Janusz Ziółkowski

KOBIETY W POLSKIM LOTNICTWIE
WOJSKOWYM
W historii Polski można znaleźć wiele przykładów
bezpośredniego uczestnictwa kobiet w obronie ojczyzny. Polki brały czynny udział w powstaniach narodowych, pełniły służbę wojskową w okresie walk niepodległościowych. Po uzyskaniu przez Polskę niepodległości i zwycięskiej wojnie nad Bolszewikami dopiero w 1928 roku Prezydent, RP usankcjonował prawo
kobiet polskich do pomocniczej służby wojskowej.
Po przyjęciu Polski do NATO, armia przestała być dostępna tylko dla
mężczyzn. Od roku akademickiego 1999/2000 Ministerstwo Obrony Narodowej umożliwiło kobietom podejmowanie studiów w uczelniach wojskowych. Po raz pierwszy dziewczyny rozpoczęły walkę o indeksy. Z decyzji tej na razie skorzystało niewiele kobiet, jednak analiza wyników europejskich i amerykańskich badań na temat służby wojskowej kobiet pozwala przypuszczać, że liczba pań chętnych do służby wojskowej a tym samym
do szkół wojskowych z roku na rok będzie rosła.
Masowy udział kobiet polskich w walce zbrojnej to okres II wojny
światowej.
We wrześniu 1939 roku mobilizowano kobiety, które odbyły w czasie
pokoju przeszkolenie do pomocniczej służby wojskowej oraz ochotniczki,
które uznane zostały jako zdolne do tej służby. Zmobilizowane panie traktowane były na równi z mężczyznami i po odpowiednim przeszkoleniu
przydzielane były do pomocniczej służby w obronie przeciwlotniczej
i przeciwgazowej, wartowniczej, łączności, technicznej, przeciwpożarowej,
wojskowej służby zdrowia, transportowej, biurowej oraz innej potrzebnej
dla celów obronnych.
Mobilizacja objęła jednak niewielką liczbę kobiet. Założenia mobilizacyjne nie przewidywały kierowania kobiet bezpośrednio do działań liniowych, tylko nieliczne chwytały za broń. Nieliczny był też udział kobiet –
lotników w działaniach polskiego lotnictwa.
W pierwszym dniu wojny zgłosiły się do Dowództwa Lotnictwa w Warszawie cztery pilotki, które skierowano do kluczy łącznikowych gdzie wykonywały loty na samolotach RWD-8. Były to przedwojenne szybowniczki
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i pilotki samolotów sportowych: Anna Leska1, Stefania „Barbara” Wojtulanis2, Zofia Szczecińska-Turowicz3 i Wanda Modliborska4. Realizowały
zadania bojowe polegające na przewożeniu meldunków i raportów. Ponad1

