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GENERAŁ RAYSKI
Kalendarium życia gen.bryg.pil.inż. Ludomiła A.Rayskiego

praca niniejsza nosząca tytuł :

„Z CZASŁAWIA NA MORTLAKE”
została wyróżniona pierwszą nagrodą w
Konkursie im.płk.pil. Bolesława Orlińskiego w 2003 r.

„Jeśli zasługom ludzkiego życia
równo odpowiada sława,
nigdy czas nie zdoła zatrzeć czynów i dokonań”

Gen.bryg.pil. Ludomił A.Rayski w stopniu brytyjskiego air commodore
/fotografia z 1945 roku/

Paweł Moskwa

Rayski
Chyliłeś często głowę z racji swego wzrostu
lecz jej nie pochylałeś przed karłami duchamówili żeś burkliwy – Tyś tylko po prostu
odpowiedzi w sumieniu, jak w busoli szukał.
Spoglądałeś przed siebie – jak lotnik spogląda
wiedząc że wiatr przeciwny w drodze Cię nie minie
prócz dolotu do celu – niczegoś nie żądał
jak wtedy, nad Alpami – na kruchej maszynie...
Jak wtedy, gdy sarkali żeś gbur i uparty,
niepomni że Twą młodość wykarmiły burze,
że już od pierwszych wzlotów zaciągałeś warty
u progu Polski – choć jeszcze w tureckim mundurze...
Doleciałeś Ojczyzny – ostry „Kosynierze”
I błękitne przybranie zamieniłeś w khaki,
by mocne zatknąć pióra w żółtobarwne pierze
I jak orzeł swe młode wychowywać ptaki.
Nie przestraszył Cię kaszel słabego silnika
nie przymykałeś oczu na widnokrąg czarny jak ów, co niebezpieczeństw pod niebem unikał
by chyłkiem zbierać kłody – na Twój stos ofiarny...
Z Twego gniazda wzlecieli ci, co w próby porze
postawili swe życie na tle szachownicy
krwią własną wypisując na białym honorze
jak wiary dotrzymują – prawdziwi lotnicy.

Wprowadzenie.
Śledząc koleje życia i działalności Ludomiła A. Rayskiego, zarówno z czasów jego lat
młodzieńczych,

jak

i

późniejszych,

dorosłych,

nie

można

pominąć

niezmiernie

dramatycznych czy wręcz tragicznych momentów, w jakich przypadło żyć Polakom na
przełomie XIX i XX wieku. Polski nie było na mapach świata, Kraj i Naród rozdarty
pomiędzy trzech zaborców, wegetował prześladowany politycznie, kulturowo i moralnie. Nic
nie wskazywało na rychłą zmianę tej sytuacji. Społeczeństwo żyło nadzieją, że wybije
godzina kolejnego narodowego zrywu i Polska powstanie odrodzona, jak feniks z popiołów.
Przecież w ówczesnych tradycjach rodzinnych nie wygasły jeszcze echa utopionego w morzu
polskiej krwi Powstania Styczniowego. Ojciec Ludomiła Rayskiego zapłacił za swoje
patriotyczne zapały utratą majątku i ponad dwudziestoletnim wygnaniem z kraju ojczystego.
Początek XX wieku zwiastował zmianę układu sił politycznych w Europie, ponieważ
największe państwa znalazły się w przeciwstawnych sojuszach wojskowo-politycznych.
Niemcy, Austro-Węgry i Włochy utworzyły tzw.Trójprzymierze, natomiast Francja, Anglia i
Rosja znalazły się w związku zwanym Ententą lub Trójporozumieniem. Na tym tle
narastająca fala ruchów rewolucyjnych w Rosji, oraz krajach jej orbity, niosła zmierzch
nieograniczonej władzy Romanowów, oraz symptomy zbliżających się wielkich, światowych
konfliktów zbrojnych. Dla Polaków czekających dnia wolności jak zbawienia, pojawił się
cień szansy na odzyskanie państwa, gdy owi zaborcy skoczą sobie do gardła. Z tej szansy
postanowił skorzystać mąż opatrznościowy naszego narodu - Józef Piłsudski. Mówił on:
W ostatnich dziesiątkach lat Polacy ponosili ofiary walcząc w armiach zaborców, za cudze
interesy: Solferino, Magenta, Sadowa, Sewastopol, Kaukaz, wojna Rosji z Japonią, wojna
Prus z Francją, gdzie wsławiali się nasi „Bartkowie Zwycięzcy”. W wojnie przed którą stoi
teraz Europa, jeśli walczyć mamy i ginąć, to za własną gińmy ojczyznę, za wyzwolenie
własnego narodu.*
Pod Jego egidą powstawały związki konspiracyjne, mające za zadanie skupianie i
szkolenie wojskowe młodych Polaków, by byli gotowi gdy nadejdzie oczekiwana chwila
dziejowa. Ta chwila przyszła wraz z wybuchem I wojny światowej. Na terenie wszystkich
zaborów wydano odezwę do narodu, której treść ma brzmienie następujące:
Na ziemiach polskich potężne armie rozpoczynają śmiertelne boje, które muszą
zmieniać mapę Europy i zdecydować o losie naszego narodu. Polskie organizacje strzeleckie
spełnią swój obowiązek, gdy ich rozkaz powoła do walki. Pójdą w bój przeciw caratowi,

niosąc swą krew i życie w ofierze dla wyzwolenia narodu. Spełnijmy nasz obowiązek. Nieśmy
pomoc walczącym, zaopatrując ich w broń, odzież, żywność. Niech ofiarność nasza
odpowiada powadze chwili obecnej.
W takich oto czasach spotykamy Ludomiła Rayskiego, wśród tysięcy innych,
gotowych do najwyższych poświęceń Rodaków. Wraz z wybuchem wojny światowej,
wszyscy oni pod własnymi, polskimi sztandarami, z Białym Orłem na szarych maciejówkach
stawili się na krakowskich Oleandrach. Sformowani w pułki i kompanie ruszyli w krwawy
bój o Polskę. Podczas gdy Rayski zdobywał lotnicze ostrogi w armii tureckiej, Legiony w sile
już trzech brygad, przechodziły ciężkie chwile na froncie jak również poza nim, na skutek
rozmaitych rozgrywek politycznych. Otóż, państwa centralne zażądały od legionistów
przysięgi na wierność, a gdy I Brygada z Komendantem Piłsudskim, w całości kategorycznie
odmówiła, zamknięto ich w obozach internowania, m.in. w Szczypiornie i Beniaminowie.
Komendant Piłsudski wraz z Kazimierzem Sosnkowskim zostali aresztowani 22 lipca 1917r. i
osadzeni w twierdzy Magdeburg. W tym czasie pozostali legioniści, w tym cała II Brygada
złożyli przysięgę lojalności CK.Austrii i zostali wcieleni do Polskiego Korpusu Posiłkowego
działającego w Galicji. W lutym 1918r., państwa centralne zawarły porozumienie z
powstającą Ukraińską Republiką Ludową, tzw. Traktat Brzeski, na mocy którego Ziemia
Chełmska i część Podlasia oddana została Ukraińcom. II Brygada pod dowództwem
gen.Józefa Hallera na wieść o tej zdradzie porzuciła austriacką służbę i pod Rarańczą przebiła
się na rosyjską stronę frontu. Tam w Jampolu połączyła się z II Korpusem Polskim pod
wodzą gen. Stankiewicza i stoczyła krwawy bój z Niemcami pod Kaniowem, zakończony
honorową kapitulacją wojsk polskich. Tak rozproszone od Murmańska po Kubań siły polskie
doczekały zakończenia wojny 11 listopada 1918 roku. Młode Państwo Polskie po swoich
okupantach odziedziczyło praktycznie spaloną ziemię, nędzę i głód. Jednak radość z
odzyskania niepodległości była tak wielka, że społeczeństwo gremialnie i z największym
zapałem przystąpiło do odbudowy Kraju. Naczelną sprawą było uruchomienie instytucji
najważniejszych dla funkcjonowania państwa. W ich liczbie najpilniejszą sprawą było
zorganizowanie silnej, dobrze uzbrojonej armii, gdyż granice były jeszcze dość płynne i nie
brakło chętnych do zagrabienia tych czy innych połaci naszego kraju. Ukraińcy dążyli do
zagarnięcia wspomnianych już terenów, Czesi uchwycili prawem kaduka Zaolzie, Niemcy
rościli sobie prawa do Śląska, Litwini też chcieli zająć jak najwięcej, a nade wszystko Rosja
bolszewicka, która mimo zapewnień o prawie narodów do samostanowienia, miała chrapkę
nie tylko na Polskę, ale i na całą Europę. Zakończona wojna światowa wykazała niezbicie, że
niepoślednią rolę w walkach na froncie zaczynała odgrywać najmłodsza ze wszystkich broni -

lotnictwo. W ostatnich dniach tej wojny, oficerowie polscy z armii zaborczych z pomocą
swoich żołnierzy jak również społeczeństwa, zajmowali siłą obiekty wojskowe, w tym
głównie lotniska, hangary i sprzęt lotniczy. Już w końcu października 1918 roku lotnisko
Rakowickie w Krakowie znalazło się w polskich rękach. Akcją dowodził kpt.pil. Roman
Florer. Później zajęto inne lotniska na terenach polskich, m.in. lotnisko Lewandówka we
Lwowie, Hureczko pod Przemyślem, następnie kpt. Ryl zajął lotnisko i hangar ze sprzętem
latającym w Lublinie, a Lotnisko Mokotowskie w Warszawie zajął ppłk pil.Hipolit
Łossowski. Ziemie poznańskie pozostawały jeszcze pod okupacją niemiecką i dopiero
Powstanie Wielkopolskie wyzwoliło tę krainę w styczniu 1919 roku. W ręce polskie wpadły
dość znaczne zapasy sprzętu lotniczego i urządzenia lotniskowe. Spośród zdobycznego, w
dużej mierze zdezelowanego sprzętu na ziemiach polskich udało się uruchomić 217
samolotów i 232 silniki. Z tego sprzętu natychmiast formowano eskadry lotnicze, które w
niedługim czasie wyruszyły na front walk z Ukraińcami, później z bolszewikami w obronie
polskich granic. W sukurs walczącym oddziałom polskim przybyła transportem kolejowym
„błękitna” Armia gen. Józefa Hallera z Francji, a w jej składzie znaczna liczba pilotów wraz z
samolotami /ok.150 szt./, warsztatami, a nawet szkołą pilotów. Z tejże Francji przybyli też
ochotnicy amerykańscy, piloci wojskowi, którzy zapragnęli walczyć w polskich szeregach.
Przeszkolonych pilotów z byłych armii zaborczych było stosunkowo dużo, natomiast sprawa
sprzętu stała się naglącą potrzebą, gdyż sprzęt zdobyczny topniał w ogniu walk z każdym
dniem. Dowództwo usiłowało rozwiązać ten problem przy pomocy zakupów gotowego
sprzętu we Włoszech oraz innych państwach europejskich. Usiłowano również rozpocząć
produkcję licencyjną włoskich samolotów, ale z miernym skutkiem z powodu zupełnego
braku odpowiedniego przygotowania technicznego zarówno ludzi jak i fabryk. Produkcję
wspomnianą podjęła lubelska firma „Plage & Laśkiewicz” lecz skutki były fatalne.
Odziedziczone po zaborcach lotnicze warsztaty naprawcze rozbudowywano w miarę
możliwości technicznych i niektóre podjęły produkcję części zamiennych, a nawet gotowych
samolotów. W Warszawie były to Centralne Warsztaty Lotnicze, które w latach późniejszych
przekształciły się w znane na szerokim świecie zakłady PZL. Poza tymi wytwórniami
produkcję miała podjąć również spółka „Francopol”, ale z przyczyn opisanych na następnych
stronicach, nie wyprodukowała żadnego sprzętu. Pewne ożywienie przemysłu lotniczego w
Polsce datuje się od momentu zakończenia wojny polsko-bolszewickiej, a szczególnie gdy na
szefa lotnictwa polskiego powołano francuskiego generała Leveque, który swoim zastępcą
mianował ppłk. Ludomiła Rayskiego. W tym okresie uruchomiono Wielkopolską Wytwórnię
„Samolot” w Poznaniu, Podlaską Wytwórnię Samolotów w Białej Podlaskiej, oraz

zmodernizowano Zakłady „Plage & Laśkiewicz”. Wszystkie te wytwórnie korzystały na razie
z licencji francuskich, by po nabyciu odpowiedniego doświadczenia przejść w latach
następnych do konstrukcji własnych. Z tych pozytywnych prób uruchomienia naszego
przemysłu lotniczego, wykreślić należy okres działalności gen. Zagórskiego i jego
niepohamowanych zakupów sprzętu latającego, który zmarnotrawił wiele cennego czasu i
państwowych pieniędzy. Ten okres jest szerzej ujęty na dalszych stronicach niniejszego
opracowania.
Młode lotnictwo polskie, w dramatycznym okresie zmagań o utrzymanie naszych
granic w latach 1919-1921, odegrało niebagatelną rolę, głównie w charakterze oczu i uszu
dowódców wielkich jednostek wojsk. Inne zadania były mniej ważne, niemniej zaczęły
powstawać również eskadry bombardujące i myśliwskie. Przede wszystkim jednak lotnictwo
pełniło role zwiadowcze i tym przede wszystkim działaniem zaskarbiło sobie wielki szacunek
Naczelnego Wodza i całej armii. Dla ilustracji tych opinii warto zacytować fragment
opracowania mjr. Ajdukiewicza, zamieszczony na str. 219 księgi pamiątkowej Ku czci
poległych lotników /Warszawa 1933r./
(...) Wprost nie wyobrażam sobie, jakby oddział oper. Armji mógł funkcjonować, nie
posiadając codziennych relacyj lotniczych. Na nich opierały się wszystkie kalkulacje, decyzje i
rozkazy. (...) gdy oddziały własne meldowały tylko, że są atakowane, nie mogąc nic
powiedzieć o ugrupowaniu i sile przeciwnika, wówczas jedynym dla mnie ratunkiem byli
lotnicy, dostarczając mi po prostu bezcennych informacji...
Tam też na str. 222 zamieszczono fragment meldunku mjr. Kutrzeby do Naczelnego
Dowództwa z 30 czerwca 1920 r. Oto bardzo znaczące zdanie z tego meldunku:
(...) mam jeszcze jedną prośbę: lotników, lotników, lotników... oddam całą dywizję jazdy, jak
wydostanę 20 aparatów i ręczę, że Budienny za tydzień przestanie istnieć.
Wynika z niego niezbicie, że i działania szturmowo-niszczycielskie naszego lotnictwa
odegrały znaczącą rolę w walkach na frontach wojny polsko-bolszewickiej.
Szacunek dla rozpoznania lotniczego przetrwał wiele lat i do połowy lat trzydziestych
lotnictwo zwiadowcze było w Polsce najliczniejsze, gdyż ówcześni dowódcy dużych
związków taktycznych, jak i mniejszych oddziałów lądowych wymagali od lotnictwa głównie
działań zwiadowczych. Niektórzy powiadają, że Marszałek Piłsudski tak był zafascynowany
samolotem jako doskonałym narzędziem zwiadu, że rozwijać kazał tylko ten rodzaj lotnictwa,
inne pozostawiając w cieniu. Nie jest to do końca prawdą, niemniej należy stwierdzić, że w
tamtych czasach, samolot był idealnym środkiem łączności i rozpoznania, bo takie było jego
główne zadanie, inne natomiast rodzaje lotnictwa należało rozwijać w miarę posiadania

rezerwy środków finansowych w kasie państwowej, która to kasa była zwykle pustawa. Jak
ogólnie wiadomo, wojna polsko-bolszewicka zakończyła się zdecydowanym zwycięstwem
armii polskiej, które przypieczętował Traktat Ryski z 12 października 1920 roku. Nastał czas
spokojnej pracy nad odbudową kraju ze zgliszcz wojennych, nad rozwojem gospodarczym,
jego przemysłem, budownictwem i rolnictwem. Całe społeczeństwo polskie stanęło do tego
trudnego zadania, nie obyło się jednak bez różnych politycznych i kryminalnych zgrzytów,
niesnasek i przepychanek w kuluarach i przy otwartej kurtynie. Marszałek Piłsudski jeszcze
raz stanął u steru naszej państwowej nawy i w znanym przewrocie z 1926 roku, ukierunkował
dalszy marsz państwa polskiego do czołówki europejskiej, zwany przez historyków Sanacją.
W początkach 1921 roku, Rozkazem nr 54 M.S.Wojsk., mjr pil. Ludomił Rayski zostaje
powołany do Departamentu Aeronautyki, Sekcja Zakupów i tam, jak sam to nazywał,
przeżywał „bóle porodowe polskiego lotnictwa”. Widząc na własne oczy, o co właściwie
chodziło w tych zakupach sprzętu za granicą, postanowił, gdy nadejdzie jego czas, rozpocząć
stawianie zrębów własnego, polskiego przemysłu lotniczego, wolnego od obcych interesów i
obcych służb specjalnych, opartego na polskiej technice i technologii. Tę ideę starał się
wprowadzić w życie przez 13 lat międzywojennych, gdy zajmował stanowisko Szefa
Departamentu później przemianowanego na Dowództwo Lotnictwa. Jego marzeniem było
również postawienie szkolnictwa lotniczego na najwyższym możliwie poziomie, zarówno
wśród personelu latającego jak i naziemnego. Obiektem szczególnej troski Ludomiła
Rayskiego były dwie uczelnie, nazwane później „Szkołami Orląt”. Pierwsza to dęblińska
Szkoła Podchorążych Lotnictwa, druga to Szkoła Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich,
nazywana przez jej wychowanków „Małą Szkołą Orląt”.
Cierniowa droga Ludomiła Rayskiego w polskim lotnictwie zaczęła się z chwilą
pojawienia się jego w Departamencie Aeronautyki, gdzie już na samym starcie natknął się na
kryminogenną sprawę zakupów sprzętu lotniczego i licencji na produkcję tegoż. O tym
epizodzie swego życia napisał: /Słowa prawdy o lotnictwie polskim 1919-1939, str. 14 /
«... Walka rozpoczęła się od razu i trwa po dzień dzisiejszy. W urzędzie zaopatrywania
siedzieli starzy, podobno „doświadczeni” inżynierowie. Cóż dali do wykonania mnie,
początkującemu? Kontrakt z firmą Plage i Laśkiewicz i kontrakt z firmą Francopol. Firma
Plage i Laśkiewicz dostarczać miała rocznie po 300 samolotów bojowych z silnikami. (...)
Firma Francopol dostarczać miała rocznie po 600 silników i po 300 samolotów bojowych.
(...)

A więc, sprzęt bojowy, który miał być dostarczony według obu tych kontraktów,

wymagałby 75 milionów zł rocznie. (...) Ileż musiałby wynosić budżet lotnictwa polskiego,
żeby uwzględnić jeszcze konieczne wydatki na sprzęt wyszkoleniowy, budowę lotnisk i

hangarów, uzbrojenie, warsztaty, paliwo, utrzymanie lotnisk i t.d.? (...)...wiem ile ten budżet
wynosił realnie. Wynosił ok.10 milionów zł. Ale to jeszcze nie dno nonsensu. Gdzie miały stać
te samoloty, wówczas drewniane? (...) Któż miał latać na tych sześciuset samolotach,
dostarczanych - jakoby - co roku? Szkoły kształciły wtedy kilkudziesięciu pilotów rocznie
(...)Twórcy obu kontraktów nie myśleli o rozroście lotnictwa polskiego. Myśleli o czymś
zupełnie innym. Dowód: wszystkie samoloty miały być liniowe, prócz 100 rocznie myśliwskich
od Plage i Laśkiewicz. Samoloty Francopolu miały być wszystkie przez 10 lat jednakowego
typu: typu, który był już przestarzały w chwili zawierania kontraktu (Bréguet XIV). Cóż więc,
zapytać trzeba, leżało u podstawy obu kontraktów? Dyktować je mogła tylko głupota lub
nieuczciwość. Tak właśnie było. Kontrakt z Plage i Laśkiewiczem był tylko bardzo głupi. Z
Francopolem - .......».
Ludomił Rayski pomimo, iż był człowiekiem delikatnym i przystępnym to
jednocześnie nie uznawał kompromisów, co przysporzyło mu wielu wrogów. Gdy Władysław
Sikorski, ówcześnie Minister Spraw Wojskowych, powołał Włodzimierza Ostoję-Zagórskiego
na szefa Departamentu Aeronautyki w miejsce gen. Leveque, zwrócono się do
ppłk. Rayskiego, by zechciał zostać jego zastępcą. Rayski odpowiedział, zgodnie ze swoim
sumieniem: Nie pójdę na zastępcę takiego generała, który podpisuje kontrakt z samym sobą,
w dodatku kontrakt szkodliwy dla państwa.** Ten gest zapoczątkował niechętny, mówiąc
bardzo oględnie, stosunek obu panów generałów do osoby Ludomiła Rayskiego. Wkrótce
gen. Zagórskiemu postawiono zarzuty niegospodarności i przekroczenia natury finansowej,
ale zanim został aresztowany, zdjęto go ze stanowiska po procesie o zniesławienie, gdzie
udowodniono mu czyny niegodne oficera i Polaka.
Na stanowisko szefa Departamentu powołano wówczas Ludomiła Rayskiego, który służbę tę
pełnił do marca 1939 r.
Zwalczając zawzięcie różne, mówiąc oględnie, niegospodarności w lotnictwie, oraz
obce wpływy, Rayski jako dowódca i człowiek, stał się obiektem całej kampanii oszczerstw i
ataków prasowych, które stworzyły mu atmosferę uniemożliwiającą wręcz normalne
funkcjonowanie. Poza tym zupełnie chore zależności służbowe, traktujące lotnictwo jako
służbę pomocniczą, powodowały, iż Rayski nie miał możliwości ani kierowania ani
dowodzenia lotnictwem, w pełnym tego słowa znaczeniu. 15 marca 1939 r., widząc już
oczywiste zagrożenie ze strony Niemiec, podał się po raz kolejny do dymisji, gdy na jego
kategoryczne żądanie pełnej mobilizacji przemysłu lotniczego i funduszów na ten cel,
odpowiedziano przecząco, z powodu rzekomego braku pieniędzy. Otóż, pieniądze były. Była
pożyczka lotnicza rozpisana wśród społeczeństwa polskiego, opiewająca na 500 mln.zł. Było

też ponad 70 ton złota w skarbcu państwowym, które to złoto polecono wywieźć za granicę
po wybuchu wojny. O losach tych bardzo znaczących sum do dziś dnia nie poinformowano
polskiego społeczeństwa. Po przegranej kampanii we wrześniu 1939 r., odpowiedzialność za
klęskę zrzucono beztrosko na lotnictwo, a szeptana i podszczuwana propaganda jako
głównego winowajcę wskazała na osobę jego wieloletniego dowódcy, gen.bryg.pil.Ludomiła
A.Rayskiego, który rzekomo ponosił całą odpowiedzialność za brak silnego liczebnie i
technicznie lotnictwa. W kampanii wrześniowej nie dane było gen.Rayskiemu walczyć w
szeregach swojego lotnictwa, któremu poświęcił wszystkie marzenia, myśli i czyny. Prosił
dwukrotnie o przydział bojowy w jakimkolwiek charakterze, chciał walczyć nawet jako
zwykły pilot. Gen. Józef Zając, ówczesny Naczelny Dowódca Lotnictwa, odmówił mu tego,
zdawać by się mogło zwykłego, ludzkiego gestu. W ten sposób lotnik o największym
doświadczeniu bojowym, o największej wiedzy lotniczej, latający bojowo jeszcze w
lotnictwie tureckim w latach 1915-18, pozostaje poza lotnictwem, gdy tymczasem Naczelnym
Dowódcą Lotnictwa w jednej z najtrudniejszych kampanii lotniczych II wojny światowej,
zostaje oficer piechoty, były dowódca dywizji piechoty, a z wykształcenia doktor filozofii.
Historia II wojny światowej, innych znanych wojen również, nie zna zapewne
podobnego przypadku, aby niezwykle doświadczony i kompetentny generał, czynny
zawodowo fachowiec oraz wielki patriota, został pozbawiony prawa walki o wolność swojej
ojczyzny, do tego w chwili największego jej zagrożenia. Tego prawa nie są pozbawieni nawet
kryminaliści o ile nie mają na sumieniu udowodnionej zbrodni.
Jakiej

zatem

zbrodni

dokonał

gen.bryg.pil.inż. Ludomił

A. Rayski,

skoro

gen. Władysław Sikorski, skupiający w swoich rękach najważniejsze ogniwa władzy
wojskowej i państwowej po przegranej kampanii wrześniowej 1939 r., nie zgodził się na jego
przyjęcie do tworzonej na terenie sojuszniczej Francji armii polskiej? Co legło u podstaw
decyzji o zesłaniu gen.Rayskiego do obozu karnego w Cerisay, a później na wyspę Bute,
zwaną „Wyspą Wężów”? Jaki cel miało postawienie gen. Rayskiego przed sądem wojennym
za nie popełnione winy? Odpowiedź na te wszystkie pytania zabrał ze sobą do grobu,
ówczesny Wódz Naczelny, gen. Władysław Sikorski.
Śmierć gen.Sikorskiego w Gibraltarze spowodowała powrót gen. Rayskiego w szeregi
lotnictwa polskiego, ale wcale nie zakończyła gehenny Generała w walce o swój honor
żołnierski. Zwracał się do wszystkich możliwych instancji, do wszystkich Wodzów
Naczelnych, najwyższych osobistości państwowych z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej
na czele, by powołano komisję, która przesłuchując go mogłaby dokonać wnikliwej oceny

jego pracy i jego decyzji na stanowisku dowódcy lotnictwa w Polsce przedwrześniowej.
Jedyne co osiągnął to wyrok Generalskiego Sądu

