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Wojtek Matusiak: Polskie formacje lotnicze w
lądowaniu aliantów w Normandii
Polscy lotnicy broniący Wielkiej Brytanii przed agresją
niemiecką wzięli również udział w alianckiej inwazji na
Normandię, odnosząc liczne sukcesy.

Na przełomie lat 1943 i 1944 Polskie Siły Powietrzne (PSP) na Zachodzie, dowodzone przez
gen. bryg. pil. Mateusza Iżyckiego, miały trzynaście dywizjonów bojowych. 

Osiem z nich to dywizjony myśliwskie, dzienne: 302 „Poznański”, 303 „Warszawski” im.
Tadeusza Kościuszki, 306 „Toruński”, 308 „Krakowski”, 315 „Dębliński”, 316 „Warszawski”,
317 „Wileński” oraz nocny 307 „Lwowski”. Były one zorganizowane w trzy skrzydła
myśliwskie, z których każde liczyło po dwa, trzy dywizjony. 

Pozostała piątka reprezentowała różne rodzaje lotnictwa bojowego. 300 Dywizjon „Ziemi
Mazowieckiej” był jednostką bombowców strategicznych. 304 Dywizjon „Ziemi Śląskiej”
zajmował się zwalczaniem okrętów podwodnych. 305 Dywizjon „Ziemi Wielkopolskiej” właśnie
zmieniał wyposażenie, aby stać się jednostką szturmowo-bombową. Dywizjony 309 „Ziemi
Czerwieńskiej” i 318 „Gdański” były jednostkami rozpoznawczymi. Dywizjon „Gdański” jako
jedyny z wymienionych nie stacjonował na Wyspach Brytyjskich, lecz we Włoszech, gdzie
współpracował z 2 Korpusem Polskim gen. Władysława Andersa. Również na Półwyspie
Apenińskim bazowała 1586 Eskadra Specjalnego Przeznaczenia, zajmująca się zrzutami
zaopatrzenia dla ruchu oporu w Polsce i innych krajach.

Taka różnorodność jednostek wynikała z podstawowej filozofii przyświecającej polskiemu
dowództwu, zgodnie z którą zadaniem PSP było nie tylko prowadzenie walki z wrogiem,
lecz także przygotowanie fachowych kadr dla powojennej odbudowy lotnictwa. Z tego
samego względu, oprócz jednostek bojowych, utrzymywano pełną strukturę szkolącą nowe
kadry: ośrodek szkolenia naziemnego, dwie szkoły pilotażu różnych szczebli
zaawansowania, ośrodki szkolenia zaawansowanego załóg myśliwskich, bombowych i
zwalczania okrętów podwodnych, a także Wyższą Szkołę Lotniczą, kształcącą oficerów
sztabowych. Ponieważ polskie jednostki były zintegrowane ze strukturą lotnictwa
sojuszniczego i podlegały wspólnym planom i rozkazom, PSP nie miały samodzielnego
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dowództwa operacyjnego. Polscy oficerowie byli jednak obecni w dowództwach
sojuszniczych wszystkich szczebli i nabierali również tam potrzebnego doświadczenia.
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