Anna Leska-Daab, jedna a najbardziej zasłużonych pilotek polskich. Z lotnictwem związana od początku lat trzydziestych. Wstępne szkolenie szybowcowe,
balonowe i samolotowe przeszła w Aeroklubie Pomorskim w Toruniu. Po klęsce
wrześniowej, samolotem RWD-13 przedostaje się do Rumuni, mając zaledwie 25
godzin nalotu na samolotach. W ATA pracowała najdłużej i dostarczyła najwięcej
samolotów. Do listopada 1945 roku, przebazowała ponad 550 samolotów Spitfire,
około 100 Mosquito, 75 Wairus i wiele innych z przeszło 40 różnych typów.
W końcu wojny miała stopień 1st Officer. Jej nalot to 1392 godziny, w tym 1241
godzin w okresie wojny. W 1974 roku powróciła do kraju wraz z mężem, Mieczysławem Daabem, który w czasie wojny był nawigatorem 305 dywizjonu Bombowego Ziemi Wielkopolskiej i Lidzkiej. Anna Leska-Daab zmarła w wieku 86 lat 21
stycznia 1998 roku w Warszawie. Z kart historii, Skrzydlata Polska nr 3/1998.
2
Stefania „Barbara” Wojtulanis znana pilotka okresu międzywojennego. Jako
pierwsza Polka zdobyła licencję pilota balonów wolnych oraz pierwszy dyplom
skoczka spadochronowego. W sierpniu 1939 roku, również jako pierwsza Polka
ukończyła z powodzeniem kurs akrobacji samolotowej. Brała udział w licznych
zawodach lotniczych bijąc wiele rekordów. Po klęsce wrześniowej ppor. Wojtulanis swoje losy wojenne dzieli wraz z Anną Leską. Jako pierwsze cudzoziemki
przyjęte zostały do ATA i służyły najdłużej aż do rozwiązania ATA w końcu 1945
roku. B. Karpińska, Polki pilotki. Skrzydła, XIX zjazd lotników polskich, wrzesień
1979 r. s. 28-29.
3
Zofia Szczecińska-Turowicz, wstępne szkolenie szybowcowe i samolotowe odbyła w Aeroklubie Warszawskim. Po dotarciu do Anglii – tą samą drogą co Anna
Leska i Stefania Wojtulanis – założyła rodzinę i zdecydowała o zakończeniu działalności lotniczej. B. Karpińska, Polki pilotki. Skrzydła, XIX zjazd lotników polskich, wrzesień 1979 r. s. 29.
4
Wanda Modliborska, popularna w okresie międzywojennym pilotka szybowcowa
i samolotowa. Z 13 na 14 maja 1937 roku ustanowiła w Bezmiechowej nowy rekord Polski na długotrwałość lotu na szybowcu Komar-bis, wynoszący 24 godziny
i 14 minut. Po rozpoczęciu II wojny światowej otrzymała przydział jako podporucznik pilot do eskadry sztabowej wykonując 6 lotów łącznikowych. Przez Rumunię, Jugosławię i Grecję przedostaje się do Francji. Gen. Sikorski kieruje ją do
pracy w konspiracji. Po przybyciu do Warszawy rozpoczyna działalność jako
pierwsza emisariuszka i szyfrantka wysłana z Francji do okupowanego kraju. Była
kurierem dyplomatycznym, kierowała Biurem Delegatury Rządu RP na Kraj. Po
zakończeniu II wojny światowej więziona i prześladowana przez NKWD i UB.
W latach 1951-1970 pracowała w Urzędzie Patentowym. Lotnictwo nr 5/ 1991.
s. 69.
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to utrzymywały kontakty z poszczególnymi dowództwami lotnictwa. Latały samolotami RWD-8 i RWD-13. Po klęsce wrześniowej przedostały się
do Rumuni. Ppor. Wanda Modliborska, po niedługim czasie powróciła do
kraju, aby brać udział w ruchu oporu.
Udział kobiet w wojnie obronnej jest trudny do określenia, jest bowiem
mało zbadany i cała wiedza na ten temat oparta jest głównie na wspomnieniach uczestniczek tamtych wydarzeń. Dziś trudno nawet określić dokładną
liczbę kobiet, czynnych uczestniczek Wojny Obronnej we wrześniu 1939
roku.
Klęska wrześniowa, spowodowała, że wiele tysięcy mężczyzn i kobiet
polskich zalazło się poza granicami kraju. Te, co zostały w okupowanym
kraju działały w konspiracji i w oddziałach partyzanckich, Te, co opuściły
Polskę zaciągały się do służby w Polskich Siłach Zbrojnych zarówno na
Wschodzie, jak i na Zachodzie.
W lotnictwie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie pierwsze kobiety pojawiły się w czerwcu 1940 roku po wielomiesięcznej wędrówce przez Rumunię i Francję. Dopiero tu w Anglii otworzyły się przed nimi możliwości
latania. Anna Leska, Stefania „Barbara” Wojtulanis i Jadwiga Piłsudska 5
wstępując do „Air Transport Auxiliary”6 (ATA) zajmowały się transportem
samolotów z fabryk do jednostek wojskowych. Zimą 1940-1941 polskie
pilotki zatrudnione były przy transporcie samolotów lekkich typu Moth
(Tiger, Fox i Puss), Queen Bee i Magister a wiosną 1941 po dodatkowym
5

Jadwiga Piłsudska szkolenie szybowcowe rozpoczęła już w szkole średniej. Uzyskała kategorię „D”. Dużo latała na motoszybowcach polskich typu „Bąk”. Jesienią
w 1939 roku miała rozpocząć szkolenie samolotowe. Po wybuchu II wojny światowej, wraz z matką – panią marszałkową – i siostrą Wandą pracowały na stacji
ratunkowej dla ludności cywilnej na Pradze. W lipcu 1942 roku dołączyła do koleżanek, które transportowały samoloty w ATA. Wśród braci lotniczej nazywana
była „Jaga”. Po dwóch latach opuściła jednak szeregi pilotów by dokończyć wcześniej zaczęte studia architektoniczne w Cambridge. H. Tomaszewska, Polki latają
nad Wielką Brytanią. Skrzydła, czerwiec 1943 r. W: Kosynierzy warszawscy –
historia 303 dywizjonu myśliwskiego im. Tadeusza Kościuszki. red. K. Węgrzecki,
Veritas Foudation Publication Centre, Londyn 1968. s. 367.
6
Air Transport Auxiliary – Pomocniczy Transport Lotniczy, formacja podporządkowana RAF, mająca na celu wspieranie wojskowego lotnictwa poprzez transport
samolotów wszystkich typów z lotnisk fabrycznych i zakładów naprawczych do
dywizjonów szkolnych i bojowych. Wśród 734 pilotów ATA było 17 Polaków
w tym 3 kobiety. B. Karpińska, Polki pilotki. W: Skrzydła, XIX zjazd lotników
polskich, wrzesień 1979. s. 29.
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Stoją od lewej: 3rd Officer Anna Leska, Komendantka A.T.A. Commander Pauline Gower, 2rd Officer Barbara Wojtulanis i 1 st Officer
Jadwiga Piłsudska

przeszkoleniu na samoloty myśliwskie transportowały Hurricane, Spitfire,
Mosquito, Typhoon i Tempest. W sumie wylatały ponad 2500 godzin dostarczając 1500 samolotów.
O latających Polkach na zachodzie jest niewiele informacji, niezwykle
cenny jest zatem reportaż, zamieszczony w czerwcowym numerze „Skrzydeł” z 1943 roku pt. „Polki latają nad Wielką Brytanią. Korespondent wojenny Halina Tomaszewska7, w tym krótkim artykule ukazuje jak panie
7

H.Tomaszewska urodziła się 15 maja 1905 r. Studiowała geografię na Uniwersytecie Poznańskim. Od młodych lat zakochana w lotnictwie. Była współzałożycielką Aeroklubu Akademickiego w Poznaniu. Wykonywała loty na Potezach, Breguetach i RWD. W okresie II wojny światowej przebywała w Wielkiej Brytanii. Odwiedzając dywizjony polskie pisała do tygodnika lotniczego Polskich Sił Powietrznych „Skrzydła”. – J.R.Konieczny, T.Malinowski, Mała encyklopedia lotników polskich. T.II, WKiŁ, Warszawa 1988. s. 117.
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pokonywały trudy szkolenia lotniczego i z jakim zapałem wykonywały
loty, transportując samoloty na różne lotniska8.
Polskie kobiety w II wojnie światowej pokazały, że potrafią walczyć
i pracować na wszystkich posterunkach. Istotny wkład w wysiłek wojenny
wniosła Pomocnicza Lotnicza Służba Kobiet (PLSK), powstała w 1943
roku w Wielkiej Brytanii. Jej zadaniem była współpraca z polskim lotnictwem. Często zastępowały mężczyzn przy pracach obsługowych i pomocniczych w polskich bazach lotniczych. Początkowo zgłosiło się 36 ochotniczek z terenu Wielkiej Brytanii, które skierowano na kurs instruktorski,
tworząc podstawę polskiej kadry WAW9; 12 oficerów i 24 kaprali. W listopadzie w 1943 roku rozpoczął się kurs rekrucki dla ochotniczek napływających – na apel Ministra Obrony Narodowej gen. Kukiela z całego świata;
Ameryki, Chin, Japonii, Francji, Belgii, Luksemburga oraz przybyłe z Rosji poprzez Środkowy Wschód, Indie i Afrykę. Pod koniec wojny przybyły
transporty z Niemiec i Francji, a ostatni (dziewiąty) transport A.K. z Holandii – po zakończeniu wojny. W PLSK na terenie Wielkiej Brytanii przyjęto 1436 ochotniczek, w tym 52 oficerów i 110 podoficerów. Polki pracowały nie tylko w Polskich jednostkach, służyły również w jednostkach
angielskich. Polskie panie poprzez angielskie wyszkolenie mogły służyć
nie tylko w lotnictwie w 42 specjalnościach (oficerowie, w 8), ale również
ich umiejętności praktyczne mogły być wykorzystane w życiu cywilnym.
Pełniły funkcje lekarzy, dentystów, telegrafistek, kierowców, operatorów
radiowych, kucharek, kelnerek itp. Kobiety w stopniach oficerskich i podoficerskich pracowały w specjalnych służbach w zakresie fotografii lotniczej
i bezpieczeństwa lotów.
W tworzącej się Armii Polskiej na terenie ZSRR, a następnie w ludowym Wojsku Polskim, najbardziej znany udział pań w czynie zbrojnym
wiązał się z 1 Samodzielnym Batalionem Kobiecym im. Emilii Plater. Wacław Jurgielewicz liczbę kobiet – żołnierzy w Armii Polskiej i LWP określa
na 8216 (1515 oficerów, 2303 podoficerów, 4375 szeregowców, 17 słuchaczy, 6 podchorążych). W wojskach lotniczych pełniło służbę 717 kobiet (80

8

H.Tomaszewska, Polki latają nad Wielką Brytanią W: Kosynierzy warszawscy –
historia 303 dywizjonu myśliwskiego im. Tadeusza Kościuszki. red. K. Węgrzecki,
Veritas Foundation Publication Centre, Londyn 1968. s. 364.
9
WAAF – Women`s Auxiliary Air Force – Pomocnicza Służba Kobiet.
KRESOWE STANICE

33

oficerów, 296 podoficerów 341 szeregowców). Zastrzega jednak, że są to
dane trudne do określenia10.
Kobiety służyły nie tylko w 1 Samodzielnym Batalionie Kobiecym, lecz
także w innych jednostkach. Najwięcej pań było w służbie łączności, służbie zdrowia i kwatermistrzostwie. Głównie w jednostkach tyłowych. Nie
brak jednak przykładów udziału kobiet w jednostkach liniowych, m.in.
w batalionie powietrzno-desantowym, w pułkach piechoty i artylerii.
Wśród pań oficerów były takie, które pełniły służbę w oddziałach męskich
na stanowiskach dowódców i zastępców dowódców plutonu i kompani.
W jednostkach lotniczych były zaraz od ich powstania i służyły w nich
aż do zakończenia wojny, co prawda nie były pilotkami, ale pracowały
w sztabie 4 mieszanej dywizji lotniczej, w sztabie 2 pułku bombowców
nocnych „Kraków” i w jednostkach pomocniczych. Wykonywały funkcje
radiotelegrafistek obsługując radiostacje naziemne i telegraf. Pracowały
jako telefonistki i maszynistki. Najczęściej jednak wykonywały funkcje
pomocnicze ze służbą wartowniczą włącznie.
W końcowej fazie II wojny światowej, w regularnych jednostkach wojskowych, pełniło służbę około 14 tys. kobiet. Liczba ta odpowiada stanowi
jednej dywizji.
Pierwszymi kobietami, które rozpoczęły służbę po II wojnie w lotnictwie wojskowym były siostry Sosnowskie – Irena11 i Wirginia12. Po wyzwoleniu rodzinnego Wilna w lipcu 1944 roku zgłosiły się do Związku
Patriotów Polskich po skierowanie do Wojska Polskiego i zimą tego samego roku rozpoczęły naukę w Wojskowej Szkole Lotniczej WP w Zamościu,
którą w styczniu 1945 roku przebazowano do Dęblina i przemianowano na
10

W.Jurgielewicz, Kobiety w regularnych jednostkach WP. Wojskowy Przegląd
Historyczny nr 2/71.
11
Płk rez. pil. Irena Sosnowska Karpik urodziła się w Wilnie. Po maturze w 1939
roku ukończyła razem z siostrą Wirginią kurs szybowcowy. Z lotnictwem wojskowym związała się od 1944 roku, pozostając mu wierną do końca służy. Wyszkoliła
wielu pilotów, wykonywała loty na UT-2, PO-2, JAK-18, JAK12, AN-2, SM1,SM-2, Mi-4, Mi-2. T. Dalecki, Mistrzynie podniebnej żonglerki. KAW, Warszawa
1976. s. 106-108.
12
Kpt. rez. pil. Wirginia Sosnowska do promocji w Szkole Orląt przeszła tą samą
drogę, co jej siostra Irena. Otrzymując stopień chorążego, została odkomenderowana do pułku lotniczego w Radomiu gdzie wykonywała loty na PO-2 jako instruktor. Wykonywała również loty na lotnisku w Grójcu i Dęblinie. Służbę
w lotnictwie wojskowym zakończyła jako pilot samolotu Li-2. T. Dalecki, Mistrzynie podniebnej żonglerki. KAW, Warszawa 1976. s.106-108.
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Irena i Wirginia Sosnowskie
Oficerską Szkołę Lotniczą. Po promocji drogi sióstr Sonowskich rozeszły
się. Wirginia ze względów zdrowotnych kończy służbę w lotnictwie wojskowym w 1953 roku jako kapitan rezerwy. Irena Sosnowska przechodzi
po kolei wszystkie szczeble dowodzenia do stanowiska zastępcy dowódcy
pułku. Po 28 letniej służbie, w stopniu pułkownika pożegnała się z wojskiem mając 4300 godzin nalotu osobistego na samolotach i śmigłowcach.
Wyszkoliła około 350 pilotów. Zmarła w wieku 67 lat 9 marca 1990 roku.
Kolejne dwie panie: Bronisława Halina Kamińska13 i Zofia Dziewiszek14 rozpoczęły swoją służbę w lotnictwie wojskowym wstępując 5 wrze13

Ppłk rez. pil. Bronisława Halina Kamińska Dudek o lotnictwie marzyła od dzieciństwa. W 1947 roku, w Kłodzku, ukończyła – po raz pierwszy zorganizowany
dla kobiet – kurs szybowcowy. Latem w 1949 roku, po badaniach lekarskich
i egzaminach wstępnych rozpoczęła naukę w dęblińskiej Oficerskiej Szkole Lotniczej. Z nauką i praktycznym szkoleniem w powietrzu nigdy nie miała problemów.
W 1952 roku zdobyła tytuł mistrzowski Wojsk Lotniczych w gimnastyce przyrządowej. W lotnictwie wojskowym przesłużyła 30 lat. Ostatni lot pożegnalny odbyła
18 grudnia w 1979 roku jako dowódca załogi samolotu Ił-14. B. Szkudlarek, Pilot
w spódnicy. Wiraże nr.6/ 1997.
14
Ppłk rez. pil. Zofia Dziewiszek Andrychowska lotniczemu oczarowaniu uległa
pod wpływem książek Janusza Meissnera. Szkolenie w powietrzu odbywała
w jednej grupie z Bronisławą Haliną Kamińską u instruktora ppor. Hofmana. Jako
jedna z pierwszych ukończyła szkolenie podstawowe na samolocie szkolnotreningowym UT-2. Będąc plutonowym podchorążym szkoliła swoich kolegów
z grupy. W ciągu trzydziestoletniej lotniczej służby uzyskała ponad 5000 godzin
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Zofia Dziewiszek

Halina Kamińska Dudek

śnia 1949 roku do dęblińskiej Oficerskiej Szkoły Lotniczej. Obie musiały
pisać prośbę do prezydenta Bolesława Bieruta o zgodę na naukę w OSL.
Bronisława Kamińska otrzymała promocję oficerską 15 lipca 1951 roku
jako pilot myśliwski. Wykonywała loty instruktorskie na Jak-18, Po-2, Jak11. Po zakończeniu służby instruktorskiej przeszkoliła się na samoloty
transportowe Li-2 i Ił-14. Major pilot Bronisława Kamińska-Dudek uzyskała nalot ponad 4000 godzin.
Zofia Dziewiszek po ukończeniu OSL również pozostała w szkole jako
pilot instruktor. Jako doskonały pilot brała udział w pokazach lotniczych
w zespołowej akrobacji z kpt. pil. Ireną Sosnowską i ppor. pil. Bronisławą
Kamińską. W okresie służby latała na Ut-2, Junak-2, Junak-3, Jak-18, Jak11, TS-8 Bies, SM-1, Sm-2, i Mi-8. Z okazji XXX-lecia PRL brała udział
w defiladzie powietrznej nad Warszawą gdzie prowadziła ciężki śmigłowiec, odpowiadając jednocześnie za całość przelotu śmigłowców pod
względem nawigacyjnym.
Płk rez. pil. Irena Sosnowska Karpik, kpt. rez. pil. Wirginia Sosnowska,
ppłk rez. pil. Halina Kamińska Dudek i ppłk rez. pil Zofia Dziewiszek Andrychowska to najbardziej znane i zasłużone panie w polskim lotnictwie
wojskowym po II wojnie światowej.
W trudnych powojennych latach, gdzie z gruzów odbudowywała się
w Dęblinie szkoła lotnicza, swoją przyszłość z lotnictwem wojskowym
nalotu na wielu typach samolotów i śmigłowców. T. Dalecki, Mistrzynie podniebnej żonglerki. KAW, Warszawa. 1976. s. 111.
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Dęblin 1946 rok. Od lewej stoją: ppor. Pil. Jadwiga Wojaczyńska, pracownik
cywilny Halina Hermanowa, chor. Pil. Irena Sosnowska, pracownik cywilny
Zofia Hermanowa, chor. Pil. Wirginia Sosnowska

próbowały związać również inne panie, których udział w historii lotnictwa
wojskowego jest mało znaczący.
W maju 1946 roku szkolenie lotnicze w OSL w Dęblinie rozpoczęła Jadwiga Wojaczyńska. Przybyła do Dęblina po ukończeniu Centralnej Szkoły
Oficerów Polityczno-Wychowawczych w Lublinie w stopniu podporucznika. Po zakończeniu szkolenia teoretycznego i praktycznego na samolocie
UT-2 i PO-2, rozkazem Dowódcy Wojsk Lotniczych z dn. 21 września
1948 roku otrzymała tytuł „Pilota”. Bardzo kochała lotnictwo i latanie.
Miała dość dobre charakterystyki lotnicze wydane przez instruktorów.
Uniemożliwiono jej jednak służbę w lotnictwie. Decyzję o zwolnieniu
z wojska ppor. pil. Jadwigi Wojaczyńskiej wydano 10 lipca 1951 roku wraz
z orzeczeniem komisji lekarskiej: „Zupełnie nie zdolna do służby wojskowej”. Głównym powodem zwolnienia był jednak fakt zatajenia przynależności do AK, w latach 1943-1944 była, bowiem łączniczką 15.
15

Ppor. pil. Jadwiga Wojaczyńska urodziła się 17 grudnia 1923 r. w Krakowie.
Ukończyła przed wojną Gimnazjum Ogólnokształcące i Liceum MatematycznoFizyczne. Biegle znała jęz. angielski. W dniu 1 sierpnia 1944 r. ochotniczo wstąpiKRESOWE STANICE
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W tym samym czasie, co Halina Kamińska i Zofia Dziewiszek pierwsze
kroki w lotnictwie stawiała pchor. Lucyna Wlazło, została jednak w krótkim czasie zwolniona ze względów zdrowotnych. Na początku lat pięćdziesiątych do OSL-5 w Radomiu przyjęto pchor. Zofię Olkuską i pchor. Krystynę Serafińską. Zofia Olkuska została zwolniona na początku szkolenia
lotniczego a Krystyna Serafińska zrezygnowała z latania i przeniosła się do
Wojskowej Akademii Medycznej, którą ukończyła z dyplomem lekarza.
Po pięćdziesięciu latach dęblińska „Szkoła Orląt” otworzyła się dla kobiet ponownie. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP i ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych tworzą podstawy prawne dzięki którym kobiety mogą pełnić zawodową służbę wojskową. Od roku akademickiego 1999/2000 Minister
Obrony Narodowej umożliwił kobietom podejmowanie studiów w uczelniach wojskowych.
O przyjęcie do szkół wojskowych łącznie ubiegało się wówczas 4996
kandydatów na 1845 miejsc. Wśród kandydatów były 93 kobiety.
Do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych zgłosiło się 380 kandydatów, w tym 9 kobiet. Zakwalifikowano 90 kandydatów w tym jedną
kobietę na kierunek pilot samolotu16.
W tym samym czasie do Szkoły Chorążych Lotnictwa w Dęblinie przyjęto 20 kandydatów w tym jedną kobietę17 na specjalność „ruch lotniczy”.
ła do I Armii Wojska Polskiego. Po ukończeniu szkoły oficerów politycznych jako
ppor. rozpoczyna szkolenie lotnicze w 3 Eskadrze Szkolnej dowodzonej przez kpt.
pil. Adama Gawrońsiego u instruktora por. pil. Stanisława Charlińskiego.
W kwietniu 1948 r. rozpoczęła szkolenie lotnicze w 1 Eskadrze Szkolnej w Radomiu na samolotach szturmowych. W sierpniu 1948 r. Dowódca Wojsk Lotniczych
podjął decyzję o przeniesieniu ppor. pil. Wojaczyńskiej do Komendy Głównej
Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”. W dniu 5 października 1950 r. skierowano wniosek do Departamentu Personalnego MON celem zwolnienia ppor. pil
Jadwigi Wojaczyńskiej z wojska.
16
Pchor. Katarzyna Lambert urodziła się w Lublinie. Jest absolwentką Technikum
Gastronomicznego w Lublinie. Swoją decyzję o wstąpieniu do wojskowej uczelni
lotniczej podjęła w wyniku dogłębnych przemyśleń i konsultacji z najbliższą rodziną. Jako główny motyw tej decyzji, podaje ogromne zamiłowanie do lotnictwa
i ogromną chęć zostania pilotem wojskowym. Aktualnie kpr. pchor. Katarzyna
Lambert kontynuuje praktyczne szkolenie lotnicze na samolocie TS-11 Iskra. Dotychczas wykonywała loty na samolocie PZL–130 Orlik uzyskując nalot osobisty
90 godz.
17
Kdt Edyta Grabowska jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego w Puławach. Postanowiła studiować w szkole wojskowej ze względu na tradycje rodzinne
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Pchor. Katarzyna Lambert

Mł. Chor. Edyta Grabowska

Obecnie w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych studiuje 20
podchorążych – kobiet, a w Szkole Chorążych Lotnictwa kształcą się 4
kobiety. W czerwcu 2001 roku Szkołę Chorążych Lotnictwa ukończyła mł.
chor. Edyta Grabowska w specjalności kontroler ruchu lotniczego.
Wzrost ilości kobiet w siłach zbrojnych stał się nie tylko w Polsce faktem, z upływem czasu wzrośnie również ich rola w sprawnym funkcjonowaniu struktur wojskowych.
Do kwestii służby wojskowej kobiet, szczególnie w lotnictwie, należy
podchodzić w sposób rozważny, bez sensacji i nadmiernej wyjątkowości.
Kobiety w różnych armiach świata doskonale sobie radzą zarówno
w czasie pokoju, w misjach humanitarnych, jak również podczas konfliktów zbrojnych. Dzięki dużej motywacji do służby wojskowej w niczym nie
ustępują mężczyznom.
Najwięcej kobiet – żołnierzy jest w Stanach Zjednoczonych. Kobiety
stanowią ponad 16% stanu osobowego armii amerykańskiej. Dostęp do
szkół wojskowych mają już od 1975 roku. W siłach powietrznych armii
amerykańskiej kobiety mają dostęp do większości stanowisk (99%). Podczas wojny w Zatoce Perskiej, 10 lat temu, jeszcze nie pozwalano kobietom
wykonywać lotów bojowych na samolotach odrzutowych. Ponieważ doskonale wykonywały zadania bojowe na innych stanowiskach, na początku
lat dziewięćdziesiątych, zaczęto przydzielać im zadania bojowe na Bałka(ojciec jest żołnierzem zawodowym). Na pierwszy stopień w korpusie osobowym
chorążych promowana była 23 czerwca 2001 roku przechodząc do historii Szkoły
jako pierwsza kobieta – absolwentka SChL.
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nach i na Bliskim Wschodzie. Obecnie Amerykanki wykonują loty bojowe
w Afganistanie.
Od 1999 roku kobiety studiują w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych. Uczelnia dysponuje znacznymi możliwościami, aby stworzyć
jak najlepsze warunki studiowania swoim studentkom, mimo że nie wszyscy są zadowoleni ze studiowania kobiet w „Szkole Orląt”.
Kobiety – podchorążowie na trwale wrosły w pejzaż Wyższej Szkoły
Oficerskiej Sił Powietrznych. Należy się spodziewać, że w najbliższych
latach ich liczba będzie się systematycznie zwiększała.
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Wszystkie zdjęcia z prywatnych zbiorów autora.
Autor artykułu płk pil. dr inż. Janusz ZIÓŁKOWSKI jest Dziekanem Wydziału Lotnictwa w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

W DNIU 8 MARCA
Jeszcze nie tak dawno 8 marca
celebrowano powszechnie jako
Dzień Kobiet. Tradycja ta nieco
zamarła, bowiem jedni uważają, że
było to święto komunistyczne,
inni zaś, że nasze Panie należy
adorować i wyróżniać przez cały
rok, a nie tylko w jednym dniu.
Nie wchodząc w tego rodzaju
dywagacje składamy wszystkim
Paniom
serdeczne
życzenia:
zdrowia, pomyślności w codziennym życiu i nieprzemijającego
uroku osobistego.
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