Honorowego, który na polecenie

ówczesnego Naczelnego Wodza, gen. Sosnkowskiego, rozpatrzył sprawę karną z 1940 roku.
Sąd Generalski uznając gen.Rayskiego i jego postępowanie za honorowe, wystąpił z
wnioskiem o powołanie komisji do zbadania jego działalności jako Dowódcy Lotnictwa.
Gen. Marian Kukiel, Minister Obrony Narodowej, odmówił powołania takowej komisji i
sprawa utknęła w martwym punkcie na wiele lat.
Na skutek wieloletnich zabiegów wielu uczciwych ludzi, dla oczyszczenia
gen.Rayskiego ze wszystkich niesprawiedliwych zarzutów, powołano specjalną komisję
dopiero w 1977 roku gdy ten był już na łożu śmierci. Ta Komisja Specjalna, złożona z
generałów różnych broni stwierdziła zupełną bezpodstawność zarzutów stawianych
gen.Rayskiemu odnośnie stanu gotowości polskiego lotnictwa przed wybuchem wojny
1939 r. Stwierdzono również, że gen.Rayski w ramach swoich kompetencji dobrze wywiązał
się z nałożonych nań obowiązków. Komisja nie tylko oczyszczała Generała z zarzutów, ale w
uznaniu jego osiągnięć w latach przedwojennych wnioskowała nadanie wysokiego
odznaczenia państwowego.
Polska opinia publiczna, zarówno ta na emigracji jak i w kraju, nie była przychylnie
nastawiona do osoby Generała, zarzucając mu zupełnie bezpodstawnie wspominaną już
odpowiedzialność za słabe przygotowanie polskiego lotnictwa do wojny 1939 roku. Sprawa
miała się dokładnie odwrotnie - to gen.Rayski w słynnym memoriale paryskim zarzucił
swoim następcom na stanowiskach dowódczych w lotnictwie polskim, że "popełniali
zbrodnię za zbrodnią w stosunku do Państwa, Lotnictwa i losów wojny" wstrzymując w
obliczu konfliktu zbrojnego fabrykację nowoczesnych samolotów myśliwskich "Jastrząb",
dezorganizując produkcję naszego super-nowoczesnego bombowca "Łoś", sprzedając za
granicę armaty przeciwlotnicze, kiedy nasz przemysł nie był broniony mimo wpłaconych
pieniędzy. Na dodatek, tuż przed wojną sprzedano do Bułgarii 42 samoloty P-43 "Karaś",
zamiast zająć je na potrzeby własnej armii płacąc tylko kary umowne. W czasie wojny nie
potrafiono wykorzystać ani istniejących zapasów samolotów, ani rezerwy pilotów ani nawet
ich zapału bojowego
W Polsce powojennej gen. Rayski nie miał dobrej prasy, był ukazywany w bardzo
negatywnym świetle, jako nieudaczny przedstawiciel piłsudczykowskiej sanacji. W ostatnich
jednak czasach imię Generała Rayskiego zaczyna nabierać należnego blasku i prawda o nim
trafia coraz częściej do ludzkich umysłów. Niebagatelną rolę w dziele odkrywania i
przekazywania prawdy o tym wielkim polskim lotniku, odegrał skromny człowiek, były

uczestnik kampanii wrześniowej, mechanik lotniczy i członek Dywizjonu 305 - Wacław
Subotkin. Od niego też w dużej części pochodzą dokumenty zasilające polskie archiwa, które
użyte są również w niniejszym opracowaniu. Na zmagania w obronie prawdy o gen. Rayskim
i polskim lotnictwie przedwojennym, Subotkin strawił ponad ćwierć wieku. Dziś może z
olbrzymią satysfakcją spojrzeć na swoje wielkie dzieło, bo oto za jego przyczyną Komisja
Specjalna oczyściła gen. Rayskiego z zarzutów, a prochy Jego spoczęły na honorowym
miejscu w katedrze Wojska Polskiego w Warszawie.
Pierwszym i jedynym celem, o który Rayski walczył całe życie była Polska. O nią bił
się od młodzieńczych lat, od pamiętnych Oleandrów, z których wyruszył do boju w szarej
maciejówce, z bagnetem na austriackim karabinie w ręku. Drogowskazem był mu zawsze i
wszędzie Komendant, wielki wizjoner, Dziadek wszystkich Legionistów, Józef Piłsudski.
W odniesieniu się do takiej sprawy jak epopeja kontrowersyjnego do dziś, pilota
Ludomiła Rayskiego, jego działalności na stanowisku dowódcy lotnictwa w okresie
międzywojennym i jego późniejszej, chwalebnej służby lotniczej w czasie II wojny
światowej, niewątpliwie ważne są relacje znających go osobiście współuczestników
opisywanych wydarzeń, niemniej ważne są jego opublikowane osobiste wynurzenia i
niepodważalne wnioski, lecz najważniejsze są dokumenty, które w sposób bezdyskusyjny
udowadniają Jego oddanie Polsce i Lotnictwu, bez możliwości zafałszowania zaistniałych
rzeczywiście faktów. Dlatego też w opracowaniu niniejszym położono szczególny nacisk na
przedstawienie istniejącej dokumentacji opisywanych wydarzeń i będących ilustracją
podejmowanych decyzji, a jednocześnie ukazujących warunki w jakich przyszło żyć,
pracować i walczyć Człowiekowi o kryształowym, jak twierdzi bardzo wielu, charakterze,
któremu bez wątpienia należny jest wawrzyn największego Lotnika Polskiego.

___________________________________________________________________________
* _ Jest to fragment przemówienia Józefa Piłsudskiego, wygłoszonego podczas uroczystości
120 rocznicy bitwy racławickiej, we Lwowie, zamieszczony przez Antoniego Lenkiewicza w
książce Józef Piłsudski , Wrocław 2002, str.65.
**_ Ludomił Rayski, Słowa prawdy o lotnictwie polskim, Londyn 1948r. str.20.

29 grudnia 1892 roku.
W dniu tym urodził się Ludomił Antoni Rayski, przyszły legionista I Brygady Józefa
Piłsudskiego, pilot-oficer armii tureckiej w latach 1915-1918, na przestrzeni 13 lat
dwudziestolecia międzywojennego szef i dowódca lotnictwa II Rzeczypospolitej, którą to
funkcję sprawował do marca 1939 r. Miejsce urodzenia: miejscowość Czasław, gminy
Raciechowice, w ówczesnym powiecie Myślenice. Fakt ten znajduje potwierdzenie w
oświadczeniu pisemnym proboszcza parafii rzymsko-katolickiej w Raciechowicach. /zał.1/
Potwierdzenie tego faktu ważne jest z tego powodu, ponieważ w wielu publikacjach
podawano dzień 28 grudnia jako datę narodzin Ludomiła Rayskiego. Tak samo rzecz się
miała z pierwszym imieniem: dokumenty metrykalne stwierdzają jednoznacznie: Ludomił.
Natomiast penetracja różnych oficjalnych źródeł pisanych z czasów przedwojennych i
wojennych pozwala spotykać jeszcze imię „Ludomir”, przypisywane Rayskiemu, który w
zasadzie nie dementował w sposób kategoryczny tego drugiego imienia, a i sam
niejednokrotnie go używał. W oświadczeniu proboszcza raciechowickiego jest również
podana data chrztu Ludomiła, oraz personalia rodziców chrzestnych. W ten sposób ucięto
wszelkie dywagacje na temat wyznania Ludomiła Rayskiego. Rodzicami Ludomiła byli
Teodor, Artur Rayski herbu Korab, oraz Józefina z Syroczyńskich.
Ojciec Ludomiła, jako 17-letni młodzieniec wziął udział w Powstaniu Styczniowym 1963 r.
Po jego upadku, uchodząc przed nieuniknionymi represjami carskimi, przedostał się do Turcji
gdzie wstąpił do wojska i kontynuował walkę z Rosją. Wziął udział w wielu bitwach i
potyczkach wojny turecko-rosyjskiej w 1877r. Początkowo służył w Pułku Dragonów
Osmańskich, która to jednostka wraz z resztką formacji Sadyka-Paszy Czaykowskiego,
wsławiła się bohaterską obroną miasta Plewna. Obrona ta była tak zażarta, iż przy życiu
pozostała tam zaledwie garstka obrońców. 1 lipca 1877 roku Teodor Rayski został
awansowany na stopień kapitana piechoty w Legionie Polskim armii "Dunaj". Potwierdza to
gen.bryg. Nihad /Polak, Seweryn Bieliński/, wydając zaświadczenie, w którym stwierdza, że
akt nominacyjny Teodora Rayskiego został podpisany przez ministra wojny Cesarstwa
Osmańskiego. Legion Polski powstał z inicjatywy Adama Mickiewicza i Sadyka PaszyCzaykowskiego. Formowano legion na skutek usilnych nacisków Anglii, jednocześnie działo
się to mimo ostrych protestów Austrii i Prus. Umundurowanie Legionu było tureckie,
niemniej jako oznakę polskości noszono czapkę krakuskę z Białym Orłem. Na ich czerwonym
sztandarze umieszczono półksiężyc z gwiazdą i białego orła. Pierwszą potyczką oddziału była

bitwa z Rosjanami pod Samasuflar, w której ciężko ranny został jego dowódca mjr Jagmin.
Kolejną bitwę, w której Polacy ponieśli dalsze straty, stoczono pod Jeniköy. Zawieszenie
broni między Turcją i Rosją podpisane w Adrianopolu, spowodowało rozwiązanie Legionu
Polskiego. Wychodząc z szeregów Legionu, Teodor Rayski otrzymał opinię podpisaną przez
paszę Ahmeda, w której znalazły się takie oto sformułowania: /za Jerzym S. Łątką. Lot ku
gorzkiej sławie. str.16/.
(...) w każdej bitwie, żarliwością i swą dumą narodową, zarówno własną jak i otaczających
go żołnierzy budził w naszej dywizji zadowolenie i wdzięczność.
Po zakończeniu wojny rosyjsko-tureckiej, zdemobilizowany kapitan Teodor Korab Rayski
pracował przy budowie linii kolejowej Konstantynopol* - Belgrad, tam też dosłużył się
emerytury i chcąc resztę życia spędzić w ojczyźnie, zamieszkał na terenie Galicji jako
poddany Imperium Osmańskiego. Wrócił wiosną 1889 roku. Rok później w miejscowości
Czasław zakupił dworek wraz z przynależnym doń folwarkiem i tu przyszedł na świat jego
syn, Ludomił, Antoni. W domu, przez rodziców i starsze rodzeństwo, jako najmłodszy
nazywany był pieszczotliwie „Lulo”. Z rodzeństwa miał dwie starsze siostry: Janinę,
urodzoną 6.09.1887 roku w Serbii i Teodorę, urodzoną już w Galicji 10 lipca 1889 roku. Z
przekazów rodzinnych wiadomo, iż w rezultacie działań nieuczciwych wspólników Teodor
Rayski utracił dużą część majątku, w następstwie czego rodzina Rayskich zmuszona była w
latach następnych wieść nader skromną egzystencję. W domu rodzicielskim Ludomił wzrastał
w atmosferze patriotyzmu i miłości do Polski. Zgodnie z tradycjami rodzinnymi, od
młodzieńczych lat szkolnych związał się z ruchem niepodległościowym będąc w
późniejszych latach, gorliwym członkiem Związku Strzeleckiego. W tych zmiennych kolejach
losu, Rayscy mieszkali również w Krakowie przy ulicy Pędzichów 2, w istniejącej do dnia
dzisiejszego, "kamieniczce z minaretem". Kamieniczka była własnością matki Ludomiła,
Józefiny Rayskiej, natomiast historia dobudowania minaretu jest owiana tajemniczymi
legendami, a krążące sensacyjne plotki, jakoby Teodor Rayski przywiózł sobie z Egiptu jako
drugą żonę, młodą, piękną muzułmankę i dla niej dobudował pięterko wraz ze wspomnianym
minaretem, nie znalazły potwierdzenia zarówno w przekazach rodzinnych jak i w faktach.
*)_ Nazwa Konstantynopol egzystowała do roku 1930, przemianowana następnie na Stambuł.

6 lipca 1895 roku,
Ludomił, Antoni Rayski, herbu Korab, został ochrzczony w kościele parafialnym w
Raciechowicach, miejscowości odległej od Czasławia o kilka kilometrów. Rodzicami
chrzestnymi byli, Ryszard Sokołowski oraz Justyna Syroczyńska (zał. 2 ), matka Józefiny,

czyli babcia Ludomiła. Chrztu udzielił ks. Józef Kruczek. Wiadomość tę z trudem w księgach
odszukał proboszcz raciechowickiej parafii, ks. Jan Osadziński. Zastanawiać może dość
zaawansowany wiek Ludomiła, jak na obecne stosunki, przystępującego do sakramentu
Chrztu św., ale nie powinno to zbytnio dziwić, gdyż w tamtych czasach chłopców nie tylko z
herbowych domów chrzczono najczęściej w wieku lat trzech. Udokumentowane pismo
proboszcza parafii rzymsko-katolickiej w Raciechowicach kładzie kres dywagacjom na temat
wyznania Ludomiła Rayskiego, gdyż nie brak było i takich głosów, zarówno przed wojną jak
i potem, że Ludomił Rayski był muzułmaninem, co oczywiście nie byłoby absolutnie
naganne, gdyby było zgodne z prawdą.

Rok 1902 - 1903
w tych latach Ludomił Rayski uczył się w gimnazjum realnym w Krakowie. Naukę
kontynuował w Krośnie.
Rok 1909.
Wiosną tego roku Ludomił Rayski zdał egzamin maturalny w szkole realnej w
Krośnie. Jakkolwiek pierwsze lata szkolne spędził w gimnazjum w Krakowie, dalsze nauki
pobierał już w Krośnie. Przeniesienie mogło być związane z działalnością niepodległościową
młodego Rayskiego, jednak mogło również wynikać z faktu, iż jego ojciec, Teodor, prowadził
w tamtych stronach rozległe interesy jako właściciel tartaku, zanim popadł w tarapaty
finansowe. Jeździł w poszukiwaniu tańszego surowca na Słowację i tam często się
zatrzymywał przejazdem, a przy okazji wizytował Ludomiła. Niemniej Krosno i jego okolice
wywarły niezatarte wrażenie na młodym Rayskim. Dał temu wyraz po wielu latach, tworząc
właśnie w Krośnie ważny ośrodek szkolny polskiego lotnictwa - Szkołę Podoficerów
Lotnictwa dla Małoletnich, która stała się największym ośrodkiem tego typu w Europie. W
tych czasach szkolnych i w tamtej okolicy Ludomił po raz pierwszy zetknął się z ideą latania i
kto wie czy nie tu zrodziła się w nim pasja, która stała się jego drogowskazem na resztę
życia. Żywą inspiracją ku tej pasji, stał się hr. Adam Ostoja-Ostaszewski z okolic Krosna,
zwany "Leonardem ze Wzdowa". Ów niepospolity fantasta, zajmował się problemem latania
od wielu lat. Jeszcze przed pierwszym startem samolotu braci Wright, zbudował model
pojazdu pionowego startu nazwanego "Stibor 1", który wzniósł się na wysokość ok. 100
metrów. W 1908 roku rozpoczął też budowę statku powietrznego, nazwanego „Stibor 2”, a
napędzanego siłą mięśni. Niestety, siła mięśni okazała się zbyt mała na uniesienie statku w
powietrze, zatem Ostaszewski próbował wykorzystać następnie silnik spalinowy typu
„Antoinette” do napędu tego wiropłata, lecz trudności techniczne przerosły jego umiejętności

i prace nad tą konstrukcją zarzucił. Ludomił Rayski po zdaniu egzaminów maturalnych w
Krośnie wrócił do Krakowa, do „kamieniczki z minaretem”.
Rok 1910.
Nie mając na razie innych możliwości, Ludomił Rayski za namową ojca ukończył
roczny kurs dla abiturientów w Akademii Handlowej. W latach późniejszych, to niewielkie
wszakże wykształcenie handlowe w połączeniu ze studiami technicznymi i dużym
doświadczeniem ogólnolotniczym spowodowały, że dowództwo polskiego lotnictwa
wojskowego powołało go do Departamentu IV, Ministerstwa Spraw Wojskowych na szefa
sekcji zakupów zagranicznych sprzętu lotniczego. Tam, niestety, napotkał atmosferę
olbrzymich, mówiąc oględnie, nieprawidłowości natury finansowej w planowanej
modernizacji sprzętu lotniczego i uwikłał się w walkę z tym środowiskiem na wiele lat.

W roku 1911.
W roku tym Ludomił rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki
Lwowskiej. Młody student Rayski wraz ze swym kolegą szkolnym, Adamem Mrówką,
wynajęli sąsiadujące pokoiki w domu przy ulicy Chopina 4 i rozpoczęli intensywne studia.
Ten dom przy ulicy Chopina był własnością wuja Ludomiła, a jego córka Ewa przyjaźniła się
z Ludomiłem. Pamiętający ten okres życia Ludomiła powiadają, iż prowadził bardzo skromny
i oszczędny tryb życia. Był niesłychanie ambitny, nie prosił rodziców o pieniądze, a sam
uczył się bardzo dużo i pilnie. Powstańcze tradycje rodzinne oraz niezwykle patriotyczne
wychowanie, jakie wyniósł z domu rodzicielskiego ukształtowały na zawsze jego postawy
moralne.

W 1912 roku
Ludomił Rayski wstąpił do Związku Strzeleckiego na terenie Lwowa, gdzie
wtajemniczano go w szczegóły rzemiosła wojennego i tam też odbył wojskowe przeszkolenie
podoficerskie. Zbrodnia w Sarajewie, w której śmierć poniósł następca tronu austriackiego,
arcyksiąże Ferdynand oraz jego małżonka, wywołuje konflikt światowy oraz mobilizację
wszystkich związków paramilitarnych na ziemiach polskich. Formalnym początkiem wojny
światowej była wspomniana zbrodnia w Sarajewie, co pociągnęło za sobą wypowiedzenie
przez Austro-Węgry wojny Serbii w dniu 28 lipca 1914r. 1 sierpnia Niemcy wypowiadają
wojnę Rosji, a 3 sierpnia Francji, następnego dnia przekraczają granicę Belgii. Tego samego
dnia Wielka Brytania wypowiada wojnę Niemcom, a 6 sierpnia Austro-Węgry - Rosji.
Pożoga wojenna ogarnęła całą prawie Europę. Pod sztandarami armii zaborczych, po obu

stronach konfliktu w bratobójczej walce, znaleźli się żołnierze polscy, wbrew swojej woli i
wbrew interesom ogólnonarodowym. Na pierwszą wieść o tych wydarzeniach Rayski
przerywa studia i melduje się w miejscu zbiórki tajnych związków strzeleckich, na
historycznych Oleandrach w Krakowie.

6 sierpnia1914 roku.
6 sierpnia z Oleandrów w Krakowie, wymaszerowała w bój legendarna Pierwsza
Kompania Kadrowa Legionów, zalążek powstającego Wojska Polskiego, mającego bić się za
wolność umęczonej Ojczyzny. Byli to pierwsi od upadku Powstania Styczniowego 1863 r.
żołnierze w polskich mundurach i z Białym Orłem na czapkach. Komendant Józef Piłsudski
przemówił do nich w te oto, historyczne słowa:
Żołnierze !
«... Po upadku Polski, każde pokolenie zrywało się do walki o utracony byt
niepodległy. Każde pokolenie słało na pole bitwy żołnierza jako przedstawiciela siły ojców, by
krwią serdeczną wpisywał w księgi dziejów -- jeszcze nie zginęła.Ulegali pod przemocą, szli
jak wierni żołnierze na śmierć, zaludniali mroźny Sybir lub ginęli w tułaczce po szerokim
świecie.
I stanęło przed Polską w dzień wybuchu wojny światowej wielkie zagadnienie, brat
musiał iść na brata, syn miał strzelać do ojca, gdyż wojna pomiędzy zaborcami słała setki
tysięcy Polaków by walczyli przeciw sobie. Nie za własne istnienie lecz dla dobra swych
panów i zaborców. W tym ciężkim momencie, w najswobodniejszej części Polski, w Krakowie,
stanęła do boju garść młodzieży, robotników i chłopów, by w rozpaczliwej chwili próbować
walczyć. Nie pod obcym lecz pod własnym, polskim sztandarem. By umierać na polu bitwy nie
jako żołnierz spod obcego znaku, lecz jako żołnierz polski.
(...) Dopóki stoję na waszym czele, będę bronił do upadłego, nie cofnę się przed żadną
ofiarą, tego co jest naszą własnością i co oddać musimy w całości nienaruszonej, naszym
następcom -- honoru żołnierza polskiego.(...)
Żołnierze !
Spotyka Was ten zaszczyt niezmierny, że pójdziecie pierwsi do Kraju i przestąpicie
granicę rosyjskiego zaboru jako czołowa kolumna Wojska Polskiego, idącego walczyć za
oswobodzenie Ojczyzny. Patrzę na Was, jako na kadry z których rozwinąć się ma przyszła
armia polska. Pozdrawiam Was jako Pierwszą Kompanię Kadrową ».

Był to początek epopei legionowej, najpiękniejszej karty naszej historii, rezultatem
której było odzyskanie niepodległości Polski i poczesnego miejsca wśród narodów świata. Do
powstających Legionów sypnęła się licznie patriotyczna młodzież, zgromadzona w różnych
organizacjach paramilitarnych, takich jak Związek Strzelecki, "Strzelec", drużyny
"Bartoszowe" czy "Sokół". W mgnieniu oka powstawały oddziały mogące natychmiast iść w
bój, gdyż członkowie tych związków byli częściowo już przeszkoleni wojskowo. Wśród tej
młodzieży liczną grupę stanowili potomkowie powstańców polskich, najbardziej patriotyczny
i zdolny do poświęceń element w naszym narodzie. Stanowili oni awangardę we wszystkich
momentach czynu legionowego, od odzyskania niepodległości poprzez wojnę polskobolszewicką, do tragicznego Września 1939 r. Myśl legionowa to nie tylko walka o
niepodległość ojczyzny ale również idea pełnej odpowiedzialności za państwo, za jego
granice, za Naród. Uosobieniem tej idei był zawsze i wszędzie - Józef Piłsudski. Zwykł On
był mawiać: «... Wymyślam na tę Polskę, wymyślam na tych Polaków od najgorszych słów, a
przecież tej Polsce jedynie służę. Wszystko co robię jest dla Polski...».
W tym działaniu nigdy nie zabrakło żołnierzy Legionów Piłsudskiego, a w
szczególności I-ej Brygady.

8 sierpnia 1914 roku,
w pierwszym pułku I-ej Brygady, rozpoczął swój bojowy szlak, Ludomił Antoni
Rayski, który za legionowy pseudonim obrał sobie imię „Turek”. Dowódca jego kompanii,
por. Zamorski-Kordian, późniejszy generał i bliski kolega Rayskiego, o swym ówczesnym
podkomendnym wyrażał się zawsze w samych superlatywach i z niezwykłą atencją. Tak też
pisał w artykule poświęconym pamięci Rayskiego, w londyńskim "Tygodniu Polskim " z dn.4
lutego 1978r. (Zał. 3).
Legionista Rayski brał udział we wszystkich akcjach swojego oddziału, m.in. w
przeprawie pod Nowym Korczynem, pod Opatowcem, w słynnych bitwach pod Laskami i
Krzywopłotami i w odwrocie spod Dęblina. W odwrotowych bojach dotarł w rodzinne strony.
Tam jego batalion wziął do niewoli szwadron kawalerii rosyjskiej w miejscowości Hyżowki
na Podhalu. Wraz ze swoimi towarzyszami broni przeżywał wszystkie wzloty i upadki
Legionów, zarówno błyskotliwe zwycięstwa jak i porażki, zarówno dni syte, jak i tygodnie
spędzone o głodzie i chłodzie, bo nie wszystkie polskie domy stały otworem dla tej garstki
zapaleńców pod wodzą ukochanego Komendanta, a z których krwi i potu miała powstać
Najjaśniejsza Rzeczypospolita.

3 grudnia 1914 roku.
Za wyróżniającą się służbę w walkach swojej kompanii, został Rayski awansowany na
stopień podchorążego. W Legionach był to już stopień bardzo bliski oficerskiemu. Niestety,
niedługo po tym awansie, w wigilię Bożego Narodzenia, niesprzyjające okoliczności
spowodowały zakończenie jego służby w Legionach.

24 grudnia 1914 roku.
Ludomił został ranny w bitwie pod Łowczówkiem, co zakończyło jego kampanię w Iej Brygadzie. Słynna ta jednostka, która wywarła niezatarty ślad na dalszych losach Narodu i
Państwa Polskiego, była zbiornicą patriotycznej śmietanki społeczeństwa. Żołnierze I-ej
Brygady byli zawsze w czołówce sił budujących zręby państwowości polskiej po zawierusze
wojennej i latach zaborów. W jej szeregach nie brakło ludzi reprezentujących wszelkie elity
intelektualne narodu. Byli tam artyści, lekarze, pisarze a nawet poeci. Nie brakło tam
oczywiście także ludzi zwykłych: rzemieślników, robotników, studentów oraz mieszkańców
wsi. Jak barwna to była grupa wspomina po latach gen.Kordian-Zamorski w cytowanym już
poprzednio, artykule. (Zał.3.)
Rannego Ludomiła Rayskiego odwieziono do szpitala. Była to pierwsza jego rana,
poniesiona w obronie polskości naszej ziemi. W następnych latach zadano mu ich jeszcze
wiele. Najboleśniejsze jednak dla niego samego jak i jego honoru, były ciosy jakie zadali mu
współplemieńcy zarzucając zupełnie bezpodstawnie, wyrafinowane zbrodnie jakich rzekomo
dopuścił się na stanowisku dowódcy polskiego lotnictwa.
Zanim to nastąpić miało, Ludomił Rayski wracał stopniowo do zdrowia w austriackim
szpitalu. W listopadzie 1914 roku Imperium Osmańskie przystąpiło do wojny. Ludomił
Rayski, jako poddany tegoż Imperium za pośrednictwem ambasady w Wiedniu, otrzymał
powołanie do armii padyszacha Mehmeda V Reszada. Młodemu Rayskiemu wcale nie
uśmiechała się wojaczka z dala od ukochanych Legionów. Po wyjściu ze szpitala zwrócił się
o radę do swego dowódcy, por. Kordiana- Zamorskiego, co wypada mu w tej sytuacji
uczynić. Dowódca, człowiek o szerokich horyzontach, po namyśle, polecił udać się jednak
Rayskiemu do armii tureckiej i tam przeszkolić się w jednej ze specjalności technicznych,
gdyż takowe niewątpliwie przyda się armii w wolnej Polsce. Młody podchorąży Rayski, nie
bez pewnego ociągania, ale jednak z rady owej skorzystał i udał się do objętej działaniami
wojennymi Turcji.

1 marca 1915 roku,
Ludomił Rayski rozpoczął służbę w armii tureckiej jako "jednoroczny ochotnik" w
stopniu szeregowca. Początkowy jego przydział służbowy to 1-sza Samochodowa Kompania,
stacjonująca w Dardanelach.

15 marca 1915 roku,
jednoroczny

ochotnik,

szer. Ludomił

A. Rayski
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samochodowej wyruszył do walki na front turecko-angielski. Rozgorzała tam właśnie bitwa o
Cieśninę Dardanelską, której apogeum miało miejsce 18 marca 1915 roku. Flota aliancka
usiłowała sforsować cieśninę, której broniły liczne tureckie baterie nadbrzeżne. Zażarta
obrona sił tureckich oraz pole minowe, w które weszło wiele okrętów alianckich,
spowodowało odstąpienie od zamiaru sforsowania cieśniny. Udział w tej bitwie dał
Ludomiłowi Rayskiemu pierwsze w karierze odznaczenie wojenne.
10 września 1915 roku,
Ludomił Rayski, po przeszkoleniu w szkole oficerskiej w miejscowości Maltepe pod
Stambułem zdał egzaminy końcowe, co dało mu awans na chorążego. Niedługo potem
rozpoczął swą służbę lotniczą, przeniesiony na własną prośbę do Awiacji Tureckiej, z
przydziałem służbowym do jednostki bojowej jako obserwator lotniczy. Znaczy to, że Rayski
został przeszkolony początkowo w specjalności obserwatora, a na patent pilota musiał jeszcze
nieco poczekać. Pilotów w armii tureckiej było dużo, brakowało natomiast obserwatorów,
stąd ta specjalność na początku lotniczej drogi Ludomiła Rayskiego. W owych czasach było
to często stosowana metoda szkolenia lotniczego.
17 września 1915 roku,
w miejscowości Uzun Köprü, Ludomił Rayski wykonał swój pierwszy, z jakże długiej
listy lotów bojowych, tym razem jeszcze w charakterze obserwatora lotniczego. Był to jeden z
radośniejszych momentów w życiu Rayskiego. Niestety, data 17 września powtórzyła się w
niespełna ćwierć wieku później, ale jako najbardziej dramatyczny moment nie tylko w życiu
Ludomiła Rayskiego ale i całego naszego narodu. Jak wszyscy pamiętają, był to dzień napaści
Armii Czerwonej na tyły broniących się przed niemieckimi zagonami pancernymi, oddziałów
polskich, oraz dzień internowania naszych lotników w Rumunii.

13 grudnia 1915 roku,
Rayski zostaje przeniesiony służbowo do 1-ego Pułku Lotniczego i bierze udział w
krwawej bitwie o Dardanele. Bitwa ta była jedną z najkrwawszych batalii na tamtym teatrze
wojennym. Gdy wojska sojusznicze przystąpiły do generalnego ataku na pozycje tureckie
Rayski był jeszcze w składzie kompanii samochodowej. Za wykazany zapał bojowy i
niecodzienne zaangażowanie w służbie, zostaje po raz pierwszy odznaczony.

4 stycznia1916 roku,
chor. Ludomił Rayski zostaje udekorowany medalem Żelaznego Półksiężyca ze
szpangą dardanelską. Był to pierwszy, z długiego szeregu orderów, jakie otrzymał w swoim
intensywnym życiu lotnika wojskowego.
Bitwa o cieśniny była początkiem frontowych doświadczeń Rayskiego w armii
tureckiej. W kampanii dardanelskiej straty atakujących armii francuskich i angielskich
wyniosły ok. 190 tys. ludzi, a obrońców aż 250 tys. żołnierzy. Daje to pogląd na zaciętość
walk i determinację walczących stron. Ludomił Rayski, karierę lotniczą rozpoczął właśnie
podczas trwania tej zażartej bitwy.

20 maja 1916 roku.
Na zakończenie swej bytności w 1-szym Pułku Lotniczym, chor. Rayski otrzymuje
Odznakę Lotnika, która również uznawana jest w armii tureckiej za odznaczenie bojowe.
Bardzo skromne zapisy z tamtego okresu służby Rayskiego nie dają pełnego obrazu jej
przebiegu, niemniej należy sądzić, że jego zaangażowanie w walkach zostało zauważone
przez tureckie dowództwo.
1 czerwca 1916 roku,
chorąży Rayski zostaje przeniesiony do 5-ego Pułku Lotniczego, stacjonującego w
Izmirze* i awansowany do stopnia podporucznika. W księgach tureckiego Sztabu
Generalnego, Jerzy S. Łątka, odnalazł poniższy zapis dotyczący owego wydarzenia.
/Lot ku gorzkiej sławie Kraków, 1994 str.37/.
«... Do Dowództwa Piątej Eskadry Lotniczej.
Nominacja podoficera Ludomiła Rayskiego Efendi’ego syna Teodora Rayskiego jest
aktualna od 1 lipca 1916 r. Awans na podporucznika rezerwy

został zatwierdzony z

najwyższej woli cesarskiej w dniu 19 lipca 1916 r.».
Dyplom podporucznika Ludomiła Rayskiego znajduje się w Zbiorach Centralnego
Archiwum Wojskowego w Warszawie. (Zał. 4 )

*) _ Nazwa Izmir funkcjonowała równolegle z nazwą Smyrna w zależności od wyznawanej
religii.
Sierpień 1916 roku
W nowym pułku, ppor. Rayski zaczyna loty zwiadowcze nad morzem Egejskim, jako
obserwator na samolocie typu Albatros IIIC. Latając z pilotami niemieckimi, przez wiele
kolejnych dni, prowadzi obserwację ruchów

wojsk na wyspie Samos i okolicznych

wysepkach. Jego Albatros, to maszyna niemieckiej konstrukcji i produkcji. Wyposażona była
w silnik marki Mercedes o mocy 160 KM, który pozwalał rozwijać prędkość do 140 km/godz.
Długotrwałość lotu 4 godziny, a pułap max. wynosił 3400 m. Albatrosy IIIC mogły również
zabierać bomby o ciężarze do 100 kg. Uzbrojenie strzeleckie składało się z jednego lub
dwóch k.m. a załogę stanowiło dwóch ludzi: pilot i obserwator. Młody podporucznik Rayski,
niezwykle chętnie i z wielkim zaangażowaniem latał na zadania bojowe, zdobywając
doświadczenie w specjalności obserwatora. W roku 1916 był rekordzistą pułkowym w lotach
rozpoznawczych, w rezultacie czego został odznaczony aż dwukrotnie.
30 września 1916 roku
Ppor. Ludomił Rayski został przez dowództwo niemieckie odznaczony Orderem
Krzyża Żelaznego II klasy. Nie było w tym nic dziwnego gdyż ówczesne lotnictwo tureckie
składało się w dużej części z personelu niemieckiego, jak również całe jego dowództwo.
Sprzęt latający dla armii tureckiej został także dostarczony przez niemieckich sojuszników
jako, że cieśniny Bosfor i Dardanele były niezwykle ważnymi strategicznie obiektami dla
cesarstwa niemieckiego, a rodzime lotnictwo wojskowe Turcji znajdowało się dopiero w
początkowym stadium organizacji.
23 października 1916 roku,
Ludomił Rayski został odznaczony tureckim Medalem Zasługi z szablami. Te dwa
zaszczytne wyróżnienia Rayskiego zostały poprzedzone godnym odnotowania wydarzeniem,
które miało miejsce po przeniesieniu jego jednostki do Smyrny gdzie miała ona wykonywać
loty rozpoznawcze na korzyść 5-ej Armii dowodzonej przez gen. Liman von Sanders’a.
Nieoczekiwanie z jednostki tej Rayski został odwołany z poleceniem udania się na front w
Mezopotamii. Zgodnie z rozkazem zatrzymał się w Konstantynopolu, gdzie otrzymał rozkaz
udania się z powrotem do swojej jednostki.

O tym co było przyczyną zmiany tych rozkazów, gen. Rayski w swoich
wspomnieniach, pisanych po angielsku, a których egzemplarz posiada w swoich zbiorach
Biblioteka Jagiellońska, pisze tak:
»...Po roku dowiedziałem się co było przyczyną wydania mi tych zmiennych rozkazów.
Otóż w tym czasie wojskami tureckimi dowodzili Niemcy. 5-tą Armią dowodził gen.Liman von
Sanders, a lotnictwem płk Serno. W czasie kiedy płk Serno przebywał na urlopie, jego
zastępca mjr Gratz, nie konsultując się z gen.von Sandersem, wydał rozkaz przeniesienia mnie
na front w Mesopotamii. Ponieważ rozkaz ten został przez gen.von Sandersa zignorowany,
mjr Gratz zwrócił się o interwencję w tej sprawie do tureckiego ministra wojny Enver Pasha.
W wyniku tej interwencji otrzymałem rozkaz udania się do Konstantynopola. W międzyczasie
gen.von Sanders wniósł skargę na mjr.Gratza do cesarza Wilhelma II za wmieszanie w tą
sprawę tureckiego ministra wojny. W wyniku tej skargi mjr Gratz został odwołany do
Niemiec, a ja po zameldowaniu się w Konstantynopolu otrzymałem rozkaz powrotu do
Smyrny «.
2 listopada1916 roku,
Ludomił Rayski został ponownie ranny, tym razem w pojedynku powietrznym z
angielskim myśliwcem nad wyspą Lesbos. Była to niezbyt groźna rana ramienia, niemniej
Rayski, już do końca roku nie latał bojowo. Po wyleczeniu się powrócił do swojego pułku.
Wiosną 1917 roku, ppor. Rayski został, ku swej radości, przeszkolony na pilota.
Przeszkolenie to odbyło się w macierzystym 5 Pułku Lotniczym. Z powodu intensywnego
przeszkalania się na pilota, zaangażowanie Rayskiego w lotach bojowych nieco zmalało.

28 lutego1917 roku,
ppor. Ludomił A.Rayski wykonał swój pierwszy lot samodzielny w charakterze pilota.
Jest to data niezwykle cenna dla Rayskiego, gdyż oto jego marzenia stały się rzeczywistością.
Od tej chwili stał się prawdziwym rycerzem przestworzy. Oczywiście dalej wykonuje loty
rozpoznawcze jako obserwator, trenując w wolnych chwilach loty samodzielne, bo nie od
razu bywa się znakomitym i doświadczonym pilotem. Oprócz talentu tylko usilna i
długotrwała praca za sterami prowadzi do prawdziwego sukcesu.

15 maja 1917 roku,
w czasie jednego z lotów szkoleniowych na latanie w nocy, samolot Rayskiego uległ
kraksie przy lądowaniu. Była to ewidentna wina obsługi naziemnej, z powodu nieoświetlenia
pasa startowego, niemniej obaj lotnicy, stanowiący załogę tego samolotu byli poszkodowani.

Po wyleczeniu kontuzji Rayski kontynuował szkolenie w lotach samodzielnych. Dokończenie
edukacji pilockiej Ludomiła, miało miejsce w Szkole Lotników w miejscowości San Stefano
(Yesilköy).

18 lipca 1917 roku,
Rayski zdał egzamin końcowy tej szkoły z wynikiem pozytywnym i jego umiejętności
pilotażowe zostały potwierdzone oficjalnym dokumentem.

23 lipca 1917 roku,
w kilka dni po zdaniu egzaminu w San Stefano, dowództwo niemieckie odznaczyło go
ponownie Orderem Krzyża Żelaznego, lecz tym razem kl.I
Ludomił Rayski lata teraz bojowo jako pilot, rozpoczynając nowy etap w swojej
karierze lotniczej. W walce i w służbie nie ociąga się, a wprost przeciwnie, z największym
poświęceniem dokonuje często śmiałych przelotów, toteż zostaje to zauważone przez jego
przełożonych tureckich z 5 Pułku Lotniczego, którzy występują z wnioskiem o odznaczenie
dla ppor. Ludomiła Rayskiego. Akt ten poprzedzony był lotem Rayskiego z płk. Idmanem na
dalekie rozpoznanie. Widocznie dowództwo chciało się upewnić czy odznaczenie dostanie się
w godne ręce.
23 września 1917 roku,
Ppor.pil. Ludomił Rayski otrzymuje najwyższe wojenne odznaczenie tureckie. Jest to
Order Medżidije z szablami, które to młody podporucznik bardzo wysoko sobie cenił i stawiał
na równi z polskim Virtuti Militari. Nie przypuszczał jeszcze wtedy, iż będzie również
kawalerem i tego drugiego, który otrzyma z rąk samego Komendanta Piłsudskiego, na
zakończenie zwycięskiej wojny z bolszewikami w 1920 roku. Order Medżidije (Mecidiye)
ustanowiony w 1852 roku, wręczano osobom o wyjątkowych zasługach w służbie i wyłącznie
poddanym Imperium Osmańskiego.

27 grudnia 1917 roku,
ppor.pil. Ludomiła Rayskiego uhonorowała również armia austriacka, dekorując
krzyżem Militär Verdienstkreuz III kl.

7 stycznia 1918 roku,
Początek roku nie był dla Rayskiego zbyt pomyślny, jak również dla całego 5 Pułku.
Oto jego lot rozpoznawczy z obserwatorem Seneckerem nad wyspę Samos zakończył się
przymusowym lądowaniem z powodu awarii silnika. Następnego dnia również nie dolecieli
do zamierzonego celu. Też awaria. Kolejny dzień przyniósł także niepowodzenie.
Ppor.pil. Rayski rozbił nowy samolot AEG podczas oblatywania. Z kraksy tej pilot wyszedł
cało i nic poważniejszego mu się nie przytrafiło. W tamtych czasach technika lotnicza jeszcze
nie stała na odpowiednio wysokim poziomie, toteż awarie i kraksy były na porządku
dziennym.

W 1918 roku,
latał Ludomił ze zmiennym szczęściem ale nadal intensywnie, nie omijając żadnej
okazji do zdobywania nowych doświadczeń. Latał zarówno jako pilot, jak i obserwator,
trenując niejako obie specjalności jednocześnie. Dowódca 5 Pułku lotniczego chętnie
wykorzystywał jego zapał i umiejętności w obu tych specjalnościach. Po latach, będąc już
dowódcą lotnictwa w Polsce, wprowadził podobny zwyczaj w naszym lotnictwie, szkoląc
podchorążych początkowo na obserwatorów, a następnie po stażu w pułku, na pilotów. Był to
zwyczaj bardzo w Polsce krytykowany, ale z perspektywy czasu wielu specjalistów oddaje
sprawiedliwość Rayskiemu, że to było dobre rozwiązanie, tym bardziej, że Rayski został do
tego kroku niejako zmuszony przez swojego poprzednika na stanowisku szefa lotnictwa,
który szkolił adeptów latania wyłącznie na pilotów, niezbędnych do planowanych wielkich
zakupów sprzętu lotniczego dla polskiej armii.
Do 18 sierpnia 1918 roku Ludomił Rayski wykonał ponad 90 lotów operacyjnych, co
stawia go w czołówce pilotów 5 Pułku Lotniczego. Nie zawsze były to względnie bezpieczne
loty na rozpoznanie. Zdarzały się loty wykonywane w ogniu atakujących myśliwców
angielskich, lub artylerii przeciwlotniczej. Taki właśnie epizod wspomina Jerzy S.Łątka w
swojej książce Lot ku gorzkiej sławie str.43:
„... W tym dniu Rayski znalazł się w prawdziwym ogniu walki. Wraz z Kretzerem na AEG w
towarzystwie drugiej pułkowej załogi - Aichler z Huseynem Husnu - udali się w stronę Lesbos
w celu rozpoznania i zbombardowania wybranych celów. Wspierał ich samolot myśliwski z 12
Pułku. Ogień przeciwlotniczy uszkodził skrzydło samolotu prowadzonego przez Aichlera, ale
wszyscy powrócili do bazy”.
Ludomił Rayski, w czasie swojej, czteroletniej służby w lotnictwie tureckim, latał
głównie na zadania osłonowe, rozpoznawcze i niszczycielskie, nad wyspami Morza

Egejskiego, oraz nad Cieśniny Dardanelskie i Morze Marmara. Brał udział w atakowaniu
angielskich okrętów podwodnych w tychże cieśninach, oraz uczestniczył również w lotach na
osłonę krążownika "Yavuz". „Yavuz” był dużym, niemieckim okrętem wojennym, o imieniu
"Goeben", znajdującym się czasowo pod banderą turecką. Osłona krążownika była
niezmiernie poważnym zadaniem, gdyż wielokrotnie ponawiane były próby jego zatopienia
przez lotnictwo angielskie. Po latach okazało się, że Anglicy stracili ok. 20 samolotów w
akcjach przeciwko „Yavuzowi”.
W tym okresie Rayski wykonał rekordową ilość lotów w lotnictwie tureckim.
Szczęście jednak mu dopisywało i uniknął zestrzelenia jak również niebezpiecznych kraks,
które w owym czasie były na porządku dziennym. Jerzy S. Łątka w swej cytowanej już
książce opublikował unikalny dziennik wojenny 5 Pułku Lotniczego, obejmujący okres od
1.1.1918r. do 31.8.1918r., pochodzący z archiwum Wojskowego Sztabu Generalnego armii
osmańskiej. Nazwisko "Rayski Efendi" często też "Von Reissky", pojawia się tam przy 92
datach. Jak na owe czasy jest to zaiste rekord bardzo wyśrubowany. Dla uzmysłowienia sobie
ówczesnych zadań lotniczych jak i klimatu tamtych czasów zapewne warto zacytować kilka
zapisów z owego dziennika:
Oto np. zapis z dnia 23.1.1918 r. - "Obserwator por.Fanenestil i pilot Rayski oraz
obserwator por.Sabri i pilot Zekeriya polecieli nad Bosfor, aby chronić pancernik "Yavuz".
Lot trwał dwie godziny. Obydwa samoloty po południu od trzeciej do piątej wykonywały loty
pomiędzy Nara a Çanakkale celem ochrony pancernika "Yavuz", znajdującego się w pobliżu
przylądka Nara".
dn. 28.1.1918 r.

- "Por.Fanenestil Efendi i pilot ppor.Rayski Efendi celem

bombardowania łodzi podwodnych wroga w cieśninie Dardanele przez półtorej godziny
wykonywali loty . Niestety, nie odszukali łodzi podwodnych i wrócili. Łodzie podwodne były
widoczne przez godzinę około południa i zostały zatopione ogniem artyleryjskim. Po południu
samoloty Zekeriya Efendi'ego i Rayskiego Efendi'ego próbowały wrócić do Seydikoy, ale z
powodu złej pogody zawróciły nad Dardanele. Niebo było zachmurzone, wiał silny wiatr".
dn. 9.2.1918 r. - „Ppor. Rayski Efendi i obserwator por.Hüsein Hünsü Efendi wylecieli
na lot zwiadowczy nad

Samos, jednak z powodu mgły natychmiast wrócili. Po dwóch

godzinach polecieli powtórnie. Dokonali rozpoznania. Niebo bezchmurne”.
dn. 6.6.1918 r. - „Dowódca Izmirskiej Grupy Wojsk Lotniczych kpt. Ketenbayel
Effendi poleciał do Milasu z pilotem Rayskim Efendim samolotem 7062/17. Stamtąd mieli
polecieć na wyspę Rodos. Niebo częściowo zachmurzone”.

dn.3.8.1918 r. - "Nad Izmir nadleciały dwa samoloty wroga. Samoloty te krążyły w
okolicach Menemen-Manisa, zrzuciły dwie bomby na stację Muradiye. Celem odpędzenia tych
samolotów pilot Aichler Efendi i pilot Rayski Efendi /jako obserwator/ wykonali lot
samolotem A.E.G. 7062/17. Niebo bezchmurne”.
Był to ostatni lot bojowy ppor.pil.Ludomiła A. Rayskiego w barwach lotnictwa
tureckiego, w I-ej wojnie światowej. We wspomnianym artykule Kordiana-Zamorskiego
(Zał.3), autor wspominał o „18 strąconych samolotach” Rayskiego. Nie należy traktować tego
całkiem baśniowo, gdyż ogólnie wiadomo, że Niemcy nie liczyli strąceń tylko
tzw. zwycięstwa. Zwycięzcą zostawał ten, kto pozostał w strefie pola walki, gdy przeciwnik
odleciał. Ludomił Rayski nigdy jednak nie wspominał tych zwycięstw.

16 października 1918 roku.
W dniu tym wystartował Rayski na samolocie AEG do Çanakkale w celu
wzmocnienia dardanelskiej eskadry. W dwa tygodnie później Turcja zakończyła swój udział
w I-ej Wojnie Światowej, podpisując akt o zawieszeniu broni.
18 października 1918 roku.
Na zakończenie swojej służby w lotnictwie tureckim zostaje Rayski awansowany do
stopnia pełnego porucznika. Pułkowi koledzy Ludomiła Rayskiego wystawili mu piękną
pożegnalną opinię, którą w książce tureckiego dziennikarza, Irfana Unvera Nasrattinoglu,
odnalazł Jerzy S.Łątka, Lot ku gorzkiej sławie, str.32. Jest tam m.in. takie sformułowanie:
(...) w czasie niebezpiecznych lotów, które przeprowadzał przeciwko wrogom, wykazywał
nadzwyczajną odwagę i zimną krew.

2 grudnia 1918 roku.
Jest to data zwolnienia Ludomiła A.Rayskiego ze służby w armii tureckiej. W czasie
działań wojennych na tamtym terenie, śmierć poniosło wielu kolegów-lotników
por. Rayskiego. Według fachowych źródeł, armia osmańska straciła 255 samolotów na 300
użytych. 75% personelu latającego, absolwentów tureckich szkół lotniczych, poniosło śmierć
w czasie tej wojny. Na liczący 190 osób, latający personel niemiecki w armii osmańskiej,
śmierć poniosło 47. Ppor. Rayskiemu, jako się rzekło, szczęście dopisywało, zdobywał
ostrogi lotnicze w swojej drugiej ojczyźnie i z najwyższym poświęceniem spełniał misję jaką
powierzył mu jego legionowy dowódca. W lotnictwie tureckim spędził bez mała cztery lata

/od 1.3.1915 do 2.12.1918 /. Ilości godzin spędzonych w powietrzu nie sposób zliczyć. Latał
intensywnie tak w charakterze obserwatora jak i pilota. Doświadczenia jakie zebrał w obu
tych specjalnościach były niebagatelne i stawiały go w czołówce polskich lotników. Za swoje
poświęcenie i niezwykłą odwagę w lotach bojowych był sześciokrotnie odznaczony orderami
trzech państw oraz awansowany do stopnia pełnego porucznika. Dnia 2.12.1918r.
por.pil. Ludomił A. Rayski zostaje zdemobilizowany z armii tureckiej, a następnie zamierza
udać się do Polski. Na jego rozkazie wyjazdu z eskadry w Dardanelach widnieje taki zapis:
por.Rayski Efendi wyruszył z eskadry do Stambułu w związku z wyjazdem do swego kraju. Ten
Efendi został Rayskiemu przypisany na długie lata, gdyż do końca swej służby w lotnictwie
znany był powszechnie jako Effendi.
Dowódca 5 Pułku Lotniczego, wystawił Rayskiemu opinię za okres służby w jego
jednostce, brzmi ona następująco: /fragment opinii wg. Jerzego S. Łątki, Lot ku gorzkiej
sławie, str.48/
«... w ciągu trzech lat służby w 5 Pułku Lotniczym wykonywał w obliczu wroga bardzo
niebezpieczne loty, wykazując przy tym nadzwyczajną odwagę i zimną krew. Wszystkie
zadania wypełniał prawidłowo, stając się najlepszym w pułku. Ponadto wszyscy
zaprzyjaźnieni oficerowie i podlegli mu szeregowi byli bardzo zadowoleni ze współpracy. W
oczach wszystkich dowódców dał się poznać z jak najlepszej strony».
Por.pil. Ludomił A. Rayski misję, nałożoną mu przez Ojczyznę wypełnił z honorem,
zdobył wyszkolenie w dziedzinie, która zapewne przyda się w odrodzonej Polsce, chciał teraz
całą energię oraz swoje doświadczenia oddać naszemu lotnictwu. A są one niemałe,
czteroletnia służba w lotnictwie osmańskim, ukończone szkoły lotnicze i opanowanie dwu
specjalności, oraz loty zwiadowcze nad lądem i morzem, stawiają młodego Rayskiego od razu
na czele polskich lotników. Czy Polska skorzysta w pełni z jego pasji, doświadczenia
lotniczego oraz zaangażowania w budowę potęgi lotniczej Polski, to już całkiem inna historia.

11 stycznia 1919 roku,
dzięki przychylności władz tureckich, oraz przedstawiciela Polski w Turcji,
p.Zygmunta Maciejewskiego, Rayski został zaopatrzony w oficjalne pismo, opatrzone
sygnaturą 298/X/112, które umożliwiało okazicielowi bezpłatne przejazdy koleją w
dowolnym kierunku. Treść tego pisma była następująca: /Za Jerzym S. Łątką: "Lot ku
gorzkiej sławie"str.49./
« do Władz Granicznych i Kolejowych.

Uprasza się okazicielowi niniejszego porucznikowi-lotnikowi p.Ludomiłowi Rayskiemu
udającemu się do Warszawy celem zgłoszenia się do służby w wojsku polskim o udzielenie
bezpłatnego przejazdu do miejsca przeznaczenia w należnej mu podług rangi klasie ».
Ruszył zatem w nieznane, szukając drogi do ojczyzny. Pomógł mu przypadek. Otóż,
będąc na dworcu kolejowym w Stambule, zauważył coś co natychmiast zwróciło jego uwagę.
Była to czapka wojskowa z Białym Orłem. Od jej właściciela dowiedział się o oddziałach
polskich, tworzonych przez gen.Lucjana Żeligowskiego w Odessie. Teraz już sprawy
potoczyły się błyskawicznie.

15 stycznia 1919 roku,
por.pil. Ludomił A. Rayski melduje się w IV Dywizji Strzelców gen. Żeligowskiego.
Zaczyna się nowy etap w życiu i karierze wojskowej młodego lotnika, mianowicie służba w
polskiej armii dla polskiego lotnictwa. Dowódca dywizji skierował por. Rayskiego do
istniejącego w ramach tej jednostki I Polskiego Oddziału Awiacyjnego, w charakterze pilota.
Niestety oddział chwilowo nie posiadał sprzętu latającego. Brak było też umundurowania jak
również środków do życia, ale cóż to było dla Polaka powracającego do wolnej od zaborców,
ojczyzny. Jego tułaczka miała się więc ku końcowi, a Orzeł Biały, po czteroletniej przerwie
pojawił się ponownie na jego czapce, bo w sercu miał stałe siedlisko.

20 marca 1919 roku.
Oddział lotniczy IV Dywizji Strzelców przebazowano na wspólne lotnisko wraz z
lotnikami francuskimi z korpusu interwencyjnego i rosyjskimi z armii gen.Denikina. Od
dowództwa armii rosyjskiej nie można było chwilowo uzyskać żadnego sprzętu, jednak po
pewnym czasie lotnicy IV Dywizji otrzymali dwa uszkodzone, rosyjskie samoloty typu
Anasal, oraz jeden stary, niemiecki LVG CV na drewnianych kołach. W związku z sytuacją
na froncie zaraz w marcu rozpoczęto też intensywne loty rozpoznawcze, w których
oczywiście uczestniczył czynnie por.pil. Ludomił Rayski. Wykonał on w tym dniu pierwszy
lot operacyjny dla Eskadry Lotniczej IV Dywizji.

25 marca 1919 roku,
na wyremontowanym niemal gołymi rękami gruchocie LVG, startuje Rayski wraz z
obserwatorem

francuskim

z

504

eskadry,

por.Caillardem

na

rozpoznanie

wojsk

bolszewickich, nieubłaganie zbliżających się od północy. Od tego momentu rozpoczęły się

regularne loty bojowe eskadry IV Dywizji. Poza Rayskim było w eskadrze jeszcze dwóch
pilotów: por. Narkiewicz /dowódca/ i chor. Wołłowicz, obserwatorów zaś było kilku. W ten
sposób piloci latali bez przerwy, o ile pozwalał na to stan techniczny sprzętu. Niestety, stan
pilotów zmniejszył się niebawem, gdyż chor. Wołłowicz zginął śmiercią lotnika, wykonując
zadania bojowe. Tymczasem sytuacja na froncie stawała się coraz bardziej niekorzystna dla
wojsk interwencyjnych, w tym oczywiście również dla polskiej dywizji.

3 kwietnia 1919 roku,
eskadra otrzymała rozkaz ewakuacji do Rumunii, jednak sprzęt latający nie nadawał
się do takiego przedsięwzięcia. Por. Rayski wykazał tu właściwą sobie inicjatywę, wyprosił u
Francuzów Bregueta XIV z odłamanym skrzydłem, przeznaczonego do spalenia, całą noc
naprawiał go wraz z mechanikiem francuskim, a następnie rano wystartował samotnie do
Akermanu i dalej, do m. Braiła w Rumunii. Tam też dotarła wkrótce rzutem kołowym reszta
eskadry, oczywiście bez żadnego sprzętu latającego, czy innego technicznego, a pokonując do
tego po drodze liczne trudności. W Braile dopiero, nasi

lotnicy dostali polskie

umundurowanie i jakie takie zaopatrzenie od armii generała Stanisława Hallera. W Braile
eskadra przebywała ok.6 tygodni. Por. Rayski latał niezmordowanie, utrzymując łączność
między polskimi oddziałami jako jedyny czynny lotnik na tamtym terenie. Jego działalność w
powietrzu zyskała ogromny poklask dowódców polskich pozbawionych chwilowo
rozpoznania i łączności.

10 czerwca 1919 roku,
po wielomiesięcznej tułaczce w szeregach IV Dywizji Strzelców gen.Lucjana
Żeligowskiego, Ludomił Rayski po raz pierwszy ląduje na ojczystej ziemi. Miało to miejsce o
godz. 15 na lotnisku Lewandówka we Lwowie.

19 czerwca 1919 roku,
eskadra została w trybie pilnym przebazowana do Czerniowiec, jako 10 Eskadra
Wywiadowcza, a na jej dowódcę powołany został por.pil. Ludomił A. Rayski. Wykonując
loty zwiadowcze, nawiązał kontakt z oddziałami gen. Iwaszkiewicza działającymi w
okolicach Lwowa, w wyniku czego 10 Eskadra Lotnicza wraz z IV Dywizją Strzelców
przebazowała się do Stanisławowa, by wziąć udział w działaniach wojennych przeciwko
Ukraińcom. Rayski, na swym zdezelowanym Breguecie XIV A2, ponownie wpada w wir
walki. W ciągu niespełna dwóch tygodni wykonał 12 lotów bojowych, rozpoznawczych i

łącznikowych, w tym przelot z gen. Lucjanem Żeligowskim na pokładzie, do Lwowa i z
powrotem. Breguet Rayskiego, odmówił w końcu posłuszeństwa i eskadra została
"uziemiona". W tej sytuacji Rayskiemu, po usilnych mediacjach, udało się wypożyczyć z 5ej Eskadry Wywiadowczej, Albatrosa D.III i na tym samolocie eskadra wypełniała dalej
swoje zadania operacyjne. Jak ważne to były zadania potwierdzają autorzy księgi Ku Czci
Poległych Lotników, którzy na str.213 swojego dzieła, podają: (...) jedyne pewne
porozumienie

Naczelnego Dowództwa z wojskami

rumuńskimi

i

z 4-ą dywizją

gen.Żeligowskiego polegało na łączności lotniczej, utrzymywanej przez por. Rayskiego.
Świadczy o tem komunikat prasowy Naczelnego Dowództwa z dnia 28 maja 1919 r.

2 lipca 1919 roku,
Ludomił Rayski zostaje ranny po raz czwarty. Miało to miejsce podczas walk z
Ukraińcami koło miejscowości Podhajce. Tym razem był to postrzał w nogę no i oczywiście
por. Rayski wylądował w szpitalu wojskowym, a jego 10 Eskadra Wywiadowcza, pod
dowództwem por.pil. Bolesława Kopycińskiego odeszła do Brześcia n/Bugiem po
uzupełnienia w personelu i sprzęcie. Tam dowództwo eskadry objął ppłk pil. Jan Kieżuń.
Niecodzienne zaangażowanie i pełna inicjatywy własnej służba por. Rayskiego nie pozostają
bez echa. Gen. Lucjan Żeligowski występuje telegraficznie o awans na stopień kapitana dla
porucznika Ludomiła Rayskiego, do ministra Spraw Wojskowych.

19 lipca 1919 roku,
dyżurny telegrafista sztabu IV Dywizji wystukał tekst telegramu, którego oryginał
znajduje się w zbiorach Centralnego Archiwum Wojskowego. (Zał. 5.)
Oto jego treść:
« Dowódca Eskadry Lotniczej por.Ludomir Rayski, wybitny lotnik wojskowy za czas
swej bytności w IV Dyw. Strzelców wielokrotnie dokonał niezwykle śmiałych wzlotów nad
nieprzyjacielem, będąc w ogniu ostrzeliwał go, ostatnio ranny, dostarczył cennych
wiadomości o sytuacji nieprzyjacielskiej. Jako wyjątkowo dzielnego oficera i samodzielnego
kierownika eskadry proszę w drodze wyjątku awansować porucznika Rayskiego na kapitana.
Lista kwalifikacyjno-nagrodowa będzie wysłana dodatkowo. Podpisał Żeligowski. Generał Dca 10 Dyw. Piech ».
Wniosek ten nigdy nie został rozpatrzony i zawieruszył się w zakamarkach
Ministerstwa Spraw Wojskowych.

1 września 1919 roku,
po wyleczeniu się z rany postrzałowej nogi, a przed nowymi zadaniami czekającymi
go w lotnictwie, spotkał przypadkowo na krakowskim rynku swego dowódcę kompanii z I-ej
Brygady Legionów, Kordiana-Zamorskiego, który wiele lat później zamieścił ciekawą relację
z tego spotkania w „Tygodniu Polskim”. ( Zał. 3 )
Pod koniec sierpnia Rayski został przydzielony do 7-ej Eskadry Lotniczej, w której trenuje po
przerwie spowodowanej zranieniem, następnie lata jako pilot operacyjny.
Por.pil. Ludomił Rayski zostaje z dniem 1 września powołany na stanowisko dowódcy
7-ej Eskadry Lotniczej, później przemianowanej na Myśliwską i dowodził nią do czasu
przejęcia jej przez amerykańskiego pilota-ochotnika, mjr. Faunt-le-Roya, czyli do
22.10.1919 r. Por.pil. Ludomił Rayski został następnie na jakiś czas doradcą polskim przy
tejże eskadrze. Do Eskadry zaczęli napływać ochotnicy amerykańscy, przybywający po
demobilizacji, z zachodniej Europy. Ochotnicy ci to piloci amerykańscy, kombatanci I wojny
światowej, którzy zapragnęli walczyć o niepodległość kraju, z którego wywodził się bohater
walk o wolność Stanów Zjednoczonych Ameryki - Tadeusz Kościuszko. Jego imieniem
nazwano eskadrę, a jeden z pilotów, por. Elliot Chess, zaprojektował godło eskadry, które
potem przejęła 111 Eskadra, a następnie słynny w świecie Dywizjon 303. Godło
przedstawiało sobą czapkę krakuskę ze skrzyżowanymi, osadzonymi na sztorc kosami na tle
białoczerwonych pasów i trzynastu niebieskich gwiazd wpisanych w obwód koła. Gwiazdy te
miały symbolizować trzynaście kolonii, wchodzących w skład Ameryki Północnej, z czasów
gdy gen.Tadeusz Kościuszko, służył w armii Stanów Zjednoczonych. Dowódcą eskadry
ochotników amerykańskich został mjr pil.Cedric Faunt-le-Roy, a pilotami: kpt. Merian
Cooper, który szczycił się tym, że na rękach jego pradziada, umarł gen. Kazimierz Pułaski,
śmiertelnie ranny pod Savannah. Kpt. George Crawford, kpt. Arthur Kelly, por.por. Elliot
Chess, Edmund Graves, T.V. MacCallum i Harmon.C. Rorison. Do pełnego składu eskadrę
uzupełniono pilotami polskimi, a byli nimi: Ludwik Idzikowski, Władysław Konopka,
Aleksander Seńkowski oraz Jerzy Weber. W późniejszym okresie dołączyli jeszcze dalsi
ochotnicy amerykańscy, tak że pełna liczba Amerykanów, którzy przewinęli się przez 7
Eskadrę wynosi siedemnastu pilotów. Oto nazwiska pozostałych: Carl Clark, Edward Corsi,
Carl Evans, Thomas Garlick, John Maitland, Kenneth Murray, Edwin Noble, Kenneth
Shrewsbury i John Speaks. Por. pil. Ludomił Rayski wprowadzał ich do działań bojowych w
polskich realiach frontowych, a następnie eskadra z biało-czerwonymi szachownicami na
skrzydłach i kościuszkowską odznaką na burtach weszła do akcji na wiosnę 1920 roku.
Pierwszym lotniskiem operacyjnym była baza Połonne, a następnie Zwiahel. Eskadra działała

dla dowódcy Frontu Ukraińskiego, gen. Antoniego Listowskiego i brała udział we wszystkich
ważnych akcjach polskiego lotnictwa na tym odcinku. Osłaniała i towarzyszyła wojskom
polskim maszerującym w kwietniu 1920 r. na Kijów, a w czasie odwrotu zyskała
nieprzemijającą chwałę. Eskadra Kościuszkowska od świtu do zmierzchu była w boju i z
najwyższym poświęceniem wspierała nasze wojska. Wykonywała dalekie rajdy na głębokie
tyły nieprzyjaciela, rozpoznawała maszerujące kolumny wojsk i niszczyła ich lotniska.
Szczególnie zasłużyła się w walkach z armią konną Budionnego pod Lwowem. Jednym z
czołowych pilotów kościuszkowskiej eskadry był amerykański kapitan lotnictwa Merian
Cooper, wielki przyjaciel Ludomiła Rayskiego. Po wielu, wielu latach spotkali się ponownie,
obaj jako generałowie, na terenie Stanów Zjednoczonych w okolicznościach o których
poniżej:
Otóż, amerykańska organizacja lotnicza "Santa Monica Chapter-AFA" żegnała w
1966 r. odchodzącego po latach służby na emeryturę, gen.pil.Meriana Coopera. W związku z
tym wydano wielki bankiet pożegnalny w hotelu "Beverly Hilton" w Beverly Hills w
Kalifornii. Na życzenie gen.Coopera, gościem honorowym tego pożegnania był gen.Ludomił
Rayski. To stało się okazją do niecodziennej manifestacji na cześć jego i Polski. Gdy nastąpił
moment przedstawienia gen. Ludomiła Rayskiego, wszyscy uczestnicy bankietu powstali,
wyrażając w ten sposób szacunek dla jego osoby i dla kraju z którego pochodzi. Gen. Cooper
pragnął również w ten skromny lecz wymowny sposób wyrazić hołd narodowi, który przez
wieki był przedmurzem Chrześcijaństwa i pierwszy dał skuteczny opór światowemu
komunizmowi. Kilkaset osób, w tym 20 generałów i admirałów, stojąc, wiwatowało na cześć
Polaków obecnych na sali. Obszerną relację z tej uroczystości zamieszczono w Air Force
Magazine z sierpnia 1966 r., gdzie gen. Rayskiego tytułowano „Ojcem Polskich Sił
Powietrznych”. (Zał. 6.)

8 marca 1919 roku,
por.pil. Ludomił Rayski został powołany na stanowisko komendanta Wyższej Szkoły
Pilotów w Ławicy pod Poznaniem. Szkoła ta miała na celu ostateczne przeszkalanie pilotów
na samolotach bojowych, w zakresie rozpoznania i walki powietrznej. Zasadniczo szkolenie
odbywało się na dwóch kursach. Jeden kurs obejmował szkolenie pilotów na kilku typach
samolotów dwumiejscowych, a najlepszych przeszkalano na samolotach myśliwskich.
Por.pil. Ludomił Rayski był pierwszym komendantem tej szkoły i dzięki opracowanemu
przez niego programowi szkolenia oraz doborowi odpowiedniej kadry instruktorskiej, szkoła
w krótkim czasie przeszkoliła ponad stu pilotów. We wspomnianej, zbiorowej pracy Ku czci

poległych lotników, na str.100 znajduje się poniżej zacytowana wzmianka o poziomie
nauczania tej uczelni. (...) Wyniki Wyższej Szkoły Pilotów dzięki doskonałemu systemowi
szkolenia, dużej ilości sprzętu, pierwszorzędnej obsadzie instruktorskiej i pomocniczej były na
ówczesne czasy imponujące. W owych czasach działalność lotnictwa ograniczała się do
miesięcy letnich, w związku z czym, działalność szkoły przypadała na okres zimy, a w lecie
personel szedł do jednostek liniowych. Gen. Rayski z rozrzewnieniem wspomina ten okres w
swojej książce na str.14. Pisze tam tak: W zimie 1919/1920 dowodziłem szkołą pilotów w
Poznaniu. Były to dawne dobre czasy, kiedy wojnę lotniczą prowadziło się tylko w lecie, więc
„na wakacje” wyjeżdżałem na front. Por.pil. Rayski w czasie bytności w Ławicy, ze starego,
uszkodzonego sprzętu poniemieckiego, zorganizował eskadrę bombową, zwaną wówczas
niszczycielską, składającą się z 7 samolotów. Eskadra została przemianowana na 21 Eskadrę
Niszczycielską, z którą w kwietniu wyruszył na front jako jej dowódca. Godło tej eskadry
zaprojektował osobiście Rayski. Był to biało-czerwony skrót jej nazwy, NEL, na tle lotniczej
szachownicy.
12 lutego 1920 roku,
gen. Macewicz wystąpił z wnioskiem awansowym dla por.pil. Ludomiła Rayskiego.
(Zał. 7.). Oryginał dokumentu znajduje się w Centralnym Archiwum Wojskowym.

15 kwietnia1920 roku,
zaakceptowano organizację 21 Eskadry Niszczycielskiej i na jej dowódcę wyznaczono
oficjalnie por.pil. Ludomiła A.Rayskiego. Dowodził on z dużym sukcesem 21 Eskadrą do
początków sierpnia tego roku. W wyprawie kijowskiej i w czasie odwrotu zyskał sławę
najlepszego lotnika-niszczyciela. (Zał. 8/10.) W skład tej eskadry weszło sześć samolotów
AEG CIV i jeden Gotha. Tymczasem pod koniec kwietnia 1920 r. por.pil. Rayski zgłosił
gotowość bojową Eskadry z myślą o natychmiastowym przesunięciu jej na front polskobolszewicki. Zanim jednak to nastąpiło minęło przeszło dwa tygodnie.
15 maja 1920 roku,
21 Eskadra Niszczycielska przeniosła się na lotnisko operacyjne Rachny Lesowyje do
dyspozycji dowódcy 6-ej Armii i weszła w skład III Dyonu Lotniczego dowodzonego przez
Amerykanina,

mjr. pil. Cedric

Faunt-le-Roya.

W

ramach tego

dywizjonu

eskadra

wykonywała loty bojowe na głębokie rozpoznanie i bombardowanie oddziałów armii konnej
Budionnego. Strefa działania eskadry sięgała miejscowości: Humań, Olwiopol, Balta, Hajsyn.
21 Eskadra bojowo współpracowała najczęściej z 12 Dywizją Piechoty. Pod koniec maja
nadarzyła się okazja zaatakowania bolszewickich pociągów pancernych w rejonie

miejscowości Malowannaja. Po intensywnej, kilkudniowej akcji wszystkich załóg eskadry
trzy pociągi pancerne zostały zniszczone, a czwarty idący na pomoc atakowanym, został
uszkodzony. Por. Rayski z por. Filipowiczem jako obserwatorem /bombardierem/ akcję
niszczycielską kontynuowali na największym samolocie eskadry - dwusilnikowym „Gotha”.
W czasie tej gorączkowej akcji doszło do tragicznej pomyłki. Mianowicie, załoga ta nie mając
aktualnych meldunków, zbombardowała już zajęty przez polską piechotę pociąg pancerny.
Lotnicy nie ponosząc tu żadnej winy, stali się mimowolnymi sprawcami tragedii. Na pociechę
można stwierdzić, że i dziś, mimo nasycenia frontu najnowszymi, genialnymi wprost
środkami rozpoznania zdarzają się podobne przypadki. Po miesiącu walk eskadra
przebazowała się na lotnisko Płoskirów. 21 Eskadra Niszczycielska nie ustawała w bojach z
armią konną Budionnego aż do połowy sierpnia 1920 r. Eskadra ta w czasie ciężkich bojów
na tym odcinku frontu poniosła duże straty w ludziach oraz sprzęcie i została przeniesiona na
lotnisko Motycz jako rezerwa Naczelnego Dowództwa. Dowództwo po por. Rayskim przejął
por. Franciszek Wieden.

21 sierpnia 1920 roku,
Ludomił Rayski wraz z inż. Witoldem Rumbowiczem wykonali lot długodystansowy
z Turynu do Polski na samolocie A-300, włoskiej firmy Ansaldo. Samoloty te, jak również
myśliwce Balilla A-1, tej samej firmy miały być produkowane na licencji, przez prywatną
firmę Plage & Laśkiewicz. Umowa z firmą Gio Ansaldo na dostawę samolotów A-300 została
zawarta w kwietniu 1920 roku. Natomiast umowę licencyjną na te samoloty oraz Balilla A-1
wdrożono już 17 lutego tegoż roku. Według umowy nr 201 z 17 lutego 1920 r., Zakłady
Mechaniczne Plage & Laśkiewicz miały wyprodukować 100 szt. samolotów Balilla i 200 szt.
A-300. Fabrykację tego sprzętu rozpoczęto już w lutym 1921 roku, a oblotu fabrycznego
dokonał sławny naówczas pilot Adam Haber-Włyński. Niestety, w jednym z następnych
lotów fabrycznych na Balilli poniósł śmierć w rozbitym samolocie. Po prostu w czasie
wykonywania prostych ewolucji urwały się skrzydła... Samoloty te spowodowały śmierć
wielu dobrych pilotów i zyskały złą sławę. Po wypuszczeniu ok. 70 egzemplarzy, produkcję
przerwano.
Po powrocie z przelotu transportowego z Włoch por.pil. Ludomił Rayski przejął
obowiązki dowódcy III Dywizjonu Lotniczego, po odejściu mjr.pil.Faunt-le-Roya i pełnił je
do maja 1921 roku. III Dywizjon Lotniczy swą służbę frontową pełnił do zakończenia wojny
polsko-bolszewickiej, a w jego składzie loty bojowe odbywał regularnie jego dowódca por.pil.Ludomił A.Rayski. Kres działaniom wojennym położył Traktat Ryski z 12

października 1920 roku. Z tej okazji Wódz Naczelny, Józef Piłsudski wydał odezwę do
swojego wojska. Oto fragmenty tej odezwy: Według opr. zbiorowego /G.Łukomski, B.Polak,
M.Wrzosek/ p.t. Wojna Polsko-Bolszewicka 1919-1920, t.2 str.153.
... Żołnierze! Dwa lata długie, pierwsze istnienie wolnej Polski, spędziliście w ciężkiej pracy i
krwawym znoju. Kończycie wojnę wspaniałymi zwycięstwami i nieprzyjaciel złamany przez
was, zgodził się wreszcie na podpisanie pierwszych i głównych zasad upragnionego pokoju.
(...) Naród polski porwał się do broni, zrobił olbrzymi wysiłek, tworząc liczną i silną armię...
Zadanie wasze dobiegło do końca... Nie było ono łatwym... Nie raz. żołnierze, łzy cisnęły mi
się do oczu, gdym widział wśród szeregów wojsk prowadzonych przeze mnie, wasze bose,
pokaleczone stopy, które już przemierzyły niezmierne przestrzenie, gdym widział brudne
łachmany pokrywające wasze ciała, gdym musiał obrywać wasze skromne racje żołnierskie i
żądać często byście w głodzie i chłodzie szli do krwawego boju. Praca była ciężka, a że
rzetelna była, zaświadczą o tym tysiące mogił i krzyży żołnierskich rozsianych po ziemiach
dawnej Rzeczypospolitej, od dalekiego Dniepru do rodzimej Wisły... Za pracę i wytrzymałość,
za ofiarę i krew, za odwagę i śmiałość, dziękuję wam żołnierze w imieniu całego narodu i
Ojczyzny naszej...
Nastąpiły w armii odznaczenia i awanse. Wyróżniających się niecodzienną odwagą i
całkowitym oddaniem służbie dla zwycięstwa, Wódz Naczelny osobiście udekorował
Krzyżem Wojennym Virtuti Militari. W ich liczbie znaleźli się wszyscy piloci amerykańscy, a
także Ludomił Rayski.
9 września 1920 roku,
por.pil. Ludomił Rayski został awansowany na stopień majora, z pominięciem awansu
kapitańskiego. Było to możliwe ze względu, z jednej strony, na zawieruszenie się
telegraficznego wniosku gen. Lucjana Żeligowskiego, z dn.19.VII.1919r. awansującego
por. Rayskiego na kapitana, a z drugiej strony na raport dcy III Dyonu Lotniczego,
mjr.pil. Faunt-le-Roya, który wnioskuje awans por. Ludomiła Rayskiego na stopień majora.
(Zał. 9 ) Ten amerykański lotnik swoją opinię o por. Rayskim jako pilocie i oficerze wyraża
w samych superlatywach, czym potwierdza bardzo wysokie mniemanie polskich dowódców:
gen.gen. Lucjana Żeligowskiego i Stanisława Hallera, którzy również nie szczędzili
Rayskiemu słów uznania, za jego niezwykłe zaangażowanie w służbie i walce.
Oryginał pisma mjr. Faunt-Le-Roya znajduje się w Centralnym Archiwum Wojskowym.

19 maja 1921 roku.
W tym dniu Ministerstwo Spraw Wojskowych, powołuje świeżo awansowanego
mjr.pil. Ludomiła A. Rayskiego na szefa sekcji II /zakupów sprzętu lotn./, w Departamencie
Żeglugi Powietrznej. Z tej okazji dowódca 6-tej Armii, gen. Stanisław Haller, wydaje
specjalny rozkaz pożegnalny, w którym w pięknych słowach żegna swojego zasłużonego
lotnika. Rozkaz ów nadmienia na wstępie, że 6-ta Armia w osobie majora pilota Rayskiego
traci jednego z najlepszych swoich oficerów, mogących być stawianymi za wzór innym. (Zał.
8/10 ) Z rozkazu tego, który w skrócie przypomina życiorys Ludomiła, wynika również, że w
czasie bytności w dywizji gen. Żeligowskiego, był on również odznaczany przez Francuzów i
Rumunów. Za chwalebny udział w wojnie polsko-bolszewickiej, poza wspomnianymi
awansami, został odznaczony Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari V kl. oraz
Krzyżem Walecznych 4-krotnie. Z pionierskich zaś, osmańskich czasów, poza licznymi
awansami i odznaczeniami, pozostał mu wspominany już przydomek "Effendi". Powołany do
Departamentu Żeglugi Powietrznej na stanowisko szefa sekcji zakupów, rozpoczął swą
wieloletnią walkę o zrozumienie dla zagadnień lotniczych, u najwyższych czynników
wojskowych. Jego bezpardonowa walka z korupcją i obcymi wpływami spowodowała
szalony opór tych wszystkich, którzy chcieli dorobić się na słabości polskiego lotnictwa.
Walka ta była drogą cierniową tego wspaniałego człowieka i tylko wielka życiowa pasja, jaką
stało się dla niego lotnictwo oraz wierność dla Pierwszego Marszałka Polski, może tłumaczyć
pokorę z jaką przyjmował wszystkie, nawet najbardziej ordynarne ciosy jakich nie szczędzili
mu jego wrogowie.
Oryginał rozkazu gen. Hallera znajduje się w Centralnym Archiwum Wojskowym.
11 września 1921 roku,
w uznaniu zasług wojennych oraz dużego zasobu wiedzy lotniczej, mjr pil. Rayski
zostaje powołany oficjalnie na zastępcę Szefa Departamentu Aeronautyki, którą to funkcję
sprawował „de facto” wcześniej. Szefem był wówczas gen. Gustaw Macewicz, który wystąpił
też z wnioskiem weryfikacyjnym na stopień podpułkownika dla Ludomiła Rayskiego.
(Zał.11)

Oryginał wniosku awansowego znajduje w zbiorach Centralnego Archiwum

Wojskowego.

W maju 1922 roku,
Ludomił Rayski dokończył studia na Politechnice Lwowskiej, przerwane służbą w I-ej
Brygadzie Legionów, udziałem w kampanii wojennej w Turcji 1915-18 r. jak również wojną

polsko-bolszewicką 1920 roku. Zdał egzaminy końcowe na tej lwowskiej uczelni i otrzymał
dyplom inżyniera o specjalności budowy dróg i mostów.

8 czerwca 1922 roku,
Ludomił Rayski zostaje oficjalnie awansowany do stopnia podpułkownika, ze
starszeństwem od 1 czerwca 1919 roku. Wniosek awansowy został wystawiony przez szefa
Departamentu IV Żeglugi Powietrznej, gen. Gustawa Macewicza 11.IX.1921 r.
W tym czasie gen. Macewicz odchodzi z Departamentu ze względu na zły stan
zdrowia, a ówczesny minister Spraw Wojskowych gen. Kazimierz Sosnkowski, chcąc
uporządkować nieco sprawy lotnictwa wojskowego, zaprosił do Polski fachowca z tej
dziedziny, francuskiego generała Leveque. Francuski generał przybył do Polski na początku
1923 roku i na wstępie publicznie oświadczył: Będę reprezentował w Polsce sztandar
francuski, a nie przemysł francuski. Według słów Ludomiła Rayskiego, trzymał się tego
najściślej przez cały czas swego szefostwa. Niestety, szefostwo jego nie trwało zbyt długo, bo
tylko do czerwca 1924 r. Oczywiście ppłk pil. Rayski pozostawał w tym czasie nadal na
stanowisku zastępcy szefa departamentu. Gen. Leveque na początek zajął się wspomnianym
we wstępie do niniejszego opracowania, kontraktem ze spółką Francopol. Założycielem i
członkiem zarządu Spółki Akcyjnej „Francusko-Polskie Zakłady Samochodowe i Lotnicze
"Francopol" był Włodzimierz Ostoja-Zagórski, który w polskim lotnictwie nie zapisał się,
niestety, złotymi zgłoskami. Z jego przedsiębiorstwem wiąże się głośna i bulwersująca opinię
publiczną sprawa. Mianowicie, w 1921 r. zawarto z "Francopolem" umowę w myśl której
miał on dostarczyć armii polskiej 2630 samolotów i 5600 silników lotniczych, w ciągu 10 lat
od daty rozpoczęcia produkcji. Ministerstwo Spraw Wojskowych udzieliło firmie pokaźnej
zaliczki finansowej na poczet przyszłych dostaw. Niestety "Francopol" nie uruchomił
produkcji samolotów na licencji francuskiej jak było uzgodnione w umowie. Gen. Leveque, w
krótkim czasie udowodnił, że "Francopol" jest fikcją, mającą na celu wyłudzenie polskich,
rządowych pieniędzy przez konsorcjum prywatnych firm francuskich. Firmy te uzgodniły,
między sobą, że dostawy sprzętu lotniczego do Polski będą przechodzić przez spółkę
„Francopol”, która będzie pobierać ceny o 10% wyższe i połowę tej sumy zagarnie
konsorcjum, a połowę przeznaczyć miała na uruchomienie produkcji tegoż sprzętu w Polsce.
Czyli mówiąc prościej "Francopol", za polskie pieniądze, z pożyczki francuskiej, chciał
wybudować sobie w Polsce, fabrykę samolotów i silników oraz sprzedawać je armii wg
umowy, na poczet której wziął już zaliczki. Gen. Leveque, po wykryciu całej afery,
uruchomił kanały dyplomatyczne i po unieważnieniu kontraktu z „Francopolem” rząd

francuski przejął kontrolę nad dostawami sprzętu do Polski. Wówczas to gen. Leveque wraz
ze swoim zastępcą zakupili we Francji niezbędną dla funkcjonowania armii ilość samolotów
głównie w firmie Potez, która nie była związana z nieuczciwym konsorcjum. Wraz ze
sprzętem zakupiono również licencję na ich produkcję w polskich fabrykach (Biała Podlaska
/PWS/, Poznań /Samolot/ oraz Plage & Laśkiewicz w Lublinie, która zakończyła produkcję
„latających trumien” Balilla, na włoskiej licencji). Niestety, od lipca 1924 roku ministrem
Spraw Wojskowych w rządzie Władysława Grabskiego został Władysław Sikorski i generał
Armand Lévéque musiał, niestety, złożyć urząd i opuścić Polskę. W tymże 1924 roku gdy
decydujący wpływ na politykę kadrową w wojsku miał gen. Władysław Sikorski,
Włodzimierz Ostoja-Zagórski ponownie został powołany do wojska i awansowany do stopnia
generała brygady. Zagórski początkowo został mianowany szefem Wydziału Przemysłu
Wojennego, a następnie w sierpniu 1924 r. gen.Sikorski powołał go na stanowisko szefa
Departamentu Żeglugi Powietrznej. Ponieważ Zagórski z wykształcenia wojskowego był
artylerzystą, z wykształcenia cywilnego, jak sam podawał przemysłowcem, a w
Departamencie byli oficerowie-piloci i obserwatorzy z dużym nieraz stażem frontowym,
Sikorski polecił mu przeszkolić się na pilota, co też ten skwapliwie uczynił. Po objęciu
stanowiska, odnowił anulowaną umowę z "Francopolem", zmniejszając tylko zamówienie do
2700szt. silników i 500 płatowców. W planach Zagórskiego polskie lotnictwo miało w
niedługim czasie liczyć 200 eskadr w pierwszej linii, czyli ponad 2300 samolotów bojowych.
Do tej cyfry dodać należy odpowiednią liczbę samolotów szkolnych, pomocniczych i
transportowych, jak też lotnisk, hangarów, warsztatów naprawczych, a przede wszystkim
personelu zarówno latającego jak i technicznego. Gdybyż to było możliwe, bylibyśmy
czołową potęgą powietrzną w Europie, a być może i w świecie. Niestety, nasze możliwości
pod każdym względem były wielokrotnie skromniejsze. Samych pilotów było wówczas w
eskadrach wg słów gen. Rayskiego /Słowa prawdy...str.22/ około pięćdziesięciu, a szkoliło się
u nas rocznie też kilkudziesięciu. Wyszkolenie i utrzymanie tej masy lotnictwa było daleko
poza możliwościami wielu bogatych państw, a dla Polski wyniszczonej wojnami i zaborami,
była to zupełnie nierealna mrzonka. Gen. Zagórski dla realizacji swych fantazji o 200
eskadrach zlikwidował zupełnie szkolenie obserwatorów, a na pilotów nakazał przeszkalanie
wszystkich chętnych poczynając od siebie. Powstało wówczas wiele nowych eskadr, ale
głównie na papierze, natomiast całość pożyczki francuskiej /100 mln franków/ rozeszła się na
niepotrzebne zakupy sprzętu i nieuczciwe kontrakty z Francopolem. Gen. Zagórski
przekroczył ponadto sumy pożyczkowe o 50 mln zł. Jakby tego było mało, sprzęt zakupiony
przez gen. Zagórskiego okazał się w dużej części bardzo słabej jakości, co spowodowało

śmierć wielu pilotów. /myśliwskie Spady 51 i 61/. Za te wszystkie mało legalne działania
Korpus Kontrolerów Armii nakazał aresztowanie gen. Zagórskiego. Rayski przyszedłszy na
szefostwo po Zagórskim musiał spisać ze stanu ok. 100 samolotów „latających trumien”,
przyspieszyć produkcję własnych maszyn oraz płacić długi Zagórskiego. Gen. Zagórski był,
jak wskazywały na to głoszone o nim opinie, człowiekiem o dużych horyzontach, ambitnym,
zdolnym i energicznym. Niestety, działalność jego w polskim lotnictwie okazała się
zdecydowanie szkodliwa. Jest na to niezliczona ilość opinii i nie ma potrzeby dalszego
odnoszenia się do tego tematu.
3-10 września 1922 roku,
ppłk pil. Ludomił Rayski wziął udział w I Międzynarodowych Zawodach Lotniczych
w Zurychu. Polskie lotnictwo było reprezentowane przez trzy załogi pod ogólnym
kierownictwem ppłk.pil. Ludomiła Rayskiego. Rayski startując wraz z Czesławem
Filipowiczem na samolocie Breguet XIV uzyskali 4-te miejsce, wyróżnienie oraz nagrodę
specjalną w alpejskim locie okrężnym /Alpen Rundflug/. Zawody te polegały na tym, że w
dwóch kolejnych dniach należało dokonać trudnego przelotu /Zurych, Bellinzona, Thun,
Zurych/, bez względu na warunki atmosferyczne. Dodatkową trudność sprawiały wysokie
szczyty Alp, bo Breguety na których startowali Polacy osiągały nieco niższy pułap. Ponieważ
w dniu startu panowała bardzo zła pogoda i nasze pozostałe załogi nie wykazywały ochoty do
lotu, Rayski wystartował sam. Pomimo przymusowego lądowania z powodu dużych trudności
z widocznością, lot ukończył szczęśliwie. Tego dnia dwie inne załogi poniosły śmierć w
górach. Rayski za ten wyczyn otrzymał od organizatorów złoty zegarek. Startując w tych
samych zawodach druga polska załoga: Ignacy Giedgowd - Józef Krzyczkowski zajęła 4-te
miejsce w celności zrzucania bomb. Wyniki polskich załóg należy uznać za bardzo dobre,
mając na uwadze srodze zużyty sprzęt, na którym nasi byli zmuszeni startować.

W czerwcu 1924 roku,
Ludomił Rayski ciężko zachorował i przebywał dość długo w szpitalu. Nie było go
zatem w Departamencie Aeronautyki w czasie opisywanych i mało budujących zmian
personalnych. W tym czasie, jak wiadomo, odszedł z armii gen. Leveque, a opisywane rządy
w lotnictwie rozpoczął świeżo mianowany generał, Włodzimierz Zagórski. Gdy Rayski jako
tako wyzdrowiał okazało się, że w lotnictwie nie jest potrzebny i w rezultacie został
odkomenderowany na słuchacza Wyższej Szkoły Wojennej w Rembertowie. Po pomyślnym
ukończeniu wymienionej szkoły, słuchaczom przysługiwał tytuł oficera Sztabu Generalnego.

15 sierpnia 1924 roku,
Ludomił Rayski otrzymał awans na stopień pułkownika.

od 1.11.1924 r do 15.10 1925 r.
zorganizowano w Wyższej Szkole Wojennej poprzednio wymieniony kurs
dokształcający, na którym wykładowcami byli oficerowie francuscy. Płk Ludomił Rayski
ukończył wspomniany roczny kurs dokształcający z wyraźnym sukcesem. Na zakończenie
szkolenia, dyrektor kursu, francuski pułkownik L. Faury, wydał taką oto opinię o pułkowniku
Ludomile Rayskim: /wg. Jerzego S. Łątki, Lot ku gorzkiej sławie /
« Bardzo inteligentny, bardzo kulturalny, bardzo poważny. Umysł jasny i metodyczny,
posiada rozmach i decyzję, charakter bardzo prosty, bardzo pewny i sympatyczny, bardzo
dobrze wychowany. Przyszedł do szkoły z ograniczonymi wiadomościami o innych broniach
niż jego własna. Dużo pracował i poczynił duże postępy ».
16-22 września 1925 roku,
Rayski wraz z mechanikiem Leonardem Kubiakiem, dokonał na samolocie Breguet
XIX długodystansowego przelotu z międzylądowaniami w Paryżu, Madrycie, Casablance,
Tunisie, Atenach i Konstantynopolu, w ramach Rajdu Śródziemnomorskiego. Ostatni etap, z
Konstantynopola do Warszawy załoga wykonała już bez międzylądowania. Trasa opracowana
przez Ludomiła Rayskiego, licząca ponad 8000 km. miała również na względzie odwiedzenie
jego drugiej ojczyzny -Turcji. Ponieważ harmonogram rajdu był napięty, zatrzymał się tam
tylko na kilkanaście godzin i pobyt jego nie był specjalnie nagłośniony w prasie tureckiej.
Firmy: Breguet /płatowiec/ oraz Lorraine-Dietrich /silnik/, na których sprzęcie rajd został
wykonany, przekazały na ręce Marszałka Piłsudskiego upominki z prośbą o przekazanie ich
płk.pil. Ludomiłowi Rayskiemu. Był to samochód osobowy oraz złota papierośnica. Pomimo
zezwolenia Marszałka na przyjęcie tych przedmiotów, Rayski, aby nie poczytano tego za
branie łapówki od firm handlujących sprzętem lotniczym z Polską, samochód przekazał
Ministerstwu Spraw Wojskowych, a papierośnicę do Muzeum Wojska Polskiego. W roku
następnym
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długodystansowego, mianowicie trasa lotu miała prowadzić przez Moskwę, Kazań, Omsk,
Krasnojarsk, Czytę, Charbin, Mukden, Heidzo do Tokio i z powrotem. (ponad 22 tys.km.)
Powołanie na p.o. szefa Departamentu IV uniemożliwiło mu wykonanie tego przelotu.
Zaproponował więc wykonanie tego gigantycznego jak na owe czasy przedsięwzięcia,
Bolesławowi Orlińskiemu, który podjąwszy się zadania, rozsławił polskie skrzydła na cały

świat, a sam przeszedł na stałe do historii światowego lotnictwa. W pracy zbiorowej
zatytułowanej „XV lecie L.O.P.P.” (Warszawa, 1938 r.), na str.68-69, Autorzy zamieścili
obszerny fragment sprawozdania Bolesława Orlińskiego z owego słynnego rajdu. Fragment
ten warto przytoczyć jako ilustrację stosunków wzajemnych: płk Rayski-dowódca lotnictwa i
kolega-pilot, oraz podwładny kpt. Orliński i także kolega-pilot. Oto kilka wybranych z owego
fragmentu zdań:
(...) Właściwym inicjatorem, że tak powiem - ojcem mojego lotu Warszawa-TokioWarszawa, jest znakomity mój kolega i przełożony, bohater słynnego lotu dookoła morza
Śródziemnego, dokonanego we wrześniu ub.roku, płk.pil.Ludomił Rayski; matką - Liga
Obrony Powietrznej Państwa, dzięki której hojnemu subsydium lot mój doszedł do skutku.
Rozpoczynając opis lotu Warszawa-Tokio-Warszawa, czuję się w obowiązku wyrażenia
serdecznej wdzięczności: płk. Rayskiemu za to, że mnie właśnie wybrał do tego wspaniałego
przelotu, składając na moje barki wielki zaszczyt, ale i wielką odpowiedzialność
reprezentowania honoru Ojczyzny; Lidze Obrony Powietrznej Państwa za to, że dopomogła
do realizacji śmiałej inicjatywy płk. Rayskiego (...) Lot do Tokio poprzedziły długotrwałe
przygotowania, czynione z właściwą energią i znajomością rzeczy przez płk. Rayskiego, który
po pokonaniu licznych trudności, kiedy sprawa wreszcie dojrzała, przystąpił w maju do
odpowiedniego treningu. Zmiana na stanowisku szefa Departamentu IV M.S.Wojsk. i objęcie
funkcyj tych przez płk. Rayskiego nie pozwoliły mu na odbycie lotu. Pułkownik nazbyt dobrze
przecież rozumiał doniosłość propagandową takiego lotu dla Polski, aby miał z myśli tej
zrezygnować. Poświęciwszy na ołtarzu służby zaszczyt poniesienia barw Polski w dalekie
kraje, postanowił, że lotu zamiast niego dokona kto inny i wybór jego padł na mnie.
16 października 1925 roku,
Ludomił Rayski został powołany na szefa samodzielnego referatu lotnictwa, VI a
Oddziału (operacyjnego) w Biurze Ścisłej Rady Wojennej. Był to widomy dowód uznania
Marszałka Piłsudskiego dla rzetelnej wiedzy i doświadczenia Ludomiła Rayskiego, zebranych
przez lata służby i nauki. W Biurze tym Ludomił Rayski pełnił obowiązki przez najbliższe
siedem miesięcy. W tak zwanym międzyczasie:

od 2 listopada do 19 grudnia 1925 roku,
płk pil.Ludomił Rayski uczestniczył w kursie informacyjnym dla pułkowników i
generałów w Wersalu. Tam zapoznawał się z francuską doktryną wojenną z wykorzystaniem
sił lotniczych. Francuskie siły lotnicze uważano wówczas za jedne z najnowocześniejszych w

Europie i tam szukano wzorców dla naszego lotnictwa. Niestety, wzorce te coraz bardziej
stawały się zmurszałe. Jak wiadomo, w latach późniejszych doktryna francuska została w
sposób drastyczny zweryfikowana przez realia pól bitewnych .
Grudzień 1925 roku.
Ludomił A.Rayski zostaje wezwany do gen. Włodzimierza Zagórskiego, który jak
wiadomo pełnił wówczas obowiązki szefa Departamentu Żeglugi Powietrznej. Co leżało u
podstaw tego wezwania, wyjaśnia sam Rayski na kartach swojej książki /Słowa prawdy o
lotnictwie polskim, str.20/.
Gen. Zagórski zaproponował mi objęcie stanowiska jego zastępcy. Odmówiłem
kategorycznie. Nazajutrz wezwany zostałem do gen. Norwida-Neugebaera, ówczesnego szefa
administracji armii. Zaproponował mi to samo. Odpowiedziałem dosłownie: - nie pójdę na
zastępcę takiego generała, który podpisuje kontrakt z samym sobą, w dodatku kontrakt
szkodliwy dla państwa.
Dalej gen. Rayski kondukluje, iż propozycja takowa nie mogła być uczyniona bez
akceptacji ministra Spraw Wojskowych, gen. Władysława Sikorskiego, a zatem Sikorski
wiedział i o dwukrotnej odmowie Rayskiego jak również o jej motywach, dlaczego wobec
tego nie pociągnął do odpowiedzialności impertynenckiego pułkownika, który wyraźnie
obraża swego przełożonego zarzutami o korupcję na dużą skalę. Widocznie Rayski mówił
prawdę, a minister chciał raczej sprawę wyciszyć. Jednakże to wydarzenie było jedną z
przyczyn, dla których Sikorski prześladował Rayskiego aż do swojej śmierci. Później dzieło
to kontynuowali jego „wyznawcy”.

19 marca 1926 roku,
płk pil.Ludomił A.Rayski przejmuje obowiązki p.o. Szefa Departamentu IV, Żeglugi
Powietrznej Ministerstwa Spraw Wojskowych. Dnia poprzedniego Minister, gen. Lucjan
Żeligowski odwołał z tego stanowiska gen. Włodzimierza Ostoję-Zagórskiego. Bezpośrednim
powodem tej dymisji była sprawa sądowa: gen. Zagórski contra red. Wojciech Stpiczyński, o
zniesławienie. Mianowicie, red. Stpiczyński zamieścił w swojej gazecie „Głos Prawdy” pełną
treść
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donosicielstwa przeciwko oficerom Legionów, którzy w przebraniu szeregowców, udali się
do obozu internowanych w Szczypiornie w celu podniesienia na duchu legionistów
uwięzionych za odmowę złożenia przysięgi na wierność cesarzom państw centralnych.
Oficerowie ci, za przyczyną tego donosu, zostali ukarani długotrwałym obozem karnym w

Havelbergu. Artykuł red. Stpiczyńskiego był prowokujący lecz Zagórski nań nie
odpowiedział. Stpiczyński napisał więc drugi artykuł pt: "Denuncjacja jako system pracy
gen. Zagórskiego". W artykule tym zarzucił Włodzimierzowi Zagórskiemu, że złożył
doniesienie do władz austriackich na dwóch polskich oficerów, iż są szpiegami działającymi
na rzecz Rosji, czego śledztwo nie potwierdziło. Chodziło tu o por. Adama Mroza i
kpt. Jasienieckiego.
« Zapytujemy p. Ministra Sikorskiego i sąd generalski, czy może być oficerem WP
notoryczny denuncjant Polaków wobec władz okupacyjnych, czy jest możliwa konsolidacja
korpusu oficerskiego posiadającego w swoim gronie tego rodzaju ludzi i czy można poważnie
mówić o honorze munduru, jeśli nosi go spokojnie p.Włodzimierz Ostoja-Zagórski ?... ».
Za powyższe stwierdzenia Zagórski podał sprawę do sądu o zniesławienie. Na
rozprawie sądowej, która odbyła się w dniach 15,16 marca 1926 r., Wojciech Stpiczyński
zażądał rozszerzenia aktu oskarżenia przeciwko sobie o zarzuty zawarte w pierwszym swoim
artykule przeciwko Zagórskiemu, na co sąd wyraził zgodę.
/kopie artykułów w posiadaniu autora/. Po przesłuchaniu szeregu świadków (m.in. Bolesława
Wieniawy-Długoszowskiego, który przedstawił sądowi autentyczne pismo podpisane przez
Zagórskiego, w którym przestrzega Austriaków przed Piłsudskim, że oto bzdurzy mu się
niepodległa Polska) i wysłuchaniu stron, sąd pod przewodnictwem sędziego Krasowskiego
wydał wyrok uniewinniający redaktora Stpiczyńskiego. Dnia 18 marca 1926 roku, minister
Spraw Wojskowych gen. Lucjan Żeligowski odwołuje gen. Zagórskiego ze stanowiska szefa
Departamentu IV, a decyzję powyższą ogłasza w rozkazie nr 31 z dnia 12 kwietnia 1926r.

W kwietniu 1926 roku,
płk pil. Ludomił Rayski, powołany właśnie do przejęcia obowiązków szefa
Departamentu IV po odwołaniu gen. Zagórskiego, dokonał inspekcji w halach „Francopolu”
na Okęciu na okoliczność zaawansowania prac produkcyjnych przy realizacji zamówienia
rządowego, jakie złożył tu jego poprzednik. Zamówienie nr 1 do Umowy nr 15 z dnia
30.XII.1924r. opiewało na 100 szt. samolotów Spad 61 z terminem wykonania 31.III.1926 r.
Inspekcja znalazła, oprócz kosmicznego nieporządku, jedynie dwa nie wykończone kadłuby...
Umowę zerwano, a znalezione materiały przekazano do Centralnych Warsztatów Lotniczych.
Spółka „Francopol” została rozwiązana, a niewielką ilość samolotów Spad 61 dla
uzupełnienia sprzętu w eskadrach myśliwskich wykonały wspomniane Centralne Warsztaty
Lotnicze.

7 maja 1926 roku,
Ludomił Rayski otrzymał oficjalną nominację na pełniącego obowiązki Szefa
Departamentu Żeglugi Powietrznej w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Dalszy tok służby
Rayskiego na czele Departamentu zakłócony został chwilowo przez nieprzewidziane
wypadki, związane z tzw. przewrotem majowym. Otóż, w atmosferze afer gospodarczych,
przepychanek w sejmie RP, pojawiających się obcych agentur oraz jawnych sympatii
komunistycznych, Marszałek Piłsudski postanowił jeszcze raz ratować Państwo. Nastąpił
nieunikniony przewrót wojskowy, nazwany w historii majowym, w którym wojska wierne
Piłsudskiemu wystąpiły przeciwko legalnemu, lecz prowadzącemu kraj do upadku, rządowi.

12 maja 1926 roku,
w Departamencie Żeglugi Powietrznej pojawił się ponownie Włodzimierz OstojaZagórski, mający pisemny rozkaz gen. Malczewskiego ze sfer rządowych, przekazujący mu
dowództwo nad warszawskimi jednostkami lotniczymi. Płk Rayski zażądał potwierdzenia
tego rozkazu, co gen. Malczewski telefonicznie potwierdził. W tej sytuacji Rayski nie miał
wyjścia i Zagórski przejął dowództwo nad lotnictwem stolicy, natomiast płk. Rayskiego
nakazał aresztować. Gen. Zagórski dysponował w Warszawie czterema dywizjonami
liniowymi i jednym myśliwskim, tym samym lotnictwo rządowe panowało nad stolicą.
Jakkolwiek nie udowodniono, że Zagórski osobiście wykonywał loty bojowe, prasa i opinia
publiczna łączyły go z tymi działaniami i zarzuty owe poruszane były w prowadzonym
przeciwko niemu śledztwie.
Działalność wojskowa gen. Zagórskiego w czasie walk w stolicy została surowo
oceniona przez Komisję Likwidacyjną kierowaną przez gen. Żeligowskiego. Oto odpowiedni
fragment wybrany z pracy Zbigniewa Cieślikowskiego "Tajemnice śledztwa KO-1042/27"
(...) «...Sprawozdanie kpt. Handta zostało 26 czerwca przesłane do Komisji Likwidacyjnej.
Gen. Żeligowski przy piśmie z 15 lipca akta te przekazał do Departamentu IX
(Sprawiedliwości) "celem skierowania na drogę sądową".
Uzasadniając swą decyzję, gen. Żeligowski powołał się na sprawozdanie kpt. Handta i
stwierdził, że działanie gen.Zagórskiego z premedytacją i z pełną świadomością, że nie
osiągnie skutków bojowych obrzucając stolicę bombami lotniczymi, a spowoduje śmierć i
kalectwo osób nie biorących udziału w walkach, niewątpliwie znajduje swój wykładnik w
przepisach prawa karnego, jako zasługujące na najsurowszą karę.
Należy zauważyć, że gen. Zagórski z własnej inicjatywy prowadził wojnę z ludnością
stolicy
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gen. Rozwadowskiego z dnia 12 maja br., który Komisja Likwidacyjna załącza do aktu w
kopii fotograficznej, mówi o użyciu bomb i karabinów maszynowych celem całkowitego
rozproszenia oddziałów maszerujących bezprawnie do Warszawy » .
W dniu 28 maja 1926 r. został ogłoszony komunikat Gabinetu Ministra Spraw
Wojskowych, w którym podano, że szef administracji armii, zarządził wdrożenie śledztwa
sądowego przeciwko gen. Zagórskiemu z zastosowaniem aresztu śledczego. Oto treść
komunikatu Gabinetu Ministra:
« Gen.brygady Zagórski obwiniony jest o występek z art.639 cz.I i II k.k. z r. 1903 i z
par. 145 wojsk. k.k. popełniony przez brak kontroli jako szef Departamentu Lotnictwa
MSWojsk. nad towarzystwem, którego uprzednio był członkiem zarządu do połowy 1924 roku,
mającym wykonać dostawy wojskowe, finansowanym przez rząd polski i otrzymującym
znaczne zaliczki ze skarbu wojskowego odnośnie do wykonania umowy, zabezpieczenia
zaliczek i ściągania kar konwencjonalnych, skutkiem czego, gdy wspomniane towarzystwo nie
wywiązało się z obowiązku umowy, skarb wojskowy poniósł znaczną szkodę oraz że przez
postępowanie wbrew przepisom co do gospodarki materiałowej spowodował znaczne
zaległości ze szkodą dla interesu skarbu wojskowego - dalej o występek z artykułu 636 cz.I i II
k.k. z r.1903 par.145 wojsk.k.k. popełniony przez kredytowanie firmie cła bez upoważnienia ze
znaczną szkodą dla skarbu, poczynienie również bez wymaganego upoważnienia i stałym
uchylaniem się od kontroli znacznych zakupów dla lotnictwa z przekroczeniem budżetu i
zdolności konsumpcyjnych lotnictwa i ze szkodą dla skarbu i przez dowolną zmianę
poszczególnych określonych pozycji budżetowych wśród tych samych okoliczności
niedozwolone przekroczenie pozycji budżetowych na cele, na które brak było zezwolenia i
podstawy prawnej i samowolne dysponowanie przy zakupach zaliczkami - również ze szkodą
dla skarbu wojskowego ».
Oryginał tego dokumentu znajduje się w Centralnym Archiwum Wojskowym.
Gen.Zagórski został osadzony w wojskowym areszcie śledczym w Wilnie, po roku
zwolniony na wolną stopę zaginął bez śladu. W jednym ze swoich opracowań gen. Rayski
wyraził swoją opinię na temat zniknięcia Włodzimierza Zagórskiego. Oto ona:. /za W.
Subotkinem, Morze i Ziemia, 2.04.86r./
« Jest powszechnie wiadomo, że jeśli ktoś wsadzi palec w tryby obcego wywiadu, nie
jest w stanie go wyciągnąć. W zależności od swego stanowiska w tym wywiadzie - traci albo
rękę, albo głowę. Zagórski z racji swoich funkcji, musiał znać wszystkich byłych konfidentów
austriackich w "Legionach", którzy już pewno zajmowali wysokie stanowiska w Armii
Polskiej, gdyż zatrzymali swe szarże legionowe. Należy przypuszczać, że niebezpieczeństwo

rozprawy o nadużycia finansowe, spowodowało z jego strony groźbę, że w razie braku
pomocy w jej uniknięciu - zacznie mówić. To pokazuje w czyim interesie było jego zniknięcie».

16 maja 1926 roku,
natarcie wojsk marszałka Piłsudskiego, zmierzające do przejęcia władzy w stolicy
rozwinęło się w kilku kierunkach, tudzież wzdłuż ulicy Towarowej na ogólnym kierunku Lotnisko Mokotowskie. Po drodze opanowano stację filtrów, gdzie uwolniono internowanych
żołnierzy, między innymi płk.pil.inż. Ludomiła Rayskiego, który po wygaśnięciu walk w
stolicy, zagościł ponownie w budynku przy ul.Puławskiej 6., tym razem na stałe.
Po nakazanej odgórnie reorganizacji władz lotniczych, przeprowadzonej przez Biuro
Personalne, którą oponenci nazwali "czystką", a która miała na celu oczyszczenie szeregów
lotnictwa z wszelkiego rodzaju ludzi nieodpowiednich, czy wręcz szkodliwych, co nie miało
związku z ich zapatrywaniami politycznymi, pełnił obowiązki dowódcy lotnictwa
wojskowego, przez następnych trzynaście lat. Niewątpliwie tak jak w innych rodzajach broni,
tak i w lotnictwie mogły zaistnieć wypadki wcześniejszego przenoszenia na emeryturę
niektórych wojskowych z byłych armii zaborczych, którzy mogli nadal być przydatni w
wojsku. Jak podaje płk.inż.pil.Tytus Karpiński - zastępca płk. Rayskiego d/s technicznych, w
wyjaśnieniu znajdującym się w zbiorach Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, były to
przeniesienia przeprowadzone odgórnie przez Centralne Biuro Personalne. Biuro to przy
pomocy doraźnie zorganizowanej komisji przygotowywało wnioski zatwierdzane przez
ministra, które następnie były ogłaszane w rozkazie Ministerstwa Spraw Wojskowych. W ten
sposób Szefowie Departamentów i Dowództw stawiani byli przed faktem dokonanym*.
Sprawa zwalniania wyższych oficerów lotnictwa w opisywanym okresie znalazła też swoje
odbicie w głośnym opracowaniu pt. Z historii Polskiego Lotnictwa Wojskowego 1918-1939,
/praca zbiorowa/, gdzie na str. 104 napisano m.in.:
Głośnym echem odbiła się sprawa zwolnienia ze stanowisk dowódców pułków i
przeniesienia w stan spoczynku kilku pułkowników lotnictwa w latach 1929-1932. Dotyczyło
to płk. Antoniego Buckiewicza, płk. Jerzego Borejszy, płk. Jana Malczewskiego, płk. Sergiusza
Abżółtowskiego, płk. Romana Florera, płk. Jerzego Kossowskiego, płk. Camillo Periniego,
ppłk. Tadeusza Wereszczyńskiego. Nieznane są na ogół powody tego kroku. Toteż niektórzy
autorzy łączą te dymisje ze zmianami politycznymi 1926 r., inni zaś dopatrują się w tym chęci
usunięcia przez gen. Rayskiego ludzi, którzy przerastali go wiedzą o lotnictwie **. /podkr.
JWW./

Masowe usuwanie oficerów z powodów ideologicznych (w innych broniach) nastąpiło
znacznie wcześniej i wówczas z lotnictwa nie usunięto nikogo. Niektórych z wymienionych
pułkowników sam gen. Rayski po maju 1926 r. wyznaczył na stanowiska dowódcze
(Malczewski, Borejsza, Wereszczyński), a przeniesienia w stan spoczynku nastąpiły w latach
1929-1932. Należałoby więc przyjąć, że przyczyny tych zwolnień były różne, a w niektórych
przypadkach - powszechnie znany w lotnictwie brak umiejętności utrzymania dyscypliny w
podległych pułkach (2 pułk lotniczy - płk. Malczewski, 3 pułk lotniczy - płk Abżółtowski, 5
pułk lotniczy -płk Kossowski)
__________________________________________________________________________
*)_ Płk Tytus Karpiński w swoim opracowaniu, przekazanym ówczesnemu Muzeum
Lotnictwa i Astronautyki przez Wacława Subotkina, podaje jeszcze co następuje:
(...) myślę, że trzeba stwierdzić iż organizacja i planowa budowa wojska polskiego skończyła
się w 1927 r., kiedy dziennik pers. Nr.5 zostało przeniesionych w stan spoczynku 581 oficerów
w tym 30 generałów i 331 oficerów starszych. Byli to oficerowie z zaborczych armii, Polacy
fachowcy z wyszkoleniem i doświadczeniem na wysokich stanowiskach (...)
**) _ Wytłuszczone słowa w cytowanym tekście, to bez wątpienia plotka rozpowszechniana
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wykształconego, fachowego oficera lotnictwa, o wielkim doświadczeniu bojowym i dużej
wiedzy ogólnej. Kiedy w 1923 roku, rząd polski zwrócił się do rządu francuskiego o
oddelegowanie do Polski lotniczego fachowca, w celu prawidłowego nakreślenia kierunków
rozwoju naszego lotnictwa, właśnie przybyły gen. Armande Leveque uznał wiedzę Ludomiła
Rayskiego za wystarczającą, aby uczynić go swoim zastępcą.
__________________________________________________________________________
Ludomił Rayski był bezkompromisowy w tępieniu nieuczciwości, nieudolności oraz
niekompetencji i tymi cechami, niezbędnymi w tamtym momencie dziejowym, wykreował
sobie wielu wrogów, którzy nigdy nie złożyli broni i nie przeoczyli żadnej okazji by w
jakikolwiek sposób mu zaszkodzić. Na samym też wstępie zaczął porządkować finanse
lotnictwa, a były to głównie próby anulowania wyolbrzymionych i niepotrzebnych zamówień
zagranicznych poprzednika, co też stało się przysłowiowym kijem w mrowisku. Oto co pisze
na ten temat w swojej, cytowanej książce na str.23
(...)

«... Przyszedłszy po gen.Zagórskim na szefostwo zdołałem jeszcze unieważnić tych

zamówień na 15 milionów, ale 35 milionów w złocie musiałem zapłacić w dewizach. Zagórski
zarżnął lotnictwo na dobre trzy lata.

Dalej gen. Rayski stwierdza, te trzy lata (1926-1929) były stracone dla planowej budowy,
przede wszystkim bowiem musiałem płacić długi poprzednika, a to zjadało mi jedną trzecią
budżetu ».
Likwidacja podejrzanej spółki Francopol, ustabilizowanie spraw finansowych i
zakupów zagranicznych, to pierwsze zwycięskie potyczki Ludomiła Rayskiego w obronie
polskiego lotnictwa. Teraz należało wyrugować obce, wrogie wpływy w lotnictwie cywilnym,
położyć podwaliny rodzimego przemysłu lotniczego oraz postawić szkolnictwo na
najwyższym możliwie poziomie. Było to zadanie, które Ludomił Rayski wykonał z nawiązką,
gdyż akurat to mógł wykonać, zgodnie ze swymi kompetencjami jako Szef Departamentu
Aeronautyki, a później Dowódca Lotnictwa. Niemcy usilnie chcieli mieć w Polsce swoje
towarzystwa lotnictwa cywilnego, w które to działania zaangażowane były ich najwyższe
czynniki państwowe. W rokowaniach o uzyskanie takich koncesji brał udział nawet
późniejszy marszałek III Rzeszy Milch. W rezultacie powstała firma Aerolloyd, używająca
personelu wyłącznie niemieckiego, jak również sprzętu. Z biegiem lat władze polskie
wymusiły by firma zatrudniała też personel polski, co spowodowało zmianę nazwy firmy na
Aerolot. Rzecz jasna, firma była przykrywką, pod którą działały spokojnie niemieckie służby
wywiadowcze, Rayski zatem nie mógł tolerować takiej sytuacji na dłuższą metę. Gdy na
przełomie 1928/9 roku wygasł kontrakt z niemiecką firmą, Ludomił Rayski zrobił wszystko
by nie został już nigdy odnowiony. Pomogli mu czynnie w tym dziele prezydent Mościcki i
min.Józef Beck. Rayski zarazem dążył do stworzenia własnego lotnictwa cywilnego, opartego
na własnym sprzęcie. Na ministra Kolei, które wówczas roztaczały władzę na całą
komunikację w Polsce, został powołany inż. Alfons Kühn, który rozpoczął proces
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przedsiębiorstwo państwowo-komunalne pod nazwą Linie Lotnicze „Lot” sp.z o.o., które
praktycznie istnieje do dnia dzisiejszego. Umowa która udokumentowała powstanie
powyższego przedsiębiorstwa nosi datę 27 grudnia 1928r.

26 maja 1926 roku,
Ludomił Rayski, zaraz po objęciu stanowiska szefa Departamentu, na polecenie szefa
Sztabu Generalnego, opracował i przedłożył „Wytyczne organizacyjne i materiałowe”, dla
ujednolicenia powołanych w latach 1924-26 jednostek lotniczych w sensie etatowym i
możliwości bojowych. Jego poprzednik, gen. Zagórski, zakładając zakup wielkiej ilości
samolotów, zorganizował odpowiednio wielką ilość jednostek, które w dużej mierze istniały
tylko teoretycznie, z powodu szczupłości kadr personelu lotniczego.

23 sierpnia 1926 roku,
w Departamencie Aeronautyki, na polecenie Ludomiła Rayskiego, odbyła się narada
Komisji powołanej w celu wybrania odpowiedniego typu spadochronu dla polskiego
lotnictwa. (zał. 12 ) W skład komisji weszli: ppłk Zych-Płodowski, ppłk de Beaurain,
mjr Makowski, mjr Wieden oraz kpt. Rudlicki. Poprzednio było w polskim lotnictwie kilkaset
spadochronów, ale dość kiepskiej jakości, nie dających gwarancji uratowania życia. W tej
sytuacji szef lotnictwa, płk Rayski, zakazał ich używania i powołał komisję dla dokonania
wyboru na zachodnich rynkach, najlepszego i najsolidniejszego spadochronu z myślą o ich
zakupie i produkcji licencyjnej w kraju. Komisja mając do wyboru szereg spadochronów
francuskich oraz amerykański, firmy Irving, zdecydowała po namyśle, że najlepszym dla
polskiego lotnictwa będzie spadochron amerykański z powodu jego uniwersalności i
zwiększonej wytrzymałości przy dużych prędkościach. Spadochrony Irving zagościły na
wiele lat w polskim lotnictwie, a ich produkcję licencyjną kontynuowano w podwarszawskiej
Jabłonnie.
_ Oryginały w/w dokumentów znajdują się w zbiorach C.A.W.

28 sierpnia 1926 roku,
płk Rayski przekazał do Sztabu Generalnego swój plan rozbudowy lotnictwa do roku
1935. W świetle tego planu, pierwszym zadaniem było skompletowanie do pełnych etatów
wojennych 30 eskadr, by w latach następnych ilość ich zwiększyć do 52 eskadr w 1935 roku.
W ich składzie miało być 34 eskadry liniowe, 16 myśliwskich i 2 bombowe. Na to
przedsięwzięcie konieczny był stopniowy wzrost finansów, aż do osiągnięcia 89 mln.zł. w
roku 1935. Niestety, na te plany cieniem położyły się niekontrolowane zakupy
gen. Zagórskiego, którego długi spłacać musiał nowy szef lotnictwa. W tym też czasie
Prezydent Rzeczpospolitej ustanowił urząd Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych /GISZ/,
którym został Marszałek Józef Piłsudski. Marszałek zapoznawszy się z aktualnym stanem
polskiego lotnictwa, wydał rozkaz na piśmie, który nosi nazwę „Wytyczne GISZ dla
organizacji i użycia lotnictwa”. W tych wytycznych przedstawił swoją wizję użycia lotnictwa,
która przez szereg lat była w Polsce obowiązującym nakazem. Streszczało się to w jednym
zdaniu Marszałka, użytym w tych wytycznych, mianowicie: Lotnictwo w czasie wojny musi
przede wszystkim pracować dla zapewnienia wywiadu i łączności *, czyli stawiało lotnictwo
w roli broni pomocniczej, a nie głównej, ze wszystkimi tego konsekwencjami, a głównie z
niewielkimi nakładami finansowymi. Niemniej nie można odmówić słuszności tezie

głoszonej przez Marszałka Piłsudskiego, że w ówczesnych polskich realiach militarnych,
gospodarczych i finansowych, najważniejszym zadaniem lotnictwa było rozpoznanie. Zresztą
w każdych realiach rozpoznanie stanowi jedno z najważniejszych zadań lotnictwa. Takie sądy
wygłaszali również wyżsi dowódcy, którzy trwale mieli w pamięci rolę jaką odegrało nasze
lotnictwo w wojnie 1920 roku. Tak samo jak wówczas tak i w dzisiejszych czasach
najważniejszą rolą lotnictwa jest rozpoznanie.
* _ Wytyczne GISZ, akta kancelarii Sztabu Gen. C.A.W.
19 października 1926 roku,
szef Sztabu Generalnego, wraz z II wiceministrem Spraw Wojskowych, korzystając z
wytycznych Marszałka oraz referatu sierpniowego płk. Rayskiego, przedstawili elaborat pt.
Realizacja dyrektyw GISZ. Sztab Generalny uznał za wskazane zaniechanie rozbudowy
lotnictwa liniowego, a na jego miejsce nakazał zorganizować lotnictwo lekkie, towarzyszące,
które działając na potrzeby łączności między poszczególnymi oddziałami piechoty i
kawalerii, używałoby samolotów tanich i prostych w obsłudze. Wymagało to dużej ilości,
choć stosunkowo taniego sprzętu tudzież odpowiedniego personelu, a zabierało lwią część i
tak małego budżetu, oraz ograniczało rozwój innych rodzajów lotnictwa. Znawcy przedmiotu,
a za takich należy uważać autorów pracy Ku czci poległych lotników, na str.214 swojego
dzieła napisali:
(...)Najbardziej wartościową pracą lotnictwa jest bezsprzecznie rozpoznanie, czyli
dostarczenie dowództwu wiadomości o sile przeciwnika, o jego pozycji, kierunku marszu itd,
jednem słowem o tem, co język wojskowy nazywa „zachowaniem się nieprzyjaciela”.
Jest to niepodważalna prawda, jednakże od wojny polsko-bolszewickiej 1920r. minęło kilka
lat i samolot rozpoznawczy przeszedł szereg modyfikacji, zwiększając załogę, a przede
wszystkim zasięg, prędkość i siłę ognia, natomiast proponowany samolot był tanią, ale
powolną i bezbronną maszyną łącznikową, działającą bez styczności z nieprzyjacielem.
Taka struktura lotnictwa wojskowego obowiązywała w polskiej armii do połowy bez
mała lat trzydziestych i miała swój negatywny wpływ na rezultat kampanii wojennej we
wrześniu 1939 roku.

12 maja 1927 roku,
Ludomił Rayski objął oficjalnie w Ministerstwie Spraw Wojskowych stanowisko
szefa Departamentu IV Żeglugi Powietrznej. Departament ten przemianowano później na
Departament Lotnictwa, następnie Aeronautyki, a w sierpniu 1936 r. ostatecznie nazwano

Dowództwem Lotnictwa. Zmiany nazwy nie niosły za sobą zmian kompetencji szefa tego
resortu, który nadal był tylko urzędnikiem ministerialnym nie wtajemniczanym w zagadnienia
operacyjne. Gen. Rayski w swojej książce pisał o tym z sarkazmem, że nie tylko nie był
wtajemniczany w zagadnienia operacyjne, lecz też wręcz zakazano informowania go o
podjętych działaniach w tym zakresie. Szerzej o tym przedziwnym zakazie napisano w
podsumowaniu roku 1937, cytując odpowiedni fragment książki gen.Ludomiła Rayskiego.

8 grudnia 1927 roku,
Sztab Generalny przedstawił płk. Rayskiemu dokument pt.”Wytyczne dla organizacji
lotnictwa”, w którym oprócz znanego już nacisku na zorganizowanie lotnictwa
towarzyszącego, jako podstawowego kierunku dla polskiej armii, przy zahamowaniu rozwoju
innych typów, zawierał także zalecenie aby nadmierne ilości sprzętu latającego, zakupionego
przez gen. Zagórskiego, upłynnić innym państwom, nawet ze stratą w stosunku do ceny
zakupu. Tym zaleceniem Sztab Generalny wplątał płk. Rayskiego w aferę na skalę
międzynarodową. Mianowicie transakcja przeprowadzona przez gen. Zagórskiego posiadała
klauzulę zakazującą zbywania sprzętu z pożyczki francuskiej, o czym płk Rayski nie był
poinformowany. Zakupiony sprzęt miał być w całości spożytkowany przez armię polską,
tymczasem ofertę nabycia części tego sprzętu podjęli Rumuni...

23 grudnia 1927 roku,
po nadejściu pierwszej

partii

amerykańskich spadochronów „Irving”,

szef

Departamentu Aeronautyki wydał rozkaz noszący sygnaturę L.30582/III dotyczący rozdziału
tych spadochronów pomiędzy poszczególne pułki, a wyciąg z tego rozkazu, podpisanego w
zastępstwie przez ppłk. Abczyńskiego dotyczył sposobu szkolenia personelu latającego w
używaniu powyższego sprzętu. W wyciągu tym znajduje się klauzula, że z chwilą
wprowadzenia spadochronów w jednostkach, wszystkie loty na samolotach myśliwskich
winny, pod ostrymi restrykcjami, odbywać się ze spadochronami. Jednocześnie płk Rayski
wydał wówczas zakaz stosowania spadochronów do skoków ćwiczebnych. Powodem tego
zakazu była mała jeszcze ilość spadochronów na wyposażeniu lotnictwa i spadochrony przede
wszystkim miały służyć do ratowania życia pilotom najbardziej narażonym na tę
ewentualność.
Oryginał tego rozkazu znajduje się w C.A.W., a kserokopia (Zał.13 )

styczeń 1928 roku.
Pomimo złych rokowań na przyszłość, z powodu ograniczenia rozbudowy polskiego
lotnictwa do jednego w zasadzie typu, tzn. samolotu „towarzyszącego” i nieśmiałych nadziei
na rozbudowę lotnictwa myśliwskiego, płk Rayski nie poniechał zamysłu tworzenia własnej
bazy konstruktorskiej i produkcyjnej. W celu położenia podwalin pod rodzimy przemysł
lotniczy, płk Rayski powołał Państwowe Zakłady Lotnicze na Okęciu, przejmując i
reorganizując Centralne Warsztaty Lotnicze oraz w latach późniejszych Polskie Zakłady
Skody S.A. zajmujące się produkcją silników lotniczych. PZL wraz z utworzonymi w Białej
Podlaskiej, Podlaską Wytwórnią Samolotów (PWS) oraz Lubelską Wytwórnią Samolotów
(LWS) po upadłej firmie Plage & Laśkiewicz stały się później wiodącymi zakładami
przemysłu lotniczego w Polsce. Stworzenie podstawowej bazy technicznej jaką były te trzy
zakłady produkcyjne, spowodowały aktywizację własnej myśli konstruktorskiej i własnej
rzetelnej wytwórczości. Polski przemysł lotniczy wypłynął na szerokie wody i zaczął być
zauważany na szerokim świecie.

12 marca 1928 roku,
płk Rayski przedłożył szefowi Sztabu Generalnego obszerny memoriał, w którym po
raz kolejny przedstawił osobiste poglądy na organizację i użycie poszczególnych rodzajów
lotnictwa, obronę przeciwlotniczą państwa, która praktycznie nie istnieje, chorą organizację
lotnictwa oraz traktowanie całości lotnictwa jako broni pomocniczej, podległej kilku nie
współdziałającym ze sobą pionom. Rayski wykazał przy tym konieczność rozbudowy własnej
wytwórczości, zakładając, że rozwój naszego lotnictwa miałby postępować planowo i
harmonijnie. W swoim memoriale Ludomił Rayski podkreślał również, że oprócz lotnictwa
współpracy (broń pomocnicza) lotnictwo nasze winno zorganizować siły do zwalczania
lotnictwa npla i działań niszczycielskich jako broń samodzielna. Podkreślił też, iż lotnictwo
nasze ze względu na szczupłość sił winno być maksymalnie uniwersalne. Oto credo
memoriału, które ilustruje posiadaną przez Rayskiego rzetelną wiedzę operacyjną:
Pokojowa organizacja lotnictwa powinna mobilizować się w trybie alarmowym.
Lotnictwo powinno być oszczędnie używane i dowodzone w sposób scentralizowany, a wysiłek
-

zmasowany.

Mała

ilość

lotnictwa

wymaga

uniwersalizmu,

czyli

samolotów

wielozadaniowych.
Jak dalekowzroczne to były wizje świadczyć może obserwacja dzisiejszej organizacji sił
powietrznych na szerokim świecie. Przy okazji memoriału, Rayski przedłożył plan doraźnej
rozbudowy lotnictwa, zakładając zwiększenie w 1929 roku liczby eskadr do 37. W końcowej

części memoriału płk Rayski postulował konieczność oszczędzania lotnictwa z powodu
przyznawania mu zbyt skromnego budżetu i to permanentnie obcinanego na korzyść innych
rodzajów broni. Na początek 1927 roku lotnictwo otrzymało obietnicę na 47 mln.zł. tzn.
niespełna 30% tego co miał gen. Wł. Zagórski. O fakcie tym wspomina Andrzej Przedpełski
w swoim głośnym opracowaniu Lotnictwo Wojska Polskiego 1918-1996 (str.56).

W czerwcu 1928 roku,
płk pil.Ludomił Rayski zorganizował kurtuazyjną wizytę grupy trzech polskich
samolotów wojskowych, w Rumunii, Jugosławii, Bułgarii i Turcji. Była to rewizyta po
pobycie lotników wymienionych państw poprzedniego roku. Wyprawa ta miała też na celu
reklamę polskiego lotnictwa i polskich osiągnięć w produkcji samolotów, które aczkolwiek na
razie budowane z licencji, stanowiły dowód, że polski przemysł lotniczy istnieje i rośnie w
siłę. Były to Potezy XXV wyprodukowane w polskich fabrykach w Białej Podlaskiej i
Lublinie, wyposażone w silniki Lorraine-Dietrich, wykonane na Okęciu przez Polskie
Zakłady Skody. Przemysł lotniczy stawiając pierwsze kroki pod egidą szefa Departamentu
Aeronautyki, korzystał szeroko z solidnych licencji, by po uzyskaniu doświadczenia
produkcyjnego przejść całkowicie na konstrukcje własne. Było to marzeniem Ludomiła
Rayskiego, co w wielkiej mierze udało mu się zrealizować, choć fundusze na ten cel były
bardzo skromne. Lotnictwo w krajach do których wybrali się polscy lotnicy było bardzo
nieliczne lub brakowało go całkowicie /Bułgaria/, Rayski chciał zatem zainteresować je
solidnością polskiego sprzętu, by w niedalekiej przyszłości polski przemysł stał się
poważnym dostawcą dla tych państw, co zresztą stało się faktem. Z Sofii trasa wyprawy
prowadziła do Stambułu.

19-21 czerwca 1928 roku.
W tych dniach Turcja przyjmowała uroczyście polskich lotników, szczególnie zaś
byłego pilota armii tureckiej, a obecnie szefa polskiego lotnictwa wojskowego płk.pil. Ludomiła A.Rayskiego. Prasa turecka poświęciła wiele miejsca ich pobytowi. Na
depeszę o przekroczeniu granicy przez nasz zespół samolotów, z lotniska Yesilköy
wystartował specjalny klucz reprezentacyjny i w jego asyście Polacy lądowali na ziemi
tureckiej. Gości z Polski witali wysocy dostojnicy państwowi, generalicja i mnóstwo
dziennikarzy. Nastąpiły uroczyste mowy oficjalne na lotnisku, na które w odpowiedzi
poprawną turecczyzną przemówił płk Rayski. Spotkało się to z dużym aplauzem obecnych.

Nazajutrz wszystkie dzienniki zamieściły obszerne sprawozdania. 20 czerwca, polscy
oficerowie złożyli pod pomnikiem poległych pilotów tureckich z czasów I wojny światowej
okolicznościowy wieniec, a następnie na zaproszenie burmistrza udali się do ratusza na
bankiet. Pozostały czas pobytu polscy goście spędzili bardzo ciekawie, wizytując prezydenta
Kemala Atatürka, zwiedzając pałac prezydencki, także muzea Topkapi i Aya Sofyę. W
programie znalazły się także wycieczki łodzią po Bosforze. W dniu ostatnim pobytu,
płk Rayski wizytował Szkołę Mechaników Lotniczych, oraz Muzeum Lotnictwa w Yesilköy,
zorganizowanym na terenie dawnej szkoły lotniczej, którą Rayski właśnie przed laty miał
przyjemność ukończyć. Polacy opuścili gościnną Turcję 22 czerwca rano i udali się w drogę
powrotną do kraju.
Rezultatem tej wizyty, w znacznej mierze, były późniejsze zamówienia dla polskiego
przemysłu lotniczego, płynące z tych właśnie państw i nie przypadkowo w muzeum w
Yesilköy /d. San Stefano/ stoi do dnia dzisiejszego polski samolot myśliwski PZL-24.
1 września 1928 roku,
Ludomił Rayski zawarł związek małżeński ze Stanisławą Kuszelewską. (zał. 14 ). Z
załączonego, mało czytelnego odpisu aktu ślubu, wyczytać można, że uroczystość ta miała
miejsce w kościele parafialnym w Koprzywnicy powiat sandomierski w obecności
kpt. Adama Mrówki i sierż. Stanisława Paprockiego, jako świadków, oraz ks.prałata
Stanisława Puławskiego, który ślubu udzielał. Należy nadmienić, że Stanisława Kuszelewska
była znaną działaczką społeczną, dziennikarką, pisarką i tłumaczką literatury obcej.
Szczególnie interesowała się twórczością Josepha Conrada, którego prozy przetłumaczyła aż
15 tomów. Stanisława Kuszelewska była poprzednio zamężna z Ignacym Matuszewskim,
ministrem skarbu w latach 1929-31. Zanim poznali się z Ludomiłem, pani Kuszelewska była
rozwiedziona ze swoim pierwszym mężem, a ich małżeństwo zostało wcześniej
unieważnione. Z tego związku pozostała córka Ewa, studentka medycyny, która chcąc pójść
w ślady ojczyma-lotnika, została czynną pilotką szybowcową w Aeroklubie Warszawskim.

11 listopada 1928 roku,
Naczelny Wódz, Marszałek Piłsudski na mocy specjalnego rozkazu nadał Polową
Odznakę Pilota, wszystkim lotnikom personelu latającego z wojny 1918-1920 roku. Odznaka
ta, zaprojektowana przez artystę Gruberskiego, została w zasadzie ustanowiona jeszcze w
roku 1919 dla pilotów i obserwatorów wykonujących zadania nad nieprzyjacielem po
wykonaniu 10 lotów bojowych. Po zakończeniu wojny odznakę nadawano również ale już

oczywiście nie za loty bojowe, co spowodowało pewne opory starej, wojennej gwardii
lotników. W 1928 roku, z inicjatywy płk. Ludomiła Rayskiego, powołano komisję, która
miała za zadanie zweryfikowanie praw do otrzymania Polowej Odznaki Pilota. Komisja w
której zasiadali m.in. Rayski, de Beaurain, Kossowski, Kalkus, Makowski, Turbiak, ustaliła
na podstawie dokumentów listę uprawnionych do noszenia tej odznaki lotników. Odznaka ta
została wyróżniona zielonym wieńcem, trzymanym w dziobie srebrnego orła. Nadanie odznak
zostało upamiętnione wręczeniem honorowych dyplomów, ale dopiero podczas odsłonięcia
Pomnika Lotnika w 1932 roku.
2 stycznia 1929 roku,
nowopowstałe przedsiębiorstwo Linie Lotnicze „Lot”, którego dyrektorem został
inż.Turbiak, rozpoczęło loty pasażerskie i towarowe na pięciu trasach krajowych. Niedługo
potem rozpoczęto również loty międzynarodowe. Wyeliminowanie niemieckich agentur w
lotnictwie cywilnym, czyli zerwanie kontraktu z fmą „Aerolot”, było możliwe z pomocą
prezydenta RP Mościckiego i płk. Becka, szefa gabinetu Ministra S.Wojsk. Ludomił Rayski
kontynuując tę walkę w lotnictwie cywilnym spowodował, że zamiast Junkersa, sprzętem
obowiązującym w Locie został wybrany holenderski samolot Fokker F-VII/ 3m. Zakupiono
również licencję na produkcję tych samolotów, które w tym czasie były jednymi z
najlepszych w Europie. Licencyjny Fokker F-VII/3m stał się również podstawowym
samolotem bombowym w polskim lotnictwie i służył temu celowi aż do pojawienia się w
eskadrach bombowych, rewelacyjnego PZL-37B „Łoś”, co miało miejsce w roku 1938.
Płk Rayski borykając się stale z brakiem finansów na rozwój lotnictwa, starał się pozyskiwać
sprzęt względnie tanim sposobem, a jednocześnie sprzęt solidny i zgodny ze stawianymi
wymogami. Wymownym tego przykładem jest właśnie Fokker. Idąc dalej tym tokiem
rozumowania, Ludomił Rayski, zamierzał zainspirować nasz przemysł do przejścia na
konstrukcje własne, po nabraniu doświadczenia przy produkcji licencyjnej.
Na podstawie tej idei powstał na przełomie roku 1937/38 polski samolot komunikacyjny
PZL-44 „Wicher”, o zupełnie przyzwoitych osiągach, który mógł być w prosty sposób
przystosowany do służby wojennej. Można przytoczyć szereg przykładów podobnego
sposobu myślenia wśród lotniczych sfer kierowniczych na tzw. szerokim świecie. Niestety,
„Wicher” nie został jednak zakupiony przez „Lot”, a na jego miejsce zakupiono
amerykańskiego Lockheeda, choć wszelkie przesłanki wskazywały za tym by popierać
rodzimą produkcję, a nie wywozić dewizy za granicę osłabiając własną gospodarkę, tym

samym zwiększając i tak wysokie bezrobocie. Niestety, takie działania stawiające
partykularne interesy ponad dobro państwa, nie są odosobnione i dziś.
Można czasami spotkać się z krytycznymi uwagami, iż błędem Rayskiego było popieranie
budowy samolotu pasażerskiego zamiast maksymalnie przyspieszyć w PZL projektowanie
samolotu myśliwskiego. Otóż, zgodnie z wypowiedziami niektórych znanych autorytetów i
badaczy historii lotnictwa, Rayski nie posiadał wówczas pieniędzy na budowę żadnego, nie
tylko myśliwskiego prototypu, a to z dwóch powodów. Pierwszy to taki, iż na budowę
prototypów wolno mu było wydać za zezwoleniem Sztabu Głównego, tylko 2 mln. złotych
rocznie, które to pieniądze były już zaangażowane w budowę pościgowego „Wilka”. A po
drugie, w tym samym czasie nakazano Rayskiemu wykupienie Zakładów Skody,
produkujących silniki lotnicze, na którą to transakcję budżet lotnictwa wojskowego wydał
ponad 9 mln. złotych. „Wicher” budowany był za pieniądze Ministerstwa Komunikacji, więc
Rayski tej inicjatywie mógł tylko przyklasnąć, nie płaciwszy pieniędzy z kasy lotnictwa
wojskowego.

1 kwietnia 1929 roku,
na skutek osobistego zaangażowania Ludomiła Rayskiego, uruchomiono w Wytwórni
Balonów i Spadochronów w m. Legionowo-Jabłonna produkcję licencyjnych spadochronów
„Irving”. Sprawa była poważna i nagląca ponieważ brak solidnych i pewnych spadochronów
hamował szkolenie pilotów i stwarzał niebezpieczeństwo wypadków lotniczych, które
niestety miały miejsce dość często. Sprowadzone ze Stanów Zjednoczonych świetne
spadochrony „Irving” były dość drogie i ilość ich nie pokrywała znacznego zapotrzebowania.
Sprawa produkcji własnych spadochronów była zatem zadaniem pierwszoplanowym, co
udało się doprowadzić do szczęśliwego zakończenia. Chcąc podkreślić, że krajowe
spadochrony są sprzętem solidnym i pewnym, płk Rayski wykonał osobiście skok z
pierwszym wykonanym w Jabłonnej, spadochronem.
20 listopada 1929 roku,
Płk Rayski wystosował ściśle tajne i pilne pismo o sygn.1634/29 do dowódców grup
lotniczych, w celu odczytania niniejszego dowódcom jednostek. Powodem był wypadek
lotniczy, podczas walki powietrznej, w której z powodu braku spadochronu śmierć ponieśli
dwaj lotnicy III pułku. Sprawa była bulwersująca ponieważ pułk posiadał pewną ilość
spadochronów, lecz piloci sprawę używania spadochronów bagatelizowali, a dowódcy nie

byli dość skrupulatni w egzekwowaniu rozkazu ich używania. Dlatego też szef lotnictwa
kategorycznie stawia sprawę stosowania spadochronów do lotów nocnych i do walk
powietrznych, bo na wszystkie rodzaje zadań lotniczych liczba spadochronów była jeszcze
niewystarczająca. (zał.15 )
W roku 1929,
płk Ludomił Rayski, wraz ze swymi zastępcami: płk Tytusem Karpińskim i
płk Januszem de Beaurain, oraz wyższymi oficerami wyszkolenia, dokonali reorganizacji
wojskowego szkolnictwa lotniczego, tworząc trzy główne ośrodki: Centrum Wyszkolenia
Oficerów Lotnictwa w Dęblinie, Centrum Wyszkolenia Podoficerów Lotnictwa w
Bydgoszczy oraz Lotniczą Szkołę Strzelania i Bombardowania w Grudziądzu. Uczelnie te
dały początek dla urzeczywistnienia dążeń Ludomiła Rayskiego do stworzenia w Polsce
szkolnictwa lotniczego na najwyższym poziomie. Kampania wojenna roku 1939 w Polsce
oraz zmagania polskich lotników na zachodnich frontach II wojny światowej, udowodniły
ponad wszelką wątpliwość, że cel ten został osiągnięty. Polski pilot i mechanik byli
niedościgłym wzorem dla innych.
3 sierpnia 1930 roku,
Ludomił Rayski towarzyszył francuskiemu ministrowi lotnictwa, Laurent Eynac, w
podróży samolotem Fokker FVII/3m do Wilna, na zaproszenie Marszałka Józefa
Piłsudskiego. W podróży tej brał udział również szef francuskiej misji wojskowej w Polsce,
gen. Denain. Goście zostali przyjęci przez Marszałka w Pałacu Reprezentacyjnym, skąd po
odbyciu kurtuazyjnych rozmów, udali się na zaproszenie wojewody Raczkiewicza na
uroczyste przyjęcie. /wg. Janusz Cisek, Kalendarium działalności Józefa Piłsudskiego/.
6 września 1930 roku,
w numerze 252 czasopisma „ABC” ukazał się artykuł zatytułowany „Życie ludzkie
tańsze niż spadochron za 1000 zł.”, w którym anonimowy autor usiłował przedstawić
katastrofalną sytuację, jaka rzekomo istnieje w polskim lotnictwie wojskowym, a treść
artykułu skonstruowana została w taki sposób by maksymalnie winą obarczyć szefa
aeronautyki, czyli Ludomiła Rayskiego. Artykuł obarczając płk.Rayskiego winą za faktyczne
i wymyślone w większości, wypadki lotnicze zupełnie mijał się z prawdą, a był stekiem
inwektyw, pomówień i przeinaczeń. Przedstawiane w nim rzekome fakty, nic nie miały
wspólnego z faktami, a służyły głównie do szkalowania Ludomiła Rayskiego. Był to dalszy
ciąg mściwych ataków za zlikwidowanie „Francopolu” i usunięcie niemieckich wpływów w

lotnictwie cywilnym. Pułkownik Rayski natychmiast skierował pismo do Szefa Gabinetu
Ministra Spraw Wojskowych, z wnioskiem o skierowanie sprawy do prokuratora, (Zał. 16 )
dołączając ów artykuł (Zał.17 ), obszerne omówienie kontrowersyjnych treści (Zał.18 ) oraz
szereg dokumentów, które zaprzeczały zarzutom, które w nim zawarto.(Zał.19abcd).
Oryginały załączników od 12-19, dot. tej samej sprawy znajdują się w zbiorach CAW.
W październiku 1930 roku,
odbył się oblot pierwszego polskiego samolotu myśliwskiego PZL-7, konstrukcji
inż. Zygmunta Puławskiego. Był to również osobisty sukces Ludomiła Rayskiego, który krok
po kroku zmierzał do zbudowania w Polsce samowystarczalnego przemysłu lotniczego,
uważając słusznie, że jest to jedyny sposób by polska armia otrzymała solidny sprzęt, nie
odbiegający od standardów światowych i w dostatecznej ilości. Wymownym tego przykładem
stał się właśnie PZL-7, którego pierwsza wersja PZL-6, demonstrowana na Salonie Paryskim
w grudniu 1930 r., zyskała wielki rozgłos z powodu niecodziennego układu płata i
wspaniałych właściwości pilotażowych, które to cechy z właściwą sobie maestrią przedstawił
Bolesław Orliński w czasie specjalnego pokazu, na lotnisku Le Bourget pod Paryżem. Był to
niewątpliwie wielki sukces polskiego lotnictwa i polskiego przemysłu. Nie był to oczywiście
jedyny przykład pozytywnego działania w sferach konstruktorskich i wytwórczych w naszym
kraju. Od kilku lat działała w Poznaniu Wytwórnia „SAMOLOT”, która już w 1926 roku
rozpoczęła produkcję niewielkich ilości szkolnych samolotów BM, konstrukcji Ryszarda
Bartla. W tym samym czasie w Białej Podlaskiej, powstała tam wytwórnia rozpoczęła
produkcję samolotu wojskowego PWS-1, który stał się protoplastą całej rodziny udanych
samolotów szkolno-treningowych krajowej produkcji. W Lublinie firma Plage & Laśkiewicz
rozpoczęła w 1928 r. produkcję na dużą skalę samolotu towarzyszącego R-X, konstrukcji
inż.Rudlickiego. Samolot ten zyskał duże uznanie, gdyż realizował wszelkie wymagania
stawiane dla tego typu płatowca, postawione przez Komitet do Spraw Uzbrojenia i Sprzętu
dla samolotu towarzyszącego. Wynika z tego niezbicie, że Polska szła po najlepszej drodze do
osiągnięcia wielkiego sukcesu w przemyśle lotniczym i jest to niekwestionowaną zasługą
Ludomiła Rayskiego.
W marcu 1931 roku,
ukończono próby z prototypem PZL-7 przeznaczonym do produkcji seryjnej dla
wojska. Szef lotnictwa, płk Rayski zamówił w Państwowych Zakładach Lotniczych 150
sztuk, tego samolotu, oznaczonego symbolem PZL-7a, na przezbrojenie eskadr myśliwskich.

Samoloty te sukcesywnie zasilały jednostki lotnicze, wypierając treningowo-bojowe PWS-10.
Z myśliwców PZL-7a do wojny 1939 roku dotrwało w linii 30 sztuk, stały się one już bardzo
przestarzałym sprzętem bojowym, ale w rękach doskonale wyszkolonych pilotów były
jeszcze w stanie zwalczać niektóre niemieckie samoloty rozpoznawcze i bombowe*. Ich
zwrotność, zwartość budowy i wytrzymałość stanowiły o ich wielkiej dzielności w walce.
*_O tym jak radzono sobie ze słabymi osiągami PZL-7 na froncie pisze w swoich
wspomnieniach szef mechaników 162 Eskadry Myśliwskiej, sierż. Karol Surma: Mieliśmy
kilka dni wolnych, które wykorzystaliśmy na doszkalanie techniczne rezerwistów i
przygotowanie maszyn. (...) Za zgodą dowódcy dywizjonu wydałem rozkaz mechanikom
obsługującym P-7 aby rozłączyli ścięgna „Bustom” przez co silniki zyskały całkowitą moc i
szybkość maszyn dorównywała P-11C. Rękopis tych wspomnień, przekazany przez córkę
Karola Surmy, p.Danutę Sawicką, znajduje się w posiadaniu autora.
21 sierpnia 1931 roku
Ludomił Rayski towarzyszył rumuńskiemu księciu Mikołajowi na audiencji u
Marszałka Piłsudskiego w Belwederze. Ze strony rumuńskiej w rozmowach wzięli ponadto
udział generałowie: Lazarescu i Jacobici, a ze strony polskiej: gen.Fabrycy, płk Piskor i
mjr A.Sokołowski. /za Janusz Cisek, Kalendarium działalności Józefa Piłsudskiego.Nowy
Jork 1992 /.
W lecie 1931 roku,
na

zaproszenie

francuskiego

Ministerstwa

Lotnictwa,

Marszałek

Piłsudski

oddelegował płk. Ludomiła Rayskiego w towarzystwie dwóch oficerów na manewry do
Francji. Polska delegacja była niezwykle gorąco przyjmowana przez dowództwo francuskie i
wobec tego Rayski w celach reprezentacyjnych wydał około 900 zł. ponad przysługujące mu
diety, na co przedstawił w Polsce rachunki. Sumy tej nie chciano jednak honorować z
niewiadomych powodów. Rayski te pieniądze wyłożył więc z własnej kieszeni i zapłacił, ale
odczuł to boleśnie jako osobistą zniewagę. O zaistniałym fakcie wspomina w prośbie o
dymisję z 18 września 1932 r.
Rok 1931/1932.
Ludomił Rayski za swe nieugięte stanowisko w sprawie „Francopolu”, „Aerolotu”
oraz innych działań na korzyść polskiego lotnictwa był szkalowany i atakowany na różne
sposoby i niejednokrotnie w sposób po prostu ordynarny. Rozpętano całą kampanię
przeciwko niemu, nie tylko w prasie, ale i na zasadzie wiadomości od osób dobrze

poinformowanych. Była to tzw.szeptana propaganda, którą uprawiali ludzie przeciwni
Piłsudskiemu, a dawni współpracownicy gen. Zagórskiego, którzy u jego boku pragnęli
dorobić się fortuny na nieuczciwych zamówieniach rządowych. Jednym z biorących udział w
nagonce na szefa lotnictwa, okazał się mjr obs. Kazimierz Kubala, znany z nieudanych
przelotów Północnego Atlantyku w załodze mjr. Ludwika Idzikowskiego. Ludomił Rayski
opisał ten fakt w „Słowach prawdy o lotnictwie polskim” w następujących słowach /str.53/
« ... zaczęły ukazywać się w gazetach atakujące mnie artykuły. Byłem do tego
przyzwyczajony. Intrygowało mnie tylko źródło nowej nagonki. Sprawa się wyjaśniła.
W tym czasie żona moja otrzymała dwa anonimy w stylu jak najbardziej ordynarnym.
W anonimach były takie zwroty, jak „ten zbrodniarz otruje ciebie i córkę”. Poruszano
również sprawy lotnictwa: „Bierze od Niemców pieniądze za każdego zabitego lotnika”. Na
pierwszy anonim nie zwróciłem uwagi, po drugim oddałem sprawę żandarmerii.
Równocześnie pojawił się anonim rozesłany do rozmaitych władz i osobistości wojskowych i
cywilnych zarzucający mi wyrafinowane zbrodnie. (...)Gdy treść publicznego anonimu doszła
do mojej wiadomości, złożyłem na ręce ministra spraw wojskowych, marszałka Piłsudskiego,
prośbę o zwolnienie mnie z urzędu i wytoczenie mi śledztwa. Marszałek wyznaczył komisję do
zbadania zarzutów. (...) Tymczasem żandarmeria, prowadząca śledztwo, ustaliła, że anonimy
były pisane na maszynie będącej w dziale mjr.Kubali. Wytoczono mu sprawę sądową. Kubala
początkowo zapierał się stanowczo jakiejkolwiek łączności z anonimami, ale gdy jego
maszynistka, p.Cz. K. zeznała pod przysięgą, że anonimy pisała pod dyktando Kubali, Kubala
przyznał się do winy. Sąd skazał go na degradację i 8 miesięcy więzienia; ułaskawił go
Prezydent Rzeczypospolitej ».
Marszałek Piłsudski, po zapoznaniu się z wynikami śledztwa dymisji Rayskiemu nie
udzielił, a za dotychczasową pracę udzielił pochwały na piśmie i list ten kazał ogłosić w
prasie. (Zał. 20) Według słów Ludomiła Rayskiego, była to dla niego najcenniejsza pamiątka
i nagroda, którą pieczołowicie przechowywał w swoich zbiorach, lecz niestety spłonęła w
czasie powstania warszawskiego.

W czerwcu 1932 roku,
po oblataniu unowocześnionej wersji samolotu myśliwskiego, noszącego kryptonim
PZL-11, szef lotnictwa, płk Rayski, zamówił 175 sztuk tych samolotów dla polskiej armii.
Samolot ten po uwzględnieniu poprawek nakazanych przez Instytut Badań Technicznych

Lotnictwa i płk. Rayskiego, stał się wzorcem do produkcji seryjnej. Samolot był ze wszech
miar udany i znacznie szybszy od poprzednika, PZL-7. Wcześniejsza prezentacja PZL-11 na
licznych pokazach międzynarodowych spowodowała duże zainteresowanie tym samolotem na
rynkach światowych. Zakupem w postaci gotowego sprzętu jak i licencją na jego produkcję
zainteresowane były: Francja, Rumunia, Portugalia, Turcja, Grecja, Szwecja, Jugosławia,
Bułgaria, Estonia, Finlandia, a nawet Japonia. Wersję eksportową samolotu PZL-11,
wychodzącą naprzeciw życzeniom potencjalnych nabywców, opracował inż. Wsiewołod
Jakimiuk i nosiła ona kryptonim PZL-24. Maszyna została dostosowana do silników Gnôme
Rhône dużej mocy, zastosowano w niej po raz pierwszy w świecie działka. Dodano także
krytą kabinę pilota oraz osłony na koła podwozia, co poprawiało zarówno osiągi jak i komfort
załogi. Na tym samolocie Bolesław Orliński pobił światowy rekord prędkości, osiągając 414
km/h. Może to jednocześnie nasunąć pytanie, dlaczego wobec tego te doskonałe myśliwce
sprzedawaliśmy za granicę, zamiast zasilić w nie własne lotnictwo. Zagadnienie to wyjaśnia
sam Ludomił Rayski na kartach swojej książki. (Słowa prawdy o lotnictwie polskim 19191939, str.46 )
(...) fabryka, budując płatowce, nie może budować d w ó ch serii tego samego typu! Samoloty
na wywóz były istotnie szybsze. Dlaczego? Bo miały mocniejsze silniki, ale były to własne
silniki klienta. My wywoziliśmy tylko płatowce, silniki zaś sam klient kupował za granicą i
dawał nam do wbudowania. Nasze silniki były z licencji angielskiej i nie mieliśmy ich prawa
sprzedawać. Nasi zaś klienci - państwa bałkańskie - nie budowały u siebie przemysłu
lotniczego, tylko kupowały gotowy sprzęt: doskonałe płatowce u nas, najnowsze silniki we
Francji, w firmie Gnôome Rhône. Dalej Ludomił Rayski wyjaśnia, że nasi klienci kupowali
zaledwie po kilkanaście silników, w związku z tym kupowali je z bieżącej produkcji, czyli
najnowsze. Polskie lotnictwo, znacznie większe, potrzebowało ich dużo, zatem nam opłacało
się kupować licencję, bo było to dużo tańsze rozwiązanie, ale powodowało, że nasze silniki
były mniejszej mocy, jako siłą rzeczy starsze o ok. dwa lata. Najlepszym rozwiązaniem było
by stworzenie w Polsce własnego studium silnikowego, w celu uniezależnienia się od licencji
zagranicznych. O realizację tego celu całymi latami walczył płk Rayski.
18 września 1932 roku,
płk Ludomił Rayski, powodowany nasilającymi się mimo listu pochwalnego, atakami
na jego osobę, skierował do ówczesnego Ministra Spraw Wojskowych, Marszałka Józefa
Piłsudskiego, obszernie uzasadniony raport z prośbą o przeprowadzenie dochodzenia

superrewizyjnego oraz dymisję z zajmowanego stanowiska. (zał. 21+21a) W dołączonym
uzasadnieniu Rayski, oprócz wymienienia głównych przykładów swoich zmagań z siłami
zewnętrznymi wrogimi państwu, podkreślił również swoją niemoc w przeprowadzeniu
niezbędnych reform w organizacji lotnictwa oraz obronie przeciwlotniczej, na co zwracał
uwagę już od lat kilku bezskutecznie. Uzasadnienie to wyraźnie przedstawia sytuację, gdy
nominalny szef lotnictwa, z nałożonymi nań poważnymi odpowiedzialnościami nie posiada
potrzebnych do tego kompetencji, nie mówiąc już o niezbędnych funduszach. Rayski
szczególnie podkreślił zupełny anachronizm rozbieżności organizacji pokojowej od wojennej
oraz

zupełnej

bezbronności

państwa

z

powodu

braku

zorganizowanej

obrony

przeciwlotniczej. Rayski doskonale rozumiał, że lotnictwo staje się jedną z broni głównych i
traktowanie go wyłącznie jako służby pomocniczej jest błędem nie do wybaczenia. Te jego
mądre postulaty nigdy jednak nie doczekały się posłuchu. Był to skutek starzenia się sztabów,
które tkwiły wciąż przy zmurszałej doktrynie wojennej, preferującej piechotę, kawalerię,
artylerię, a dopiero na samym końcu broń pancerną i lotnictwo. Po przegranej kampanii
wrześniowej niektórzy sztabowcy przyznali Rayskiemu rację, ale jak mówi stare przysłowie:
Mądry Polak po szkodzie. W odpowiedzi na raport, Marszałek Piłsudski dymisji
płk. Rayskiemu nie udzielił, postępowania superrewizyjnego nie nakazał, a podkreślając
swoje uznanie dla wszystkich działań szefa lotnictwa, w niedalekiej przyszłości awansował
do stopnia generalskiego.
Oryginał raportu o dymisję oraz uzasadnienie wraz z załącznikami, znajduje się w zbiorach
Centralnego Archiwum Wojskowego.
11 października 1932 roku,
pułkownik Rayski przedstawił Sztabowi Głównemu referat, nakreślający trzyletni plan
rozbudowy lotnictwa na lata 1933 - 1935. W referacie tym napisał między innymi:
Nowy sprzęt (PZL-7 - przyp.JWW) jest najlepszym jaki obecnie istnieje, ilościowo jednak jest
nasze lotnictwo zbyt słabe. Rzeczywiście, w owym czasie PZL-7 był samolotem przodującym
w świecie, lecz aby stanowić realną siłę obronną, Polska powinna posiadać co najmniej 18
eskadr lotnictwa myśliwskiego. Tak postulował płk Rayski w swoim referacie, dodając
jeszcze rozwój lotnictwa obserwacyjnego /towarzyszącego/ do 16 eskadr, a pozostawiając
chwilowo pozostałe rodzaje lotnictwa na dotychczasowym poziomie. Eskadry liniowe miały
być w niedługim czasie przezbrojone w nowy sprzęt, mianowicie PZL-23 „Karaś”, który
powstawał pod kierownictwem inż. Stanisława Praussa. Referat Ludomiła Rayskiego

postulował również przestudiowanie koncepcji myśliwca ciężkiego, dwusilnikowego oraz
nowoczesnego bombowca średniego.
10 listopada 1932 roku,
w przeddzień naszego święta narodowego, które wówczas było również świętem
lotniczym, w kościele Zbawiciela została odprawiona msza za dusze poległych i zmarłych
lotników. Przy symbolicznym katafalku wartę honorową pełnili oficerowie i podoficerowie
wojsk lotniczych, a na honorowych miejscach zasiadali członkowie rządu i parlamentu. Po
nabożeństwie, liczna grupa kombatantów lotnictwa czasu wojny polsko-bolszewickiej, była
podejmowana przez szefa Departamentu Aeronautyki, płk.pil. Ludomiła Rayskiego, w salach
kasyna oficerskiego 1-go pułku lotniczego na Okęciu. Podczas uroczystego obiadu,
płk Rayski w krótkim przemówieniu powiedział, że spotkanie to stanowi radosny moment w
życiu ich, lotników, przypomina bowiem dni wielkiego trudu, ale i nieprzemijającej chwały,
którą przyćmić może jedynie wspomnienie poległych w walkach kolegów. Naród nie
zapomniał o ich wiekopomnych czynach i oto ze składek społecznych powstał pomnik
Lotnika, który zostanie odsłonięty osobiście przez prezydenta RP, Ignacego Mościckiego w
dniu następnym. Wieczorem odbył się uroczysty Apel Poległych na terenie lotniska
mokotowskiego. W blasku pochodni, w asyście wszystkich eskadr warszawskich i delegacji
pozostałych pułków, przy wtórze werbli, inicjując uroczyste wywoływanie wszystkich
poległych do apelu, płk Rayski powiedział: Żołnierze! choć wojna jest daleko za nami, lotnik
wojskowy trwa nadal w walce, w której padają nasi towarzysze broni. Tych, którzy padli,
wzywamy dziś do apelu! A choć nie stawią się, to jednak duchem byli i są z nami!

11 listopada 1932 roku,
o godz. 13, przy dźwiękach hymnu narodowego, na plac Unii Lubelskiej przybył
Prezydent RP z towarzyszącymi osobistościami i po odebraniu raportu od dowódcy Okręgu
Korpusu Warszawskiego, przystąpił do odsłonięcia Pomnika. Oczom zebranych tłumnie
Warszawiaków ukazał się spiżowy posąg Lotnika wspartego na stylizowanym śmigle. Tym
symbolicznym gestem, naród polski dziękował swym lotnikom, za bohaterstwo, poświęcenie i
daninę krwi, przelanej w obronie niepodległości, odzyskanej po 123 latach niewoli.
Jednocześnie gest ten był podkreśleniem, że rola jaką odegrali polscy lotnicy w walce z
bolszewicką nawałą była ogromna i ta ich niezmierzona, znojna praca zwiadowcza,
szturmowa i niszczycielska dała w efekcie piękne zwycięstwo nad kilkakrotnie silniejszym

przeciwnikiem. Po ceremonii odsłonięcia pomnika nastąpiły liczne przemówienia. Jako Viceprzewodniczący Komitetu Budowy Pomnika, krótkie żołnierskie przemówienie wygłosił
płk pil. Ludomił Rayski. Oto jego słowa: W imieniu wszystkich lotników - tych, co polegli w
walce z nieprzyjacielem na froncie, jak również w imieniu tych, co zginęli w walce z żywiołem
- składam społeczeństwu za ten pomnik wyrazy najgłębszej wdzięczności. Dla nas lotników,
którzy żyjemy, będzie on symbolem zwycięstwa ideału nad grozą śmierci.

12-23 października 1933 roku,
płk pil.Ludomił Rayski, z myślą o promowaniu polskiej wytwórczości w świecie,
poprowadził formację 28 najnowszych myśliwców polskiej produkcji PZL-7a, z kurtuazyjną
wizytą do Rumunii. Tam w Bukareszcie, podczas obchodów z okazji rumuńskiego święta
narodowego, polscy piloci dali pokaz najwyższej klasy pilotażu i wielkich możliwości swoich
samolotów. Pokaz spotkał się z żywiołowym przyjęciem elit wojskowych, a tłumy licznie
zebranych Rumunów gorąco oklaskiwały polskich pilotów i ich maszyny.
3 listopada 1933 roku,
grupa 5 bardzo starannie wykonanych samolotów R-XIII D z lubelskiej wytwórni,
dowodzona przez płk.pil. Ludomiła Rayskiego i mjr.pil. Bolesława Stachonia wystartowała z
lotniska mokotowskiego w Warszawie do Moskwy. Była to rewizyta po zeszłorocznej
wizycie rosyjskich lotników w Polsce. Niestety, w białoruskim Mińsku lot przerwano z
powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych. Dalszą podróż do Moskwy delegacja
nasza odbyła koleją. Przyjęcie w Moskwie odbyło się w bardzo przyjaznej atmosferze.
Gen. Rayski wspomina o tym w swoich wspomnieniach pisanych po angielsku, a
znajdujących się w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oto stosowny fragment:
(za W.Subotkinem: Moje spotkania z gen. Rayskim).
(...) Co mnie bardzo uderzyło w czasie tego przyjęcia, to niezwykle przyjacielski
stosunek Rosjan do mnie oraz ich wytworny sposób bycia. Podczas oficjalnego obiadu
wydanego z okazji mojej wizyty siedziałem po prawej stronie szefa sztabu głównego
marszałka Jegorowa, który sprawiał wrażenie, że darzy mnie sympatią. W czasie rozmowy
marszałek Jegorow, wspominając o swojej daczy na Kaukazie, opowiedział o panującym tam
zwyczaju. Gdy człowiek obcy przekroczy próg jakiegokolwiek domu, może być pewien, że w
domu tym nie spotka go żadna krzywda. Nie może jednak być pewien swego bezpieczeństwa
po opuszczeniu domu. Jeśli podczas wizyty gospodarz poczęstuje go wodą lub owocami,

oznacza to, że i po wyjściu z domu nie spotka go żadna krzywda. Po tych słowach
wypowiedzianych podczas deseru marszałek Jegorow położył na moim talerzyku obraną
gruszkę. Bardzo było mi przykro, kiedy dowiedziałem się, że marszałek Jegorow został
aresztowany i stracony.
1 stycznia 1934 roku,
ogłoszono rozkaz I Marszałka Polski, Józefa Piłsudskiego, dotyczący awansów na rok
bieżący. Na mocy tego rozkazu, płk pil. Ludomił A.Rayski, Szef Departamentu Aeronautyki
został awansowany na stopień generała brygady. Było to zwieńczenie jego wieloletniej,
wiernej służby dla polskiego lotnictwa, jednocześnie dowód zaufania Józefa Piłsudskiego do
jego poczynań i jakby chęć zrekompensowania tych wszystkich przykrości, jakich Rayskiemu
nie szczędzono przez lata zmagań o rodzimy przemysł i wyposażanie w jego produkty
polskiego lotnictwa, nie tylko wojskowego lecz i cywilnego.
9 kwietnia 1934 roku.
Taką datę nosi list nadesłany z Bukaresztu na ręce szefa Departamentu Lotnictwa,
gen.bryg.pil.Ludomiła Rayskiego, od Wielkiego Księcia Michała, rumuńskiego następcy
tronu, zaczynający się od słów: Mon General. Oto jego treść: /za Lot Polski nr 9, 1934 r./
Prawdziwą przyjemność sprawił mi model, nadesłany przez Pana i podkomendnych
Jego Kolegów. Podziwiałem dokładność wykonania każdej części. Dziękuję z całego serca
Panu, Panie Generale i Pana Kolegom.
List rumuńskiego następcy tronu, wielkiego miłośnika lotnictwa, był pismem
dziękczynnym za otrzymany kilka dni wcześniej, pięknie wykonany w skali 1:10 model
najnowszego polskiego myśliwca PZL-11. Model ów został wykonany przez pracowników
Państwowych Zakładów Lotniczych na Okęciu specjalnie w tym celu, a jednocześnie gest ten
miał na celu zainteresowanie najwyższych władz Rumunii wyrobami polskiego przemysłu
lotniczego, co jak wiadomo stało się faktem.
13 kwietnia 1934 roku,
Marszałek Piłsudski wyraził zgodę na lot gen. Rayskiego z wizytą kurtuazyjną do
Grecji i Turcji. /za Janusz Cisek, Kalendarium działalności Józefa Piłsudskiego/

23 kwietnia 1934 roku,
na specjalnej audiencji u prezydenta RP prof. Ignacego Mościckiego, zostali przyjęci:
prezes Aeroklubu RP, Janusz Radziwiłł, wiceprezes, gen.pil.inż. Ludomił Rayski oraz

sekretarz generalny Aeroklubu RP, ppłk dypl. Bogdan Kwieciński. Wystąpili oni z prośbą do
Prezydenta o objęcie wysokiego protektoratu nad organizowanymi w Polsce zawodami
balonowymi o puchar Gordon-Bennetta oraz wielkim rajdem samolotów turystycznych
Challenge.

Czerwiec 1934 rok
W miesiącu tym miała miejsce wizyta kurtuazyjna oficerów marynarki i lotnictwa
królestwa Szwecji. Delegacja szwedzka pod dowództwem kmdr. Oerenberga zwiedziła
m.in.Warszawę, gdzie w obecności polskich władz lotniczych i społeczeństwa złożyła
wieniec pod pomnikiem Lotnika. Towarzyszył im stale gen.Rayski jako szef polskiego
lotnictwa.

28 lipca 1934 roku,
W lipcu miała miejsce wizyta radzieckich oficerów lotnictwa wojskowego i
cywilnego. Na czele grupy 26 lotników ZSRR stali: Zastępca Szefa Sztabu Głównego,
Meżeninow, Zastępca Szefa Sztabu Lotniczego Chrypin i Anwelt, Szef Wydziału Transportu
Lotniczego. Delegacja ta w towarzystwie gen.Rayskiego zwiedzała ośrodki szkolenia
lotniczego w Polsce. Bawiła m.in. w dęblińskiej „Szkole Orląt’, a 28 lipca zwiedzała
Warszawę jako ostatni etap swojej bytności.
16 września 1934 roku,
na Lotnisku Mokotowskim zakończył się ostatni etap Chellenge, który jak
powszechnie wiadomo zakończył się druzgocącym zwycięstwem polskich załóg nad elitą
lotnictwa sportowego Europy. Dwa pierwsze miejsca zajęli Polacy startujący na RWD-9, w
kolejności: Pierwsze kpt. Jerzy Bajan z mech. sierż. Gustawem Pokrzywką, drugie Stanisław
Płonczyński z mech. Stanisławem Ziętkiem. Na temat źródeł ówczesnych sukcesów polskiego
lotnictwa na arenie międzynarodowej, w nr 20 dwutygodnika Lot Polski, na str.2, napisano:
(...) Wspaniałe zwycięstwa naszych lotników i baloniarzy w latach: 1932 Challenge w
Niemczech – I-sze miejsce Żwirko i Wigura: w 1933 Gordon-Bennett w Ameryce – I-sze
miejsce Hynek i Burzyński; w 1934 w Polsce Challenge: I-sze miejsce Bajan i Pokrzywka;
Gordon-Bennett: I-sze miejsce Hynek i Pomaski, – nasuwają dużo refleksyj i wniosków. (...)
Gdyby lotnictwo polskie nie przedstawiało jako całość, wielkiej, moralnej i materjalnej
wartości, nie byłoby i nie mogłoby być zwycięstwa. To jest prawda którą każdy rozumie, kto
choć cośkolwiek zapoznał się z tym olbrzymim splotem zależności, określanych słowami:

pilot, konstruktor, mechanik, samolot, silnik, sprzęt, przemysł, wyszkolenie, wiedza, nauka,
it.p., a które składają się na wartość sił powietrznych. Wiemy o tem bardzo dobrze, że wszyscy
nasi zwycięzcy są wojskowymi w służbie czynnej, pomimo, iż na zawodach występowali w
charakterze lotników sportowych, w barwach Aeroklubu R.P.(...) Dzięki zasługom
gen.bryg.pil.inż. Ludomiła Rayskiego, który darzony zaufaniem Najwyższego Zwierzchnika,
ujął w mocne ręce kierownictwo całej aeronautyki w Polsce, – osiągnęliśmy te wspaniałe
rezultaty, o których mowa. On jest właśnie tym czynnikiem, który skupia w swej osobie i w
swych zarządzeniach, wysiłki każdej dziedziny lotnictwa, aby łącząc je celowo i harmonijnie,
osiągnąć jak najwięcej pożądany efekt, wyrażający się nazewnątrz, takimi właśnie wyczynami,
jakich świadkami byliśmy ostatnio.
Tekst to wielce chwalebny dla gen. Rayskiego, ale gdybyż on mógł taką skupiać w
swoich rękach władzę, jak to podaje autor artykułu, to zapewne nie dochodziłoby do różnych
walk podjazdowych na styku: lotnictwo wojskowe, cywilne, Aerokluby, RWD czy L.O.P.P., a
lotnictwo nasze stanowiłoby jako całość, niewzruszony monolit, czego niestety nie zdołał
osiągnąć szef Departamentu Aeronautyki, ze swoimi ograniczonymi kompetencjami.

W 1934 roku,
gen.Rayski pełniąc nieprzerwanie funkcję szefa departamentu aeronautyki ukończył w
Warszawie roczny kurs w Centrum Wyższych Studiów Wojskowych.
On też wraz z płk. Tytusem Karpińskim, powodowani troską o poziom obsługi
technicznej, coraz bardziej skomplikowanego sprzętu latającego, spowodowali powołanie
podchorążówki technicznej. Techniczna Szkoła Podchorążych Lotnictwa początkowo
mieściła się w Bydgoszczy, a następnie rozkazem MSW z dnia 7.XII. 1936 r., przeniesiona do
Warszawy. Podchorążówka ta na kursach trwających trzy i pół roku, o poziomie nieco
niższym niż politechnika, szkoliła oficerów technicznych dla potrzeb eskadr i pułków.
Rocznie uczelnia ta wypuszczała ok. pięćdziesięciu absolwentów.
W tym czasie dała o sobie znać gorsząca afera w kołach lotniczych, chyba przez nikogo
wcześniej nie publikowana, która znacznie pogorszyła i tak napięte stosunki pomiędzy RWD,
a dowództwem lotnictwa wojskowego. Odsłoniła ona kulisy okradania zapasów Dowództwa
Lotnictwa z wysokooktanowej, lotniczej benzyny. O tej bulwersującej sprawie pisze inż.
Stanisław Prauss w swych pamiętnikach Z Zakopanego na Stag Lane, na str. 261-262.
Mówiąc w skrócie wykryto wówczas, że magazynier w 1 pułku lotnictwa, nazwiskiem
Duda, kradnie benzynę. Przeprowadzone wówczas śledztwo wykazać miało, że w

pośrednictwo handlu kradzioną benzyną zaplątany jest Aeroklub Warszawski, jak i Warsztaty
Szybowcowe... (*) . O tym, że nadmiary są wszędzie, że gospodarka paliwem nie jest zbyt
dokładna, dobrze wiedziano. Nic dziwnego nie było w tym zatem, że lecąc gdzieś na wojskowe
lotnisko dostawało się od gospodarzy uzupełnienie benzyny.(...) Naturalnie, że było to
nielegalne, ale nie uważane za jakieś przestępstwo. Jestem pewien, że i nasz klub i RWD, i
Wędrychowski, i Antoś (Kocjan - przyp.JWW) z takiej benzyny od czasu do czasu korzystali,
ale takie sprawy były kroplą w morzu w ogólnych rozchodach benzyny dla lotnictwa. Inna
sprawą był handel Dudy na wielką skalę i tu pośredniczenie w tym handlu byłoby kryminałem.
Oczywiście nie wierzę, aby Wędrychowski czy Antoś wplątali się w takie sprawy.
__________________________________________________________________________
*_ Warsztaty te to spółka kierowana przez Antoniego Kocjana i Jerzego Wędrychowskiego.
Była to filia spółki RWD.
___________________________________________________________________________
Po wybuchu tej afery gen. Rayski zażądał usunięcia z firmy RWD Wędrychowskiego
i Kocjana, ale pozostali dyrektorzy w osobach inż.inż. Rogalskiego i Drzewieckiego
solidaryzując się ze swymi kolegami, stanowczo odmówili. Ponieważ sprawa ta miała miejsce
w okresie Challenge, gen. Rayski nie miał innego wyjścia jak ustąpić z obawy przed nowymi
atakami opinii publicznej, gdyż ta nieustannie była podszczuwana i wrogo nastawiona do
wszelkich jego poczynań. Gen. Rayski na kartach swojej książki pisze o tym lakonicznie ale i
rzeczowo. Na str.44 można przeczytać takie oto znamienne dwa zdania: «Nagonkę - jak
przypuszczam - organizowali w początkach ludzie Francopolu. Wkrótce potem podrośli
młodzi ambitni inżynierowie, którzy zamiast oddać swoje zdolności w służbę państwa, chcieli
wymieniać je na duże zyski ». Filozofia życiowa, jaką przedstawia w tych zdaniach
gen. Rayski, mianowicie taka, która przedkłada działania na rzecz pomyślności Kraju nad
własne sukcesy materialne, bardzo charakterystyczna jest dla ludzi z otoczenia Józefa
Piłsudskiego czyli I-ej Brygady Legionów.

W marcu 1935 roku,
gen.pil. Ludomił Rayski, zmuszony został do wykupienia Polskich Zakładów Skody w
Warszawie. Zakłady te produkowały silniki dla polskiego lotnictwa, ale modernizacja
produkcji nie leżała w interesach czeskich właścicieli Skody. Wykupienie, zatem, było
dobrym i rokującym na przyszłość, posunięciem, jednak 9 mln. złotych, które gen.Rayski
musiał wyasygnować z nędzarskiego budżetu lotnictwa powodowało poważne zahamowanie
prac projektowych nad myśliwcem nowej generacji. W roku 1935 gen. Rayski rozpatrywał

możliwość zamówienia lekkiego myśliwca, obok budowanego już przez inż.Misztala,
dwusilnikowego PZL-38 „Wilk”. Projektem miał zająć się inż.Ciołkosz, a jego samolot
noszący kryptonim PZL-39, byłby tanim myśliwcem o dużej zwrotności, do pracy na małych
wysokościach. PZL-39 wraz z PZL-38 „Wilk” pokrywały zapotrzebowanie na myśliwce
najnowszej generacji. Gen.Rayski przewidział również dla tych samolotów krajowe jednostki
napędowe, aby całkowicie uniezależnić się od sprzętu licencyjnego. Polska miała i to
szczęście, że u nas właśnie narodził się konstruktor silników lotniczych, zasługujący na miano
geniusza. Nazywał się Stanisław Nowkuński i miał już na swoim koncie konstrukcję
rewelacyjnego silnika GR-760, który dzięki specjalnej budowie, wielkiej lekkości przy dużej
mocy, pozwolił Jerzemu Bajanowi zwyciężyć całą czołówkę europejską w Challenge roku
1934. Stanisław Nowkuński zaprojektował następnie silnik „Foka”, który miał być
zastosowany do napędu najnowszych samolotów myśliwskich. Osiągi tego silnika miały być
rewelacyjne i gen.Rayski wierząc w geniusz konstruktora zamówił budowę prototypów
zarówno „Wilka” inż.Franciszka Misztala jak również PZL-39 inż. Zbysława Ciołkosza, które
w założeniach miały mieć zabudowany silnik „Foka”. Gen.Rayski przeliczył się jednak w
swych zamierzeniach. Zanim silnik „Foka” osiągnął zadawalający stan, inż. Nowkuński
poniósł śmierć podczas wycieczki w Tatrach, w nie do końca wyjaśnionych okolicznościach.
Jego następcy nie zdołali wywiązać się z zadania i silnik „Foka” nie doczekał seryjnej
produkcji. Inne silniki, które próbowano dopasować do latającego już płatowca „Wilk”,
rozwijały zbyt małą moc przy swojej masie i osiągi samolotu były zbyt słabe. W tej sytuacji
Ministerstwo Spraw Wojskowych nakazało odstąpić od obu projektów.

12 maja 1935 roku,
zmarł I Marszałek Polski i Komendant wszystkich legionistów, Józef Piłsudski.
Zgodnie z testamentem jaki zostawił, na czele Armii Polskiej stanął Edward Śmigły-Rydz, po
roku mianowany Marszałkiem Polski. W czas jakiś po uroczystościach pogrzebowych,
wczesną jesienią, gen.Rayski zdając sobie sprawę, że sprawa zapatrywań Sztabu Głównego
na użycie lotnictwa w ewentualnym konflikcie zbrojnym musi ulec zmianie, jak również
zmianie ulec muszą plany ilościowe i kierunki rozwoju poszczególnych działów lotnictwa
wojskowego, poprosił o audiencję u Generalnego Inspektora Armii. Otrzymawszy takową,
stawił się u gen. Śmigłego-Rydza z meldunkiem, w którym przedstawił konieczność
niezwłocznej, szerokiej rozbudowy lotnictwa, podkreślając zarazem, że wszelkie działania i
tak już są mocno spóźnione, gdyż sąsiedzi od dawna rozbudowują lotnictwo i osiągnęli
bardzo wysoki poziom, zarówno ilościowy jak i jakościowy w sprzęcie bojowym. Podkreślił

on też, że nawet natychmiastowe zarządzenia i pełny wysiłek przemysłu dadzą efekty dopiero
za parę lat. Postawił zatem pytanie: (Słowa prawdy o lotnictwie polskim. str.61)
(...)czy lotnictwo ma być rozwijane, czy nie, ponieważ na przygotowania potrzeba mi kilku lat
(zbudowanie nowych fabryk, założenie nowych lotnisk, powiększenie personelu szkół).
Marszałek Śmigły odrzekł, że nie może dać odpowiedzi, gdyż jeszcze nie rozpatrzył
szczegółowo budżetu, dopiero bowiem obejmuje urzędowanie. Zameldowałem, że chodzi mi
tylko o zasadniczą decyzję. Na to dostałem wyraźną odpowiedź: Tak, będziemy
rozbudowywali lotnictwo. Na dalszy ciąg tej odpowiedzi gen.Rayski czekał równo rok.
Dowiedział się wówczas, że plan rozbudowy lotnictwa będzie opracowany przez Sztab
Główny, a gen. Rayski, szef Departamentu Aeronautyki, dostanie go tylko do wykonania.
Zdanie wyszkolonego sztabowca lotniczego, wielce doświadczonego lotnika, twórcy
przemysłu lotniczego w Polsce, okazało się zbyteczne...
W lutym 1936 roku,
gen.Rayski spowodował upaństwowienie Zakładów Mechanicznych Plage &
Laśkiewicz. Od tego momentu fabryka nosiła nazwę Lubelska Wytwórnia Samolotów i stała
się jednym z wiodących zakładów przemysłu lotniczego w Polsce i specjalizowała się
głównie w produkcji samolotów tzw. towarzyszących, później nazwanych obserwacyjnymi.
Marzeniem gen. Ludomiła Rayskiego było uchwycenie kierownictwa całego przemysłu
lotniczego w rękach Państwa. Drobne zakłady pomocnicze mogły pozostać w rękach
prywatnych, ale całość powinna pracować w jednym, ustalonym przez interes Państwa,
kierunku, a to możliwe było jedynie przy pełnym upaństwowieniu kluczowych zakładów. To
doprowadziło do wielkiego konfliktu z tymi prywatnymi producentami, którzy chcieli
otrzymywać wielkie zamówienia rządowe i na tym robić fortuny. Właściciele i udziałowcy
tych zakładów, mający niejednokrotnie duże wpływy nie tylko w wojsku, lecz i na
najwyższych szczeblach władzy, rozpętali totalną wojnę przeciwko Rayskiemu. Stanisław
Prauss, konstruktor „Karasia” i „Suma”, w swoich wspomnieniach wydanych pod tytułem:
Z Zakopanego na Stag Lane, pisze na str. 264 tak:
(...) Rayski, bezapelacyjnie figura dominująca w naszym lotnictwie po 1926r., sam
sobie zaszkodził najwięcej brakiem zdolności politycznych, bezkompromisowością i ślepą
wiarą w słuszność doktryny, że wszystkