 
czepiając się nawzajem kołami, ciągnęły te wozy z przeraźliwym 
stukotem wzdłuż szos, wywożąc zagrabione polskie mienie. Dzikie 

Konny oddział bolszewicki 1920 r. 
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gwizdy i poganiania mieszały się z kwikiem koni i trzaskaniem ła-
manych dyszli. A wśród tego przeraźliwego hałasu uciekającej dzi-
czy, co raz to wybuchały bójki, utarczki, i słychać było nieustanne 
cyniczne przekleństwa. Na wpół martwi, w podartych czarnych od 
brudu koszulach, bez butów, w wielkich baranich kudłatych czapach, 
z pod których wyglądały dzikie, czasami krwiożercze, a czasami 
bezmyślne oczy, szli ci ludzie, głodni, wynędzniali, podpierając się 
karabinami, z których nie umieli strzelać. Było coś z Azji w tym ob-
razie. I tę marną tłuszczę śmiano nazywać armją walczącego proleta-
riatu? Śmiano im włożyć w dłonie czerwone płachty z hasłami 
wszechświatowej rewolucji, wszechświatowego wyzwolenia? Śmia-
no ich wysłać na zagładę starej odwiecznej kultury i na budowanie 
nowej proletariackiej? I te dzikie hordy śmiano nazwać wojskiem, 
śmiano im dać to samo imię, które kult chrześcijański dał w niebie 
aniołom. Śmiano splugawić imię, które tysiąc lat przetrwało, otoczo-
ne czcią i miłością. I szła ta czarna dzicz wyjąc i klnąc, natrząsając 
się z Boga, święte imiona swoich matek tarzając w brudzie najcy-
niczniejszych wyzwisk. Z krzaków przydrożnych zrywały się stada 
czarnych wron, i krwiożerczym krakaniem śpiewały im pożegnalną 
pieśń. A jak już trup ludzki czy koński został na drodze, spadały na 
niego ze świszczącym łopotem skrzydeł, i darły na strzępy jego wy-
nędzniałe ciało, aż kiedy nowy oddział uciekających bolszewików im 
w tej pogrzebowej uczcie nie przeszkodził. Szli skąd przyszli. Coraz 
dalej na wschód rozlegał się turkot wozów i dzikie opętane głosy. 

Im bardziej rozwijało się nasze natarcie, im szybciej cofali się 
bolszewicy, tym mniejszą robotę miała eskadra Stefana. W dwa, trzy 
aparaty unosili się, i lecieli każdy w inną stronę: jeden na Płock, dru-
gi na Białystok, trzeci na Lublin. I jak okiem sięgnąć, wszędzie roz-
taczał się ten sam widok. 
Stefan latał wciąż razem z Wielewskim. Wznosili się nad lotniskiem, 
i nie tracąc czasu na nabieranie wysokości, skierowywali się w okre-
śloną stronę frontu. Pod nimi roztaczała się dużą lustrzaną plamą 
Warszawa, poprzecinana we wszystkich kierunkach ulicami. Tuż 
obok lotniska, widniało wydłużone koło placu wyścigowego, 
z gmachem trybun dla publiczności. Trochę dalej gwiaździsty plac 
Zbawiciela, ze strzelistym szarym kościołem. Z placu tego, jak pro-



KRESOWE STANICE 40 

mienie gwiazdy, strzelało sześć ulic, z których Marszałkowska, nie-
skazitelnie prostą linią, przecinała wzdłuż całą Warszawę, i kończyła 
się zieloną, kłębistą masą Ogrodu Saskiego. Tuż obok, gmach Sztabu 

Generalnego, a obok niego przysadzi-
ste kształty byłej cerkwi prawosławnej, 
ze sterczącą jak szparag oddzielnie, 
dzwonnicą, dalej gmach Teatru Wiel-
kiego, Ratusz, jasno żółty gmach Kasy 
Pożyczkowej i dalej szara masa dziel-
nicy żydowskiej. Na prawo, brudno-
żółta wstęga Wisły, odbijała w swoich 
wodach jasno niebieski kolor nieba, co 
nadawało jej równie zimny, stalowy 
odcień. Dalej Praga, z zieloną kępą 
Parku Skaryszewskiego i kościołem 
Św. Floriana. Jednym rzutem oka 
można było obejrzeć całą Warszawę. 
Jak po planie przelatywał wzrok z jed-
nego jej końca na drugi i odczytywał 

Gmach Sztabu Generalnego (Pałac Saski) w Warszawie, 1928 r. 

Strzeliste wieże kościoła 
św. Floriana w Warszawie 
(Praga) 
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znajome miejsca, czasami zatrzymywał się na jakimś ciekawszym 
przedmiocie i biegł dalej, aż się gubił w nieprzebranej 
mgle przestrzeni. 
W miarę jak lecieli zmieniał się pod nimi obraz. Z początku widzieli 
tylko dachy murowanych domów, potem coraz częściej między do-
mami zjawiały się zielone przestrzenie warzywnych ogrodów, to 
znowu czarny od węgla dziedziniec jakiejś fabryki, składy kolejowe, 
budki dróżników, oddzielne domki podmiejskich osad. W miarę jak 
się zbliżali do niedawnej linii frontu, coraz częściej zjawiały się 
zgliszcza popalonych chałup, porozrzucane sterty siana, niezżęte, 
stratowane łany zboża. I im dalej, tem więcej rozpościerało się 
pod ich oczami. 

Na szosach panował ożywiony ruch. Od strony Warszawy na 
wschód, ciągnęły z początku tabory, kuchnie, wozy naładowane ła-
dunkiem. Czasami wężowym ruchem wyprzedzał je samochód. Cza-
sami, z przeciwległej strony od frontu, przejechało kilka pustych 
jaszczy armatnich, czasami samochód osobowy. Dalej tabory znikały 
i ciągnęły większe kompanje wojska, przejeżdżały własne armaty, 
pędziły, podnosząc tumany kurzu, samochody. Im dalej tem bardziej 
widziało się pieszych ludzi, tem rzadziej wozy i pojazdy. W pewnem 
miejscu wreszcie, ruch się zupełnie przerywał, jak by zatrzymany 
czyimś rozkazem i tylko od czasu do czasu przez szosę przebiegali 

Stanowisko polskiego karabinu maszynowego na froncie 1920 
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żołnierze, oddzielnie, albo jeden za drugim, i znikali na szaro zielo-
nym tle trawy przydrożnej. Była to tyraliera naszych 
pierwszych linii. 

Dalej następował teren zajęty przez bolszewików. I znowu ten 
sam obraz, który przed kilku minutami Stefan i Wielewski widzieli 
nad naszą strefą, a teraz mogli obserwować w odwrotnym porządku, 
nad strefą lotniczą. W pierwszem, więc miejscu, od czasu do czasu 
przebiegały cienie żołnierzy bolszewickich, dalej następowała na 
szosie pusta przestrzeń, a dalej zwarty jednolity łańcuch wozów, ar-
mat, samochodów, koni, ludzi pieszych i na furmankach, który się 
szybko poruszał przed siebie, wzniecając tumany kurzu, zjeżdżając 
czasem z szosy na przydrożne pola, czasami rwąc się w pewnem 
miejscu, by się za chwilę znowu przyłączyć się, a rozerwać w innem. 

Dziwne to wszystko przedstawiało widowisko. Wiedziało się, 
że cały ten ruch na drogach, czy wśród naszych następujących wojsk, 
czy wśród cofających się bolszewików, tętni tysiącami dźwięków, 
u nas zwycięstwa, a u nich przegranej, a tymczasem z góry, z wyso-
kości lotu, wydawało się, że to się poruszają maluśkie zabawki, cią-
gnione na sznurku delikatną, dziecinną rączką. Przez stuk motoru, na 
wysokości kilkuset metrów nie słychać było dzikich wrzasków 
i przekleństw, stukotu kół i świstu batów, nie widać było czerwonych 
wystraszonych twarzy i dzikich zakudłanych łbów. Na białem tle 
szosy ciągnął wąski czarny pasek wozów. I tylko od czasu do czasu 
w pewnych miejscach pasek ten raptem się załamywał, rozlewał 
czarną plamą na całej szerokości białej wstęgi, przenikał na zieloną 
przestrzeń łąk przydrożnych, kotłował, zmieniał swoje kształty, 
chwilami się zmniejszał, to znowu rósł, i wreszcie z trudem wracał 
do pierwotnego kształtu. Podczas tych jakichś niezrozumiałych 
przemian, można było zauważyć, że cały kawal wstęgi, który pozo-
stawał za tą nowo powstającą plamą, zatrzymywał się raptownie, na-
tomiast część, która była z przodu, szybko się od niej oddalała. Z do-
świadczenia było wiadomem, że te tajemnicze plamy powstawały na 
szosie wtedy, kiedy gnane przez strach wozy, chcąc się nawzajem 
wyminąć, najeżdżały jedne na drugie, czepiały się kołami, łamały 
dyszle, plątały się uprzężą, wywracały się i pociągały za sobą inne. 
Powstawał tam w takich chwilach, nieopisany gwałt, krzyk, kwik, 
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trzask, lecz na samolocie widziano tylko maleńką czarną plamę, na 
białej równej wstędze szosy. I tak dalej i dalej, przez Małkinię … ... 
ciągnął się ten nieprzerwany potok czerni na wschód, ku Rosji. 

Stefanowi cały ten odwrót bolszewickiej tłuszczy spod War-
szawy, dziwnie przypominał taki sam odwrót, tych samych band, w 
czasie naszego marszu na Kijów. Tak samo wtedy od Zwiachla(?), 
przez Żytomierz, do Kijowa, i za Kijów, ciągnęły nieprzerwanym 
potokiem bolszewickie tabory, tak samo wtedy prawie każdy bol-
szewicki żołnierz, cały swój dorobek zdobyty podczas grabieży 
i mordów, ładował na zabrany przemocą okolicznym chłopom wóz, 
i koczował z miejsca na miejsce, zawsze w tym alegorycznym kie-
runku na wschód. Tylko, że wtedy tabory bolszewickie wiozły za-
grabione dobro swoich ojców, teraz wywoziły mienie naszych chło-
pów; wtedy pustoszyły swój kraj, teraz grabiły i puszczały z dymem 
nasze chaty, nasze wsie, nasze miasta. 

Podczas tych lotów zadanie Stefana Bokona i Janka Wielew-
skiego polegało zwykle na robieniu wywiadu, o który chodziło na-
szemu Sztabowi Generalnemu. Notowali wtedy przypuszczalną ilość 
wozów w taborach, ilość zauważonych armat, miejsca gdzie się bol-
szewicy zatrzymywali, gdzie mogli staczać opór. Odznaczali na ma-
pie spalone lub wysadzone mosty. Obserwowali ruch na kolejach, 
kierunki biegu pociągów itd. Czasami jednak, kiedy cel był zbyt za-
chęcający, a rządza wrażeń myśliwskich zbyt silna, wtedy wybierali 
koło szosy, którą sunęli bolszewicy, jakiś nieduży lasek, opuszczali 
się korzystając z jego osłony na 40 – 50 metrów, i z przytłumionym 
silnikiem przelatywali nad samemi wierzchołkami drzew, i raptem 
„na pełnym gazie”, z przeraźliwym trzaskiem motoru, wylatywali na 
szosę, i prali w bolszewików ze wszystkich swoich karabinów ma-
szynowych. Wśród cofających się powstawał wtedy nieopisany za-
męt. Przerażone zjawieniem się olbrzymiego, trzeszczącego potwora 
konie, stawały dęba, tłukły kopytami po łbach ludzi i inne konie, 
rzucały się bezradnie we wszystkie strony, łamały sobie nogi i pada-
ły, gniotąc swoimi cielskami ludzi i wozy. W pierwszej chwili po-
wstawały góry ruszających się ciał, które zawalały sobą drogę 
i uniemożliwiały wszelki ruch. Ludzie przerażeni chaosem i grozą 
śmierci uciekali gdzie kto mógł, bez planu, bez celu, aby tylko nie 
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stać na miejscu, aby biec. Jedni krzyczeli, drudzy nie mogli nawet 
wydobyć dźwięku ze zdławionych gardeł, wszyscy podniecali w so-
bie wzajemnie bezgraniczny strach i rozpacz. A samolot z sataniczną 
szybkością przelatywał tuż nad ich głowami, trzeszcząc przeraźliwie 
motorem, i chlaszcząc nieustannym potokiem kul. Jeden koło dru-
giego padały trupy. Ci którzy nie byli ranni od kul, dostawali się pod 
końskie kopyta, lub pod kola rozpędzonych wozów, i tam ginęli du-
szeni i tratowani. Krew ludzka i końska mieszała się z pyłem drogi, 
bryzgała ludziom w oczy, ciemnymi plamami wylewała się po szosie 
W pewnej chwili na całej linii, tam nawet gdzie kule samolotu nie 
mogły dosięgnąć, powstawał nieopisany zamęt. Woźnice pozosta-
wiali wozy i uciekali na  pole, w las, padali plackiem na ziemi, my-
śląc, że w ten sposób zdołają się ukryć i uniknąć śmierci. A samolot 
tymczasem wciąż dyszał nad ich głowami. Obszedł łuk, i jednym 
raptownym ruchem wznosił się do góry, zakręcał, opadał, wył, 
i wciąż pluł swoja ołowianą śliną. Trwał taki atak zwykle krótko, 2-3 
minuty. W pewnej chwili, kiedy uważali już, że dosyć dokonali 
zniszczenia, Stefan jednym ruchem steru podciągał samolot do góry, 
zakręcał, i za kilka chwil był już daleko od tego miejsca, gdzie przed 
chwilą kosił śmierć. Oglądał się wtedy do Wielewskiego i uśmiechali 
się tryumfująco. Oni nie widzieli całej grozy śmierci, którą siali, nie 
słyszeli jęków, nie słyszeli strzałów, które były na nich wymierzone. 
Samolot przenosił ich z taką promieniejącą szybkością, że nie 
widzieli pod sobą ani rzeczy, ani ludzi, ani koni. Wszystko zlewało 
się dla nich w jedną ruszającą się masę, w której coś żyło, coś umie-
rało, coś bryzgało krwią. Jednak nawet i w tej ciszy było też coś, co 
każdej chwili mogło ich zamienić w bezkształtne krwawe trupy, mo-
gło na wieki zagłuszyć dla nich ten swojski, potężny huk motoru. Nie 
myśleli o tem i ze śmiechem w oczach i djabelską odwagą w sercach 
nieśli śmierci śmierć. 

Raz jednak i im się dostało. Przelatując nisko nad bolszewika-
mi dostali się pod ogień karabinu maszynowego i Stefan został ranny 
w prawą rękę. Pod wpływem bólu puścił ster i samolot się raptem 
zachwiał, przechylił na lewo i ślizgając się na skrzydło zaczął gwał-
townie spadać. Od ziemi dzieliło ich nie więcej niż jakieś sto me-
trów. Wtem Wielewski, który nie wiedział co się stało, zrozumiał ca-
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łe niebezpieczeństwo, złapał obiema rękami za pomocniczy ster, któ-
ry miał w swojej obserwatorskiej kabinie i jednym szybkim ruchem 
wyprostował aparat, a następnie poderwał go do góry i wyprowadził 
z niebezpiecznego miejsca. Stefan tymczasem przyszedł do siebie. 
W pewnej chwili wysunął okrwawioną rękę ponad kabinę i pokazał 
ją Wielewskiemu, żeby ten wiedział, co się stało. Janek oczywiście 
zrozumiał, i nie tracąc czasu, trzymając kolanami rączkę steru, roz-
piął swój kombinezon i czem prędzej oderwał kawał koszuli i podał 
go Stefanowi. Stefan pomagając sobie drugą ręką opatrzył ranę. Kie-
dy skończył, znowu wysunął obandażowaną rękę ponad kadłub, 
i pokazał ją Wielewskiemu, odwrócił się do niego, kiwnął mu 
z uśmiechem głową na znak podziękowania i dał mu do zrozumienia, 
że już sam sobie ze sterami poradzi. Tego samego dnia, nad Białym-
stokiem, odłamek szrapnela wystrzelonego z bolszewickiej 

„zenitówki”2 przeciął Wielew-
skiemu „kominiarkę”3, i z lekka 
zadrasnął skórę. Kiedy wrócili 
z powrotem do domu, to się 
przekonali, że mają 5 dziur 
w skrzydłach, a dwie w kadłubie, 
z których jedna tuż za siedze-
niem Wielewskiego. Śmierć 
przeszła koło nich cieniem. 

Rana Stefana nie była po-
ważna. Zaraz po przylocie, 

w ambulatorium na lotnisku, zrobiono mu opatrunek, tak że nawet 
nie potrzebował udawać się do szpitala. Tym milsze było to dla nie-
go, że od pewnego czasu, (że to było od chwili znajomości z „kanty-
niarkami” i nie zdawał sobie z tego sprawy), dziwnie miło mu się 
siedziało na lotnisku. Więc nawet chociaż nie miał ani lotów, ani 
żadnej innej roboty, zaglądał do hangarów i zawsze wybierał swoja 
drogę tam, że musiała przejść koło skrzyni. No i oczywiście nie było 
wypadku, żeby koło niej przeszedł, nie zajrzawszy do wewnątrz. 

                                                
2 Zenitówka – armata do strzelania do samolotów (przypis autora) 
3 Kominiarka – czapka lotnicza (przypis autora) 

Przestrzelona w powietrzu komi-
niarka lotnicza 
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Dnie schodziły szybko. Bolszewicy byli coraz dalej. Coraz 
dłuższe stawały się loty. Żywotna wreszcie zaczęła się stawać spra-
wa wysłania Stefana z Warszawy, bliżej do frontu. Sprawdzało się 
to, co przepowiedział w rozmowie ze Stefanem, w przeddzień nasze-
go zwycięstwa, 15 sierpnia, kpt. Skalski, z szefostwa lotnictwa, że 
„Tam gdzie są oni, będziemy my”. Wyleją was z Warszawy, bo wa-
sze latawce nie będą dostawały, tam gdzie ich będzie potrzeba. Za-
czynali więc zbierać manatki i przygotowywać się do odjazdu. Wy-
marsz wyznaczony był na 28 sierpnia rano. Dzieliło ich zaledwie kil-
ka dni, a te niepostrzeżenie zeszły na tych samych codziennych od-
prawach. 

W wilję wyjazdu Stefan wraz z Wielewskim, poszli do „skrzy-
ni” z wizytą pożegnalną. Po drodze spotkali kapitana Nowickiego, 
dowódcę ich eskadry. 

– Gdzie idziecie – spytał zatrzymując się. 
– Na lotnisko – odrzekł wymijająco Wielewski. 
– Nie zawracaj głowy, gadaj wprost, że do „kobiet” – zaśmiał 

się Nowicki. 
– Chodź z nami – zaproponował Stefan – przedstawię cię, zo-

baczysz, że są wcale do rzeczy. 
Nowicki się zamyślił. 
– Co ja tam będę robił? – zaczął po chwili leniwym głosem. – 

Wy je znacie ja nie, zmęczony jestem. 
– To i co z tego? Poznasz je, może ci która do gustu przypad-

nie. Jest ich przecie trzy, masz duży wybór. Zaznaczam tylko, że 
jedną sobie rezerwuję ja, a do drugiej przylewa się Wielewski. 

– Wobec tego ten wielki wybór spada do jednej – zauważył 
śmiejąc się Nowicki. 

– A no trudna rada! „Kto późno przychodzi, ten sam sobie 
szkodzi”, albo „ten, co zjada ostatki, bywa ładny i gładki”, może ty 
po zjedzeniu tego ostatka staniesz się ładny i gładki. Choć stary. 

Nowicki się dłużej nie sprzeciwiał, tem bardziej, że nie miał 
chwilowo nic do roboty, a upór jego wynikał bardziej z chęci zacho-
wania kapitańskiej powagi, niż z prawdziwego zmęczenia. 
Zawrócili i poszli. 
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Po chwili byli na miejscu. Kilkunastu żołnierzy, widocznie 
świeżo przybyłych, jako uzupełnienie, oblegało właśnie kantynę. 
Zofja nalewała herbatę, Irena rozdawała chleb, Nina wydzielała po 
cztery papierosy na osobę. Nie widziały, kiedy Stefan, Nowicki 
i Wielewski podeszli. Pierwsza zauważyła ich Nina. 

– A, dzień dobry. Poczekajcie panowie, zaraz kończymy – 
zwróciła się do nich. 

Oficerowie odeszli na bok i czekali. Nowicki jednak urażony 
tym pierwszym niepowodzeniem miał zamiar uciekać. 

– Puść Stefan, nie mam czasu – wyrywał się Stefanowi, który 
go złapał za rękaw i nie puszczał. – Co? Kobiet nie widziałem czy 
co? Takie jak inne! Eskadra nie spakowana, może jakie zapotrzebo-
wanie trzeba podpisać. Puść! 

Stefan jednak nie miał zamiaru go wypuścić. W jego głowie 
powstał pewien plan, który chciał przeprowadzić. Obecność Nowic-
kiego, którego uważał z punktu widzenia większej oceny, za niebez-
piecznego rywala i za dalszego kolegę, była mu na rękę: chciał go 
zapoznać z panną, która z trzech panien nie miała męskiego towarzy-
sza i w ten sposób odciążył by Wielewskiego, który najchętniej spę-
dzał czas w towarzystwie Ireny i siebie, gdyż czuł się dziwnie do-
brze, kiedy mógł sam rozmawiać z Zofją. Wprawdzie na wyniki tego 
planu miał zaledwie jeden dzień, a nawet tylko kilka godzin, jednak 
przypuszczał, że w przyszłości może będą jakie owoce z tej jego 
niewinnej chytrości. I nie omylił się w swoich nadziejach. Owoce 
były smutniejsze jednak niż przypuszczał. 

Tymczasem kolejka żołnierzy koło kantyny się zmniejszyła. 
Zostało tylko dwóch u Niny, która bojąc się ubrudzić swoje różowe 
paluszki bardzo wolno wydawała papierosy. Stefan pociągnął wciąż 
opierającego się Nowickiego i zbliżyli się do „skrzyni”. 

– Przyprowadzam paniom, zaczął, wypychając naprzód No-
wickiego, moją bezpośrednią władzę, kapitana Romana Nowickiego. 
Złoty chłop, ale nie uznaje płci niewieściej i w żaden sposób nie 
chciał pań poznać. Niechże go panie oczarują swoim wzrokiem 
i zmienią jego zaśniedziałe przekonania. 
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Podczas gdy Stefan mówił, Nowicki dużym palcem lewej ręki 
porozumiewawczo stukał go pod pachę i kłaniając się paniom jedno-
cześnie bełkotał. 

– Daj spokój Stefan. Zostaw, nie rób ze mnie idioty. 
– Roman twierdzi, bowiem, że niewiasty są wysłannikami mo-

cy piekielnych i wszystko złe, co się na ziemi dzieje jest ich robotą – 
zauważył Stefan. 

– Dobrze przynajmniej, że nam pan mówi, z jakim potworem 
mamy do czynienia – wtrąciła Nina. – Przynajmniej będziemy wie-
działy jak się wziąć do rzeczy… 

– Kpiny sobie oto Stefan, ze mnie robi – odezwał się wreszcie 
Nowicki – a nie powiedział paniom najważniejszego, że jest ranny. 

– Gdzie? 
– Kiedy? 
– Czy ciężko? – odezwały się Zofja i Irena. 
– Głupstwo! – odparł. – Skaleczoną mam trochę dłoń. Kość ca-

ła. Zranili mnie odłamkiem kuli. 
– Niech pan opowie jak to było – zapytała Zofja. 
Stefan opowiedział, jak lecieli z Wielewskim, i opuścili się nad 

bolszewicki tabor, jak ich ostrzeliwali z karabinów, jak się o mało co 
nie rozbili i jak Wielewski umiejętnie wyprowadził samolot. 

– On też dostał – wskazał Stefan na Wielewskiego – ale zdaje 
się już o tem zapomniał. 

– I pan też? – zdziwiły się panny – i nic pan nie mówi? 
– Cóż będę mówił, kiedy nic mi nie jest. Przecież chodzę, mó-

wię i żyję, więc wszystko w porządku. 
– Wy to macie odwagę – wtrąciła Zofja. – Na każdym kroku 

czyha na was śmierć, a wy na to nie zważacie i lecicie, gdzie ją najła-
twiej możecie spotkać. Przecież to jest jakieś zatracone szaleństwo, 
to, co wy wyrabiacie. 

– Albo to mało szaleństw robi się na świecie – wtrącił Nowic-
ki. – Ot, na przykład: ludzie się żenią, a potem dźwigaj człowieku ten 
ciężar całe życie. Ani się ruszyć, ani pomyśleć swobodnie. 

– Zgodzi się pan, panie kapitanie, że na razie nikt się jeszcze na 
tamten świat nie przejechał, tak jak na tych waszych aeroplanach – 
wtrąciła Nina. 
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– Gorzej, pani, bo całe życie moje to piekło – odparł Nowicki. 
– Ale miał racje pan Stefan, kiedy mówił, że my kobiety to 

mamy w panu zaciętego przeciwnika – zaczęła Zofja. – Ale mnie się 
jednak zdaje, że w waszem lotniczym życiu, jest dużo albo odwagi, 
albo jakiejś szaleńczej rezygnacji. Przecież trudno przypuścić, żeby 
ktoś nie zdawał sobie sprawy, że mu grozi niebezpieczeństwo i do-
browolnie w nie szedł. 

– Zapomina pani o dwóch rzeczach – wtrącił Stefan – po 
pierwsze o przyzwyczajeniu, a po drugie o tem, że my przecież nie 
wiemy czy nas to niebezpieczeństwo spotka i kiedy nas spotka. Prze-
cież siadając do aparatu my nie myślimy o tem, czy się nam co 
w powietrzu stanie, czy nie, gdyż inaczej nie moglibyśmy latać, gdyż 
stracilibyśmy całą pewność ruchów… 

– No tak – przerwała mu Zofja – ale kiedy pan leci wprost na 
nieprzyjaciół, to przecież pan wie, że oni mogą zacząć strzelać 
i w pana trafić? Jak to nazwać? 

– A, to inna „para kaloszy”. To jest pewnego rodzaju sport, 
który się rozwiązuje inaczej: albo się wygra, albo się przegra. 
A wreszcie, oni się tak tego boją, że prawie nie strzelają. 

– Ale przecież wy stawiacie na kartę życia, przecież i pan jest 
ranny, przecież oni mogli pana zabić? 

– Teoretycznie ma pani rację. Ale jeśli to ryzyko sprawia przy-
jemność, jeżeli ono przyjemnie drażni nerwy, czy nie warto zaryzy-
kować? Za to później jak się uda, takie miłe uczucie dokonanego 
czynu opanowuje duszę, daje tyle nowych myśli, tak się swobodnie 
wtedy oddycha pełną piersią. 

– Dziwną wy macie jakąś psychologię – odezwała się po chwili 
Zofja – inną od reszty ludzi. Jest w was coś, co można, co trzeba 
uwielbiać, co unosi, przykuwa, otwiera inne światy. W waszem życiu 
jest tyle niesamowitych tajemnic, że się na was patrzy jak na innych 
ludzi. Spoglądacie na nas z tych waszych zawrotnych wysokości, to 
przecież my, ludzie ziemi, musimy się wam wydawać jacyś dziwnie 
malutcy, drobni, nieznaczni. Latacie w przestworzach, gdzie nie ma 
granic w tej przestrzeni. Zgłębiliście tyle tajemnic nam nieznanych, 
że się przecie cały wasz światopogląd musi inaczej kształtować. 
W głowach waszych muszą się rodzić inne myśli, inaczej musicie 
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sobie wyobrażać cały świat. Kiedy poznałam was tutaj bliżej, kiedy 
patrzę w wasze oczy, to mi się zdaje, że jest w nich jakiś inny ele-
ment, że się w nich odbija cały ten bezgraniczny przestwór powie-
trza, w którym żyjecie. Taka unikalna swoboda z was promieniuje. 

Zofja zamilkła. Zapanowała cisza. 
W miarę jak mówiła zapał jej rósł. Oczy jej się szeroko rozwar-

ły, nozdrza drżały, jak by chciały owładnąć cały ten przestwór, który 
się w jej myślach roztaczał. Stefan patrzył na nią wsłuchany. Za-
chwycał go jej zapał. Dziwił się, że ona w tych kilku zadaniach, któ-
re wypowiedziała, otworzyła przed nim światy, o których on nigdy 
nie myślał, oświetliła mu tajemnice, o których nie wiedział, że istnie-
ją, poprowadziła go innemi drogami myśli po tych przestworzach, 
gdzie on się mniemał być niepodzielnym panem. Jednocześnie jed-
nak, kiedy jej słuchał, mimo woli przechodziło przez jego umysł py-
tanie: O kim ona mówi, kogo ona ma na myśli? Czyżby mnie? 

Od tej chwili zaczął ją uważniej obserwować. Przyglądać się 
wyrazowi jej oczu, wsłuchiwać się w drżenia jej głosu, analizować 
zdania, których używała. I im uważniej ją śledził, tem wyraźniej mu 
się wydawało, że ona mówi o nim, że uogólniając wszystkich lotni-
ków, ma tylko jego ona na myśli. Odkrycie to było dla niego nad wy-
raz miłe. Od pierwszego dnia ich znajomości, czuł, że go zaczynają 
z nią łączyć jakieś więzy, że jakaś nieznana siła przyciąga go do niej. 
Nie zdawał sobie jednak sprawy z tego, co to jest. Teraz zaczynał ro-
zumieć, że ona go przykuwała tem samem, czem on ja przykuwał. 
Zaczynał rozumieć, że jeżeli ona go jeszcze nie kocha, to tylko dla 
tego, że tak samo jak on, nie zdaje sobie sprawy z całej głębi swoje-
go uczucia, że ta iskra, która się w niej tli, czeka tylko podmuchu, 
żeby wybuchnąć gorącym wszechwładnym płomieniem. Od tej 
chwili zaczął ją uważać za swoją. 

Stefan i Zofja rozmawiając nie spostrzegli się, że są sami. 
Reszta towarzystwa rozeszła się. Wielewski z Ireną, siedząc na wy-
wróconej beczce od benzyny, prowadził jakąś ożywioną rozmowę. 
Nowickiego i Niny nie było widać. Huk zbliżającego się samochodu 
wyprowadził ich z zamyślenia. Po chwili z hangaru wynurzył się 
ogromny ciężarowy „Packard” i wstrząsając swoim ciężarem ziemię, 
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wolno przejechał obok, ciągnąc za sobą przyczepiony kadłub rozbi-
tego samolotu. 

– Co to takiego? – spytała zaciekawiona Zofja. 
– Jakiś rozbity samolot został widocznie przywieziony z fron-

tu, i wiozą go teraz do warsztatów na reperację. 
Nastrój wytworzony przed chwilą już jednak nie wrócił. Pod-

nieśli się i zbliżyli do Wielewskiego i Ireny. 
– O czem państwo tak usilnie rozmawiają – zapytała Zofja 

podchodząc. 
– Pan Janek twierdzi – odparła Irena, że gdybym ja wsiadła do 

samolotu to bym w powietrzu dostała morskiej choroby, a ja twier-
dzę, że nie, gdyż jak byłam w czerwcu w Pucku, to jeździłam z ma-
rynarzami po morzu i nic mi się nie stało. A wreszcie! Niech mnie 
pan kiedy przewiezie, to się pan przekona – zwróciła się do 
Wielewskiego. 

– Ja nie mogę, bo nie umiem. Ale powiem to komuś z pilotów, 
to może panią przewiozą – odparł wymijająco Wielewski. 

– Niech pan tylko nie zapomni, i obietnicy dotrzyma – dorzuci-
ła Irena. 

Z sąsiedniego hangaru wyszedł Nowicki wraz z Niną, i zbliżyli 
się do reszty towarzystwa. Stefan podszedł do Wielewskiego. 

– Popatrz, szepnął mu na ucho, wskazując na zbliżającą się pa-
rę. Romek zaczyna od oprowadzania po hangarach. To dobry znak. 

Obydwaj się roześmieli. 
– Co pan mu tam szepce? Buntuje go pan, żeby mi nie pozwo-

lił latać? – zapytała Irena, myśląc, że rozmowa Stefana z Wielew-
skim tyczyła się jej latania. – Zobaczy pan, że mimo pana knowań 
ON (wyraz ten specjalnie podkreśliła) mi to zrobi. W tem już moja 
głowa! 

Nowicki i Nina zbliżyli się. 
– Pokazywałem pani Ninie aparaty – zaczął jakby na uspra-

wiedliwienie swojej nieobecności. – Mówi, że strasznie się chce 
przelecieć, a ja mówię, że się będzie bała. I że dzieci latać nie po-
winny, dorzucił uśmiechając się porozumiewawczo do Niny, która 
odpowiedziała mu swoimi roześmianymi oczami, że rozumie, o co 
chodzi. Zaszło widocznie między nimi jakiś lotnicze porozumienie. 
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– Teraz już jednak na mnie czas. Chodźcie panowie. 
Zaczęli się żegnać. Stefan odciągnął na bok Zofję i rzekł do 

niej: 
– Więc do widzenia pani. Teraz wyjeżdżamy, przypuszczam 

jednak, że za jakieś dwa miesiące wrócimy z powrotem. A wtedy nie 
zagniewa się pani na mnie, jeżeli nasza znajomość będę w dalszym 
ciągu uprawiał. – Zofia spojrzała na niego z wymówką. 

– Tymczasem – ciągnął dalej – jak staniemy na miejscu, napi-
szę do pani list. Odpowie mi pani? – zapytał z udanym niepokojem 
w głosie. 

– Odpowiem – odparła wprost Zofja. 
Stefan wziął jej rękę, przycisnął szybko do ust. 
– Dziękuję – rzekł szeptem. – Do widzenia. 
Nowicki z Wielewskim czekali już na niego. Poszli razem. 
– No, jak ci się podobały? – zapytał Stefan Nowickiego, kiedy 

się oddalili od „skrzyni”. 
– A no, jak zwykłe kobiety – odrzekł Nowicki, który do kobiet 

odnosił się z lekkim sceptycyzmem i chętnie je krytykował. – Póki 
z daleka to wszystko dobrze, a jak co, do czego przyjdzie, to zaraz 
łzy rozpaczy, „coś ty ze mną zrobił?” i żeń się człowieku. A wiesz, 
ożywiając się raptem, że ta średnia, jak jej tam, Irena?, Nina? To mi-
ły dzieciak. Młode to jeszcze, ale już czuje wolę Bożą. Jak mi zaczę-
ła, wiesz, opowiadać o jednej swojej przyjaciółce, która się kochała 
w którymś z naszych, to jej aż się oczy śmiały. Szkoda, że to trzeba 
jutro wyjeżdżać – dodał flegmatycznie. 

– Jakeśmy do nich szli toś mówił, że cię kobiety nic nie obcho-
dzą – roześmiał się Stefan.  

– Mówiłem? – zdziwił się Nowicki. – A no może? Ale ty to się 
usilnie przylewasz do tej trzeciej – zwrócił się, zmieniając temat, do 
Wielewskiego. – Kto komu zawraca głowę, ty jej, czy ona tobie? 

– Dajcie spokój – odparł Janek zmieszany. – Nie mam jej za-
miaru niczego zawracać, ot zresztą ona ma podobno narzeczonego. 

– No, to nie wielka sztuka mieć narzeczonego – odrzekł No-
wicki. – Dziś każda szanująca się panna w Warszawie, ma narzeczo-
nego. Tylko jakimś dziwny zbiegiem okoliczności, zawsze gdzieś 
wyjechał, w jakichś ważnych sprawach, że go nikt nigdy nie widział. 
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Narzeczony, mój drogi – ciągnął dalej – dodaje pannie powagi, czyni 
ją trudniejszą do zdobycia, bo już zajęta przez innego, i dlatego cie-
kawsza. Jeżeli się jej jednak przez swoją niedelikatną ciekawość spy-
tasz, jak się ten narzeczony nazywa, to ci odpowie, że to sekret, albo 
ci odpowie nazwiskiem, któregoś nigdy nie słyszał. Jeżeli zaś jest 
głupia, to wymieni kogoś ze swoich znajomych. Nie radzę ci jednak 
z tym znajomym o tym mówić, bo ci się przeżegna lewą ręką. 
Oświadcz się jej to zobaczysz, czy ma narzeczonego, czy nie. 

– Zastosuję się do tego, co pan kapitan mówi – odrzekł śmiejąc 
się Wielewski. – Tymczasem jednak oświadczać się jednak nie mam 
zamiaru. Z początku twoja kolej panie kapitanie, „z wieku i z urzędu 
ten honor się należy”. 

Nowicki się zatrzymał, spojrzał na Wielewskiego udanym su-
rowym wzrokiem: 

– A smarkaczu jeden, to ty się będziesz z władzy natrząsał – 
rzekł udając powagę, i cisnął w Wielewskiego czapką. Wielewski 
zaczął uciekać, Nowicki go gonił. Po chwili obaj zmęczeni wrócili 
znowu do Stefana, który w tej gonitwie udziału nie brał.  

Poszli dalej. 
– Powiedz Roman, ileś ty się razy w życiu zaręczał, że masz 

takie doświadczenie – zapytał Stefan. 
– Co noc – wtrącił zdyszanym głosem Wielewski. 
– Janek ma rację – odpowiedział Roman na pytanie – nigdy. 
– To skąd masz takie przeświadczenie, co do Warszawianek – 

ciągnął dalej Stefan. 
– Bo mi każda pierwszego dnia naszej znajomości, o swoim 

narzeczonym kwieciście opowiadała. 
– Czy ci panna Nina też o swoim narzeczonym coś mówiła? 
– Nie. 
– A no widzisz, są wyjątki – wtrącił szybko Stefan, jakby się 

bojąc, że Nowicki skończy zdanie. 
Nowicki rzeczywiście niezrażony ciągnął dalej. 
– Wyjątek potwierdza regułę – rzekł. 
– To się naprawdę oświadcz, to zobaczysz czy twoja teoria jest 

regułą, czy tylko teorią. 
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– Mam czas – odrzekł Roman, a zresztą jutro i tak nas już tu 
nie będzie. 

Zbliżali się tymczasem do eskadry. Do Nowickiego podszedł 
jakiś żołnierz i zaczął mu usilnie tłumaczyć, że jakieś zapotrzebowa-
nie na amortyzator, nową śmigę i beczkę benzyny musi być koniecz-
nie zaraz podpisane, gdyż Sekcja Techniczna może się rozmyślić 
i później nie da. Rozmowa się przerwała. Stefan poszedł do kancela-
rii, Wielewski do hangaru i zaczęli się przygotowywać do jutrzejsze-
go odjazdu. 

Na drugi dzień rano wszystkie ruchomości eskadry załadowano 
na 6 ciężarowych „Packardów”, i z głuchym hukiem przejechały 
przez Bagatelę, Aleje Ujazdowskie, Nowy Świat, Krakowskie 
Przedmieście, w stronę mostu Kierbedzia, i skierowały się na szosę 
Radzymińską. Aparaty poszły lotem. 

Eskadra Stefana, jak to było do przewidzenia, wysłana została 
do jednego z tych Kresowych miasteczek, które można by było na-
zwać ogólnym mianem żydowskich dziur. Rzeczywiście, prócz ży-
dów nie było tam prawie nikogo. Żydzi trzymali w swoim ręku han-
del, żyd miał aptekę, żyd utrzymywał brudny zajazd, hucznie nazwa-
ny „Choteł Europejskij”, żyd był głównym potentatem finansowym 
i właścicielem pałacu, o czterech pokojach. Żydzi i żydówki, space-
rowali co wieczór po miejskim deptaku, nazywanym placem powy-
stawowym, ponieważ przed laty trzydziestu, odbyła się tam wielka 
wystawa drobiu i innej nierogacizny, która jednoczyła aż 40 okazów 
mniejszego chowu. Z tego też powodu, że narodowa mniejszość pań-
stwowa stanowiła niezaprzeczalną większość miejscową, miasteczko 
bardzo mało ucierpiało od bolszewików, chociaż byli oni w nim 
przeszło miesiąc i nazwali „Plac Powystawowy”, „Płoszczadju Kra-
snoj Riewolucji”, a czteropokojowy pałac zajęli na sztab Korpusu 
Czerwonej Armii. Teraz losy się odmieniły: czerwona armia pokryła 
się szarym pyłem dróg odwrotu, a w apartamentach czteropokojowe-
go pałacu stanęły polowe łóżka oficerów eskadry, kapitana pilota 
Nowickiego. 

Stefan miał pokój wraz z Wielewskim. Drzwi ich schodziły 
jednostajnie jeden do drugiego pokoju. Lotów nie było, po pierwsze 
dla tego, że od pewnego czasu była słota i w powietrzu nic nie było 
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widać, po drugie, że bolszewicy tak uciekali, że szkoda było niszczyć 
aparaty, na to tylko, żeby się przekonać, że tam gdzie wczoraj byli, 
dziś ich już nie było. 

Jedyną rozrywką oficerów było gromadzenie się przy wspól-
nym stole jadalnym, podczas obiadu i kolacji. A chociaż kuchnia nie 
była zbyt wybredna i naleśnik rzucony pewnego razu przez jednego 
z oficerów, dla przekonania się o jego pulchności, wybił szybę, to 
jednak każdy z oficerów wyczekiwał tej chwili, gdyż przy wspól-
nych nowinach, plotkach i anegdotach, czas jakoś schodził, i nie po-
trzeba było myśleć, czem i jak rozbić nudę. 

Zaraz po przyjeździe na miejsce, Stefan napisał do Zofji krótki 
list. „Spełniam daną w dzień wyjazdu obietnicę – piszę. Jesteśmy na 
miejscu bez wypadku. Nikt się nie zabił, nikt sobie nic nie połamał. 
Nudy straszne, towarzystwa żadnego. Jemy i śpimy, i to wszystko, 
gdyż nawet latać nie można, bo leje. Pamiętam w dzień naszego wy-
jazdu z Warszawy przyrównała pani nasze życie lotnicze do jakichś 
innych światów, pełnych pasji i tajemnic, a nas do rycerzy nadziem-
skich. A tu tymczasem taka szarzyzna, taka pustka, taka codzienność 
życiowa, takie wszystko inne od tego, co wtedy pani mówiła. A jed-
nak, panno Zofjo, otworzyła pani wtenczas przede mną inne światy, 
innemi drogami poprowadziła pani moje myśli, pokazała mi pani ten 
świat bezgranicznej przestrzeni, o którym ja nie wiedziałem, że ist-
nieje. I teraz, kiedy jestem sam, kiedy mi cudze głosy nie przeszka-
dzają, przypominam sobie to, co mi pani mówiła, wsłuchuję się 
w szept pani myśli, myślę, myślę… Stefan Bokon.” 

I rzeczywiście myślał. Im więcej dni dzieliło go od ostatniego 
widzenia się z Zofją, tem silniej ciągnęło go do Warszawy, tem bar-
dziej pragnął jej głosu, jej spojrzenia. Nie chciał z nikim o niej mó-
wić, jej obraz zachowywał tylko w swojej duszy, stwarzał w sobie jej 
kult. Pytania, które mu zadawał Wielewski, zbywał krótkiemi odpo-
wiedziami i zaraz zmieniał temat rozmowy. 

Po wysłaniu swojego listu wyliczył ile dni Zofja będzie potrze-
bowała na odpowiedź, i czekał. Kiedy wyliczony przez niego dzień 
nadszedł, a listu nie było, zaczął się niepokoić. Zaczęło mu się zda-
wać, że się omylił w swoich przypuszczeniach, że ona się nim wcale 
specjalnie nie interesuje, że to on sam, kierowany pewnością siebie, 
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wyobraził sobie, że ja podbił, i kazał jej go wyróżnić. I im dłużej li-
stu nie było tem bardziej się upewniał, że jego pierwotne przypusz-
czenia były błędne i przedwczesne. Pewnego dnia przyszedł jednak 
od Zofji list, i znowu wlał w jego duszę promień pewności. 

Tekst napisany przez Autora na 95 stronie notatnika został Je-
go ręką wykreślony. (J.T.) 

I znowu przeciągnęły dni jednostajne, nudne, szare i w swej 
szarzyźnie smutne. Widok wciąż tych samych ludzi zaczynał draż-
nić. Nie było dnia, żeby się ktoś z kimś nie pokłócił, a za godzinę, 
nie widząc ani powodu ani celu kłótni, znowu się pogodził. Nuda 
ciągnęła się nad eskadrą, tak jak szare chmury ciągnęły się nad całem 
miasteczkiem. Jedynym jaśniejszym promieniem w tem życiu jedno-
stajnem, była nadzieja, że przecież kiedyś się to skończy i znowu za-
cznie się praca na froncie, albo też eskadra zostanie przeniesiona do 
jakiegoś większego miasta.  

Tymczasem jednak dnia … …, przyszła wiadomość, że w Mińsku, 
przez przedstawicieli naszej armji i bolszewików, zostało podpisane 
zawieszenie broni. Nasze wojska zwyciężyły. Po kilkunastu miesią-
cach krwawych walk, ogromnych zwycięstw i jeszcze większych 

Alegoria Zwycięstwa 1920 (dzieło Zdzisława Jasińskiego) 



KRESOWE STANICE 57 

klęsk, zdołaliśmy jednak wyrzucić najeźdźcę z naszego kraju, 
zgnieść go, rozbić, zdezorganizować i na granicach jego obszarów 
podyktować mu nasze warunki zawieszenia broni. Zaczynało świtać 
jutrzenką pokoju. 

Kraj cały się cieszył, tryumfował, stroił plany dalszego spokoj-
nego życia. 

W eskadrze Stefana przyjęto jednak tą wiadomość trochę 
chłodniej. Zawieszenie broni otwierało przed nimi smutną perspek-
tywę bezczynu i nudnego siedzenia w brudnem żydowskiem mia-
steczku, bez możliwości wyrwania się do wielkomiejskiego życia. 
Zapanowała złość, zaczęły się huczne debaty na temat ustępliwości 
naszych władz i na zbyt wcześnie zawarty rozejm. I tylko od czasu 
do czasu komuś z oficerów wyrywał się okrzyk, który wskazywał na 
prawdziwą przyczynę niezadowolenia. 

Przedwczesne jednak było to zdenerwowanie, gdyż pierwszego 
dnia przyszła do eskadry depesza o smutnej, lecz radosnej treści. 
„Eskadra W.3 załaduje się natychmiast stacja K … …, i wyruszy: 
Warszawa, Mokotów. Aparaty lotem. Szef Lotnictwa X armji.” Za-
panowała powszechna radość. Cieszyli się oficerowie, cieszyli się 
żołnierze. Z tych ostatnich byli zadowoleni szczególnie niektórzy, 
gdyż był już akurat czas żeby, po nabrojeniu, zmykać z pięknego 
miasta K… …. Tego samego jednak dnia przyszła druga wiadomość, 
tak wielka i tak radosna, że pierwsza wydała się znacznie małą i bła-
chą. Sztab tej naszej armji X, komunikował w piśmie poufnem, że 
kapitan pilot Roman Nowicki, Porucznik-pilot Stefan Rokosz (Bo-
kon?), porucznik-obserwator Jan Wielewski, podporucznik-
obserwator Kazimierz Głuszewski, podporucznik-obserwator An-
drzej Górewski i podchorąży-pilot Michał Jędryś, zostali podani do 
odznaczenia „Virtuti Militari”. Mimo, że pismo było poufne i odno-
siło się jedynie do wiadomości dowódcy eskadry kapitana Nowic-
kiego, wszyscy zainteresowani i niezainteresowani, od razu się o tem 
dowiedzieli. Szybkości rozpowszechnienia tej wiadomości sprzyjali 
wszyscy pisarze kancelaryjni, albowiem nie widząc w tej wiadomo-
ści żadnej tajemnicy wojennej, chcieli jednocześnie oszołomić 
wszystkich sensacyjnością posiadanych wiadomości oraz niejako 
osobistym znaczeniem, że to do nich pierwszych takie wiadomości 
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dochodzą. Wśród wszystkich: i odznaczonych, którzy zasłużyli, 
i nieodznaczonych, którzy się do wyróżnienia pierwszych, swoją 
czasami niewidoczną pracą przyczynili, zapanowała niesłychana ra-
dość. Ich wielomiesięczny bohaterski wysiłek, ich gardzenie odpo-
czynkiem, wygodą i życiem, miało zostać nagrodzone najwyższą na-
grodą, jaka w Polsce istniała, ich imiona miały być wpisane złotymi 
zgłoskami do wielkiej księgi dziejów Rzeczypospolitej Polskiej. 
Każdy z nich o tym zaszczycie marzył, każdy jednak widział go ra-
czej we snach, niż w rzeczywistości. Tymczasem jednak nieznacz-
nemi krokami ziszczenia, zbliżał się dzień, kiedy niebiesko-czarna 
wstążeczka miała ozdobić szare tło ich paradowego munduru. Zbliżał 
się dzień jedyny w życiu, najważniejszy, najuroczystrzy. 

Tak jak przewidywał telegram, eskadra natychmiast zamówiła 
w dowództwie stacji K. … …, odpowiednią ilość wagonów, i kiedy 
żądany tabor kolejowy został podstawiony, rozpoczęto ładowanie. 
W ciągu kilku godzin wszystkie warsztaty, składy, przyrządy i inne 
różne rzeczy eskadry, zostały załadowane do krytych wagonów, sa-
mochody wjechały na otwarte „lory” i o godzinie czwartej po połu-
dniu, pociąg stał już gotów do odjazdu. O tej samej godzinie, pięć 
samolotów eskadry, jeden za drugim, wzniosły się w powietrze, skie-
rowały się na zachód i wkrótce zniknęły w promieniach 
zachodzącego słońca. 

Skończyła się wojna i ci, którzy jej na stalowych skrzydłach 
służyli, odlatywali na zasłużony odpoczynek. Tego samego dnia 
wieczorem, kiedy o zmroku przedmioty zaczynały zatracać swoje 
kształty, pięć samolotów, jak pięć olbrzymich sów, prawie bezsze-
lestnie opuściły się na lotnisko Mokotowskie. 

Następnego dnia rano, Stefan napisał do Zofji kartkę, o swoim 
przyjeździe. Po godzinie jednak żołnierz wrócił i oznajmił, że panna 
Zofja wyjechała z Warszawy, i że wróci nie wcześniej jak za tydzień, 
kartę jednak jego obiecano przesłać na wieś. Wiadomość ta zawiodła 
trochę plany Stefana. Szykował się na parę miłych chwil spędzonych 
w towarzystwie Zofji. Chciał ją zobaczyć, a prócz tego musiał się w 
duszy przyznać, że się chciał przed nią pochwalić odznaczeniem, 
które w najbliższych dniach miał dostać. Był to więc dla niego po-
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wód dość detaliczny, tem bardziej, że innych planów nie miał i nie 
wiedział dobrze co ma w Warszawie robić. 

Przesiadywał więc na lotnisku, włócząc się z kąta w kąt, aż do 
chwili, kiedy już nikt pana oficera inspekcyjnego nie potrzebował 
i dopiero wtedy wychodził. Wsiadał na Placu Narutowicza do tram-
waju i jechał bez celu aż do jakiegoś punktu miasta, który mu się 
wydawałl bardziej odpowiednim do rozpoczęcia wieczornego space-
ru. Od tego miejsca zaczynało się zazwyczaj zwiedzanie po kolei 
wszystkich kawiarni warszawskich. Około dziewiątej wracał do swo-
jego pustego hotelowego pokoju, kładł się, rozwijał gazetę, i prawie 
bezmyślnie przemierzał jej szpalty. Po kwadransie czytania oczy mu 
się zaczynały kleić, gasił lampę i usypiał, by się obudzić 
następnego ranka. 

W kilka dni po przybyciu eskadry do Warszawy, przyszła ze 
Sztabu wiadomość, że zaproponowane ordery zostały przyznane 
i odznaki zostały wysłane do Warszawy przez kuriera Sztabu. Jedno-
cześnie Szefostwo Lotnictwa komunikowało, że uroczystość wręcze-
nia orderów zostaje wyznaczona na dzień … …, na godzinę czwartą 
popołudniu. W ten sposób marzenie stawało się rzeczywistością, 
a razem z nią zjawiał się dla Stefana cel istnienia na kilka najbliż-
szych dni. Szkoda mu tylko było, że „ona” o tem nic nie wie.  

Pięć wielkich nowych samolotów, stały wyciągnięte frontem 
na lotnisku, skrzydła każdego z nich przylegając do siebie bokami, 
tworzyły równą linię, z której w równych odstępach wystawały dzio-
by kadłubów, ze z nieuruchomionemi śmigłami. Z tyłu tej linii i wy-
prostowane równolegle jeden do drugiego, kadłuby samolotów 
wspierały się o ziemię. Tak jak wojsko, w oczekiwaniu rewji, tak i te 
samoloty zataiły w sobie swój potężny hurgot i nieruchome stały 
szczycąc się swoją potęgą. Koło każdego samolotu, koło śmigieł, po 
obu stronach dzioba, mechanik z pomocnikiem, jego słudzy najbliżsi, 
jego karmiciele. Na wprost środkowego samolotu, zastępca dowódcy 
eskadry. Przed nim, wyciągnięci frontem, sześciu (w rękopisie praw-
dopodobnie omyłkowo jest: pięciu) odznaczonych. A z drugiej strony 
frontem do nich zwróceni, wyszykowani według plutonów i kom-
panji w dwie równoległe linje, wyciągnięci wszyscy żołnierze lotni-
ska. Cisza, pompa niczym nie zamącona. Czekają. 
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Od czasu do czasu tylko poruszy się któryś z odznaczonych 
i szepnie coś swojemu sąsiadowi o jakimś zauważonym w szeregach 
żołnierzy braku. Nie mówią o uroczystości, która się na ich cześć 
odbywa. Udają obojętnych. Tylko w piersiach im serca łopocą silniej 
niż zwykle, tylko z oczu bije im płomień. Jakaś niepokonana duma 
rozsadza im piersi. Oni kawalerami „Virtuti Militari”. Oni wyróżnie-
ni wśród innych, wśród tłumów. Na ich piersiach czarno-niebieskie 
wstążeczki. Na ich piersiach oznaka honoru, oznaka wielkich zasług. 
Cnoty wojskowej! Virtuti Militari! Zdala zafurczał samochód. Jeden, 
drugi, trzeci. Zatrzymują się, wychodzą: Świta, oficerowie. Orkiestra 
gra marsza. Idą. Generał, za nim jego adiutant. Zbliżają się. Przysta-
ją. Adjutant wyjmuje sześć (w rękopisie prawdopodobnie omyłkowo 
jest: pięć) czarno-niebieskich wstążek. Virtuti militari. To dla nich. 
Generał rozwija papier. Czyta: 

– Rozkazem Naczelnika Państwa, w dowód męstwa i położo-
nych zasług na polu walki za Ojczyznę, zostają odznaczeni krzyżem 
„Virtuti Militari”… …  

Generał zwinął papier. Zwraca się do nich. Mówi. 
– Panowie oficerowie. Spotyka was najwyższy zaszczyt, jaki 

was w wojsku spotkać może … … . Mówi długo, serdecznie. 
Stefan patrzy na niego, widzi, że mu się usta poruszają, wie, że 

mówi, ale nie słyszy tego, co mówi. Myśli jego są daleko, daleko. 
Wyszły poza granice lotniska, poszły w dal, i błądzą w czasie. Znika-
ją przed jego oczami postaci generała, oficerów, zacierają się mgłą 
szeregi żołnierzy, niknie wszystko. 

A na ich miejsce zaczynają się ze mgły wynurzać się jakieś in-
ne wojska, inne mundury, inne postaci.  

Przechodzą przed nim ze sztandarami, stukają wysokiemi bu-
tami po ziemi, podnoszą tumany kurzu. Słyszy wyraźnie ich stuk, 
słyszy dźwięk ich głosów. Przechodzą, nikną.  

Ze mgły wynurzają się ciemno zielone mundury. Kroczą czuj-
nie, a za niemi wolno sunie, wstrząsając całą ziemią, duża ciężka ar-
mata. Jedna, druga, trzecia, czwarta. Przechodzą wolno i nikną we 
mgle. Chwila ciszy.  

I znowu Stefan widzi szeregi białych koni, a na nich różnoko-
lorowe mundury. 



KRESOWE STANICE 61 

Przemaszerowują przed nim wartkim galopem. Słyszy wyraź-
nie tętent, widzi tumany kurzu, słyszy rżenie koni… … .  

Myśli mu się po głowie plączą. Co to jest, gdzie on to wszystko 
widział? Jakie to wojska przed nim ciągną? 

I znowu ze mgły wynurza się jakaś postać na koniu. Jedzie 
wolno, ręką ze szpadą wskazuje w przestrzeń. Twarz ma piękną. 
Kręcone włosy wychodzą mu spod kasku, i ciemnym zarostem wy-
dłużają się na skroniach. Na piersi ma krzyż na czarno-niebieskiej 
wstążce. Przejeżdża. Znika. 

I znowu coś wyłania się ze mgły. Jakaś ściana a na niej w zło-
conych ramach portrety w jakichś starożytnych strojach. Wysokie, 
twarde kołnierze. Srebrne hafty. Srebrne guziki. Jakaś duża obrzękła 
twarz… … . A u wszystkich na piersiach srebrny krzyż na czarno-
niebieskiej wstążce. 

Kto to jest? Co to za portrety? Gdzie on je widział? Dlaczego 
te widziadła tak uparcie w pamięci stoją? Dlaczego on nie słyszy, co 
mówi generał? Dlaczego myśli jego błądzą w jakichś dziwnych nie-
znanych czasach?  

I nagle przypomina sobie. To „Legjony” przed nim kroczą. To 
wojska, które z „Ziemi Włoskiej do Polski” szły pod wodzą Dąbrow-
skiego. To Książę Józef na koniu. A to portrety Dąbrowskiego, jakie 
widział na ścianach „Muzeum Narodowego”. 

I przypomina sobie Stefan, że na piersi każdego z tych wo-
dzów, widniał srebrny krzyż na czarno-niebieskiej wstędze. 

A teraz ta wstęga stale migocze mu przed oczami. 
Kto ją z tych portretów zdjął? 
Kto ją śmiał ruszyć? 
Kto strząsnął z niej pył zamierzchłej przeszłości? 
Kto ożywił jej barwy? 
„Rozkazem Naczelnika Państwa” 
Naczelnika? Jakiego Naczelnika?  
Przed oczami staje mu duża czarna trumna, a na niej napis: 

„Tadeusz Kościuszko”. 
Naczelnika? Kościuszko ożył? Nie! 
Naczelnika Państwa? Jakiego Państwa? 
Wolnego Państwa Polskiego… 
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Dziwne mu się te myśli wydają. Jakieś niezrozumiałe. 
Gdzie on jest? Co się koło niego dzieje? 
A czarno-niebieska wstęga wciąż miga mu przed oczami.  
Raptem słyszy dźwięk trąb. 
Wojsko gdzieś gra… 
Co oni grają? 
Przypominają mu się jakieś wyrazy. 
„Jeszcze Polska… 
Co nam obca przemoc wzięła” 
Kto to gra? Jakie to wojska nasze ciągną? 
„Marsz, marsz Dąbrowski…” 
Czy to nasze Legjony przed nim ciągną? 
Jakaś postać zasłania mu obraz. 
Nic nie widzi.  
Tylko wciąż czarno-niebieska wstęga miga mu przed oczami. 
Postać dotyka go się, coś mu przypina do piersi. 
Precz, precz widziadło, precz zmory…! 
Raptem się ocknął. Zniknęły widziadła. Stoi przed nim generał, 

i drżącemi rękami przypina mu do piersi czarno-niebieską wstążecz-
kę. Mówi do niego. Słowa mu się plączą. Nie może pohamować 
wzruszenia. „Virtuti Militari. Niech pan jej nie straci, jak własnego 
honoru, niech żadnym niegodnym czynem pan jej nie splami”. 

Więc to nie były widziadła Ta wstęga czarno-niebieska nie by-
ła zmorą. Jemu ją przypinają do piersi. Na jego szarym mundurze 
odbija swoimi ciemnemi barwami. Więc to dla niego gra muzyka. 
Więc to prawdziwe wojska suną przed jego oczami. 

Nasze wojska. Polskie wojska. 
A czarno-niebieska wstęga wciąż mieni się swoimi barwami. 
„Virtuti Militari”. 
Kawaler Virtuti Militari. 
To on, on, on, Stefan Bokon! 
Bezgraniczna radość napełnia mu serce. 
On doczekał tej chwili.  
Jego wybrał los, by go wśród miljonów wyróżnić. 
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Jego imię staje w rzędzie tych, o których tylko czytał, o których 
w Legjonach słyszał, o których marzył. Duma rozsadzała mu piersi. 
Chciał żeby go wszyscy widzieli, chciał słyszeć naokoło siebie szep-
ty podziwu, uwielbienia, zachwytu. Chciał by głosić całemu światu, 
że on, Stefan Bokon dostał „Virtuti Militari”. Myśli mu skaczą po 
głowie. Drży z radości. Młodzieńcza siła tryska mu z oczu. Gotów 
by z całym światem do walki stanąć, choć by miał nawet zginąć. 
Wszystko mu jedno. Zdobył to, czego najbardziej w życiu pragnął, 
a o czym tylko mógł marzyć. Teraz już mu nawet śmierć jego chwały 
nie zabierze, pójdzie razem z nim do grobu. Może umrzeć! 

Otoczeni grupą oficerów, stali odznaczeni, a przed nimi prze-
chodziło wojsko. Plutony, kompanje, bataliony ciągnęły przed ich 
oczami. W szaro wilczych mundurach, wszyscy do siebie podobni, 
bezbarwni. Nie na ich głowach kaski z końskiemi ogonami. Nie mie-
niły się różnemi barwami lampasy na spodniach. Nie błyszczały 
srebrno świecące guziki. Szarzy, bezbarwni. W szarych stalowych 
hełmach na głowach, w szarych kurtkach, w szarych spodniach owi-
niętych na łydkach szaremi owijaczami. Zwykli szarzy, bezbarwni. 

Polowa dekoracja orderem Virtuti Militari 1920 
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Większość z nich nie słyszała świstu kul, nie widziała skierowanych 
na siebie karabinów nieprzyjacielskich, nie wie, co to pocisk armatni. 
Tylko te pięć wielkich stalowych ptaków, które nieruchomo stały 
i patrzyły na ten ich szary pochód, świadczyły, że i oni, ci niepokaź-
ni, mali, nieobyci z frontem żołnierze, włożyli swoją pracę do ogól-
nego wielkiego celu.  

Ucichły dźwięki muzyki, przeszły wojska, opadł pył podbity 
ich nogami. Puste, wielkie znów pole. Raptem gdzieś daleko słychać 
głuchy warkot. Raz, dwa, trzeci. Huczy, jęczy. Zawisa, cichnie, zno-
wu ryczy, znowu warczy. Z lewej strony lotniska wynurzają się je-
den za drugim trzy małe samoloty. Szare, małe, jak osy zwinne. 
Pierwszy rusza. Biegnie podskakuje, dąży, unosi się, leci. Za nim 
drugi, trzeci. Wzbiły się lecą. Równym jednostajnym szumem wy-
pełniają powietrze. Coraz wyżej, coraz wyżej. Zakręcają koła, kręcą 
się, wirują. Jak jaskółki na słońcu, ze świstem dopędzają się nawza-
jem, mijają się, wyprzedzają i cieszą się swoją swobodą, tak te trzy 
samoloty dopędzały się, mijały i wyprzedzały, błyszcząc na słońcu 
swojemi skrzydłami. Pokazywały, co umieją. Szczyciły się swoją 
zwinnością. Po swojemu czciły przyjęcie odznaczonych. Skończyła 
się uroczystość. 

Stali chwilę wszyscy razem i zamieniali między sobą oddziel-
ne, wiele nie nieznaczące zdania. Mówili tylko dla tego, żeby coś 
mówić. Każdy jednak z nich miał swoje myśli. Każdy po swojemu 
przeżywał tą wielką jedyną chwilę. Zaczęli się rozchodzić. 

Na lotnisko zapadał zmrok. Coraz niewyraźniej zarysowywały 
się przedmioty, coraz szarzej stawało się na ziemi. Cisza wstępowała 
w swoje państwo. Tylko na różowem od zachodzącego słońca niebie, 
trzy samoloty wciąż krążyły, jakby korzystając z ostatnich promieni 
zasypiającego dnia i napełniając przestrzeń jednostajnym przytłu-
mionym szmerem.  

Za kilka lat, na jednym z placów Warszawy, wysiłkiem ludzi 
dobrej woli, miał stanąć pomnik „Poległym Lotnikom”. Na szarym 
granitowym cokole wysmukła postać lotnika. Ubrany w kombinezon 
lotniczy, na głowie w lotniczą kominiarkę. Patrzy orlim wzrokiem 
w dół, na dużą wolną przestrzeń lotniczą, gdzie wre życie lotnicze: 
wznoszą się samoloty, latają, lądują, huczą, swoimi silnikami. A na 
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szarym granitowym cokole wyryte nazwiska tych lotników, którzy 
życie swe złożyli w obronie odzyskanej Ojczyzny. 

63-ech jest tych nazwisk. 63-ech młodzieńców życie swe odda-
ło, a każdy z nich zginął inną straszniejszą śmiercią. 
Zapalił się w powietrzu i spadł ginąc w płomieniach. 
Spadł podczas nieudanego wzlotu. 
Trafił do niewoli i zarąbany został kolbami, przez bolszewików. 
Zabity w locie, od kuli bolszewickiej.  
Rozstrzelany przez bolszewików, za to, że nie chciał wydać tajemnic 
swojej armji. 
Umarł od ran otrzymanych w locie. 
Zginął od wybuchu własnych bomb. 
Itd. itd. itd. 

Stanął ten pomnik, 
jako wspomnienie wiel-
kiej, nadludzkiej pracy, 
wielkiego bohaterstwa. 
Stanął na wieczną pa-
miątkę tych czynów, któ-
re złotemi literami zapi-
sały się w dziejach Pań-
stwa Polskiego. Stanął na 
chwałę tym, którzy zgi-
nęli, na wspomnienie 
tych, którzy przy życiu 
pozostali. Znaczył sobą 
okres w dziejach lotnic-
twa polskiego. Za nim 
zachodziło purpurowe 
słońce wojny, przed nim 
jaśniała jutrzenka pokoju. 

Pomnik Lotnika na Placu 
Unii Lubelskiej w War-
szawie w latach 30. XX w. 


