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Adam Siwek: Zapomniany bohater. Pułkownik
pilot Jerzy Kossowski (1892–1939)
Polskie lotnictwo wojskowe narodziło się wraz ze wskrzeszoną
sto lat temu Polską. To doskonała okazja, by przywołać postać
jednego z najwybitniejszych i najdzielniejszych polskich pilotów
– płk. Jerzego Kossowskiego.

Narodziny polskiego lotnictwa

Początki polskich sił powietrznych przypadły na czas ogromnego chaosu w środkowej
Europie. W październiku 1918 r. doszło do całkowitego rozkładu armii austro-węgierskiej.
Najpierw na froncie włoskim, a później na pozostałych teatrach działań wojennych żołnierze
upadającego imperium zaczęli tworzyć improwizowane oddziały narodowe i pośpiesznie
wracać do swoich krajów, bezbłędnie odczytując koniunkturę na odzyskanie niepodległości
przez poszczególne części składowe państwa habsburskiego. Rozpoczął się wyścig po
ziemię i „masę upadłościową” Austro-Węgier: broń, amunicję, materiały wojenne, kolej,
przemysł, surowce – wszystko, co natychmiast było potrzebne do obrony i rozszerzania
stanu posiadania.

Niewątpliwie na ogromną wdzięczność odrodzonej Polski zasłużyli ci żołnierze i politycy,
którzy nie zmarnowali szansy na przejęcie poaustriackiej infrastruktury i sprzętu, w tym
samolotów. Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie już w pierwszym dniu sprawowania
władzy w mieście wyłoniła komisję, której zadaniem było pokojowe przejęcie lotniska
wojskowego na Rakowicach. W południe 31 października 1918 r. obiekt znalazł się
w polskich rękach, a komendant lotniska, kpt. pil. Roman Florer (Austriak o polskich
korzeniach), oddał się do dyspozycji płk. Bolesława Roi, szefa Komendy Wojskowej
w Krakowie. Następnego dnia Roja, już jako brygadier, ustanowił polską komendę
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lotniska – faktycznie pierwszej polskiej jednostki lotniczej, która o dziesięć dni wyprzedziła
formalne odrodzenie państwa polskiego. Jak ważne były zdecydowanie i szybkość działania,
pokazuje przykład lotniska przemyskiego. Opanowane 1 listopada przez Polaków i Węgrów
z austriackiej 17. lotniczej kompanii zapasowej, dwa dni później zostało zaatakowane przez
Ukraińców. Dzięki determinacji improwizowanych załóg przygotowano do startu cały tuzin
maszyn przejętych po Austriakach. W czasie startu pod ogniem ukraińskich karabinów
maszynowych dwa samoloty zostały uszkodzone, dwa kolejne rozbiły się w czasie przelotu
do Krakowa (załogi zginęły), dalsze dwa awaryjnie lądowały pod Bochnią. Na lotnisko
w Rakowicach dotarło sześć maszyn.

Kolejne lotniska były przejmowane przez Polaków niemal równocześnie: lądowisko
w Lublinie zostało obsadzone przez oddział Polskiej Organizacji Wojskowej 5 listopada,
warszawskie – na Polu Mokotowskim – zostało wydane stronie polskiej przez niemiecką
załogę 15 listopada, port lotniczy Poznań-Ławica powstańcy wielkopolscy zdobyli szturmem
najpóźniej, bo 6 stycznia 1919 r. Szczególnie dramatyczny przebieg miały walki o lotnisko
lwowskie na Błoniach Janowskich k. wsi Lewandówka. Boje o utrzymanie placówki oraz
zabezpieczenie przed zniszczeniem maszyn, zapasów i części zamiennych toczyły się od
2 listopada 1918 r. Już trzy dni później załoga w składzie por. pil. Stefan Bastyr i por. obs.
Janusz de Beaurain wykonała pierwszy lot bojowy, rozpoznając pozycje ukraińskie w rejonie
dworca Persenkówka i obrzucając je bombami. Do 1932 r. właśnie 5 listopada obchodzono
święto polskiego lotnictwa wojskowego.

Droga do Ojczyzny

Szeregi polskich lotników, a także personelu naziemnego wypełniała mozaika barwnych
i często oryginalnych postaci. Trzon stanowili doświadczeni piloci, mający za sobą służbę
w armiach zaborczych. Równie cenni byli mechanicy, którzy znali sprzęt i byli w stanie
utrzymać w linii wysłużone maszyny. Do nowej broni, gwarantującej przygodę i potężny
zastrzyk adrenaliny, garnęli się oficerowie piechoty, kawalerzyści i artylerzyści, szczególnie
ci, którzy przeszli przeszkolenie jako obserwatorzy artyleryjscy. Właśnie z korpusu
artyleryjskiego wywodził się nasz bohater.

Jerzy Kossowski, syn Włodzimierza i Olgi z Machajów, urodził się 12 sierpnia 1892 r.
w Grodnie. Maturę uzyskał w Korpusie Kadetów w Moskwie. W latach 1910–1913
kontynuował naukę w Michajłowskiej Szkole Artylerii w Sankt Petersburgu. W szeregach 5.
Syberyjskiej Brygady Artylerii rozpoczął swój udział w I wojnie światowej, pełniąc funkcję
dowódcy baterii. Przeszedł kurs lotniczego obserwatora artyleryjskiego i od 1916 r. latał
w 17. Korpuśnym Oddziale Carskich Sił Powietrznych. Wówczas do głosu musiał dojść
temperament młodego oficera, któremu nie wystarczała bierna rola obserwatora. Już jako
kapitan trafił do Szkoły Pilotów w Sewastopolu, którą ukończył na początku 1917 r. Do
końca tegoż roku latał jako pilot myśliwski w 13. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego. Po wybuchu
rewolucji październikowej w Rosji postanowił wydostać się z bolszewickiego piekła. Wielu
Polaków z carskiej armii przebijających się na ziemie ojczyste trafiało w ręce komunistów
i było na miejscu mordowanych jako dezerterzy i ogólnie niepewny „element



kontrrewolucyjny”. Kossowski podjął ryzykowne wyzwanie przedostania się drogą
wschodnią przez Syberię, Mandżurię i Japonię do Stanów Zjednoczonych. Stamtąd trafił
do Francji z grupą ochotników chcących kontynuować walkę, ale już w polskim mundurze.
Bardzo wielu z nich wywodziło się z armii carskiej i stanowiło później w Wojsku Polskim
odrębne środowisko wobec „familii” legionowej.

Początkowo ochotników do służby w lotnictwie gromadzono w obozie wojskowym Sillé-le-
Guillaume. Okres irytującej bezczynności zakończyło przybycie do Francji 13 lipca 1918 r.
gen. Józefa Hallera. Niezwłocznie nakazał on utworzenie listy kandydatów do służby
w polskim lotnictwie – szybko wypełniło ją kilkadziesiąt nazwisk. Mimo oporu Francuzów,
dysponujących nadwyżką lotników (12 tys. własnych, nie licząc brytyjskich
i amerykańskich), udało się skierować grupę Polaków – w tym Kossowskiego – na kurs
teoretyczny do szkoły lotniczej w Dijon. Kolejnym etapem było Longvic, gdzie kilkunastu
szeregowców odbyło także kurs dla personelu technicznego. Kossowski w grupie czterech
najlepszych pilotów przeszedł przyspieszoną naukę latania bojowego w Szkole Wyższego
Pilotażu w Pau. Przydział bojowy na front do francuskiej eskadry myśliwskiej – SPA 98
Escadrille – otrzymał jedynie Kossowski, zweryfikowany do stopnia porucznika pilota. Po
podpisaniu 11 listopada 1918 r. zawieszenia broni na froncie zachodnim znalazł się wraz
z innymi polskimi pilotami w obozie w Dijon, gdzie wkrótce zastała ich decyzja
o rozbudowie armii gen. Hallera i wyposażeniu jej w nowoczesne środki walki.

Kossowski – awansowany na kapitana – został doceniony przez Szefostwo Lotnictwa Armii
Polskiej, które poleciło mu zorganizowanie i przeprowadzenie w obozie w Pau
kilkutygodniowego kursu dla polskich pilotów, obserwatorów i mechaników. Szkolenie
odbyło 24 pilotów, 2 oficerów technicznych i 110 mechaników. Można zatem powiedzieć,
że kadry lotnicze Błękitnej Armii wyszły spod ręki Kossowskiego. Po uzyskaniu 3 kwietnia
1919 r. zgody Rady Najwyższej konferencji pokojowej w Paryżu na przerzut armii gen.
Hallera do Polski, Francuzi przekazali na jej potrzeby kompletne wyposażenie dla pięciu
eskadr wywiadowczych (rozpoznawczych), jednej niszczycielskiej (bombowej) i jednej
myśliwskiej. Cały ten sprzęt przybył do Polski między początkiem maja a końcem lipca
1919 r. Dla Kossowskiego, a wraz z nim około stu pilotów, czterdziestu obserwatorów
i kilkuset żołnierzy personelu naziemnego, zaczynał się kolejny etap wojennej epopei.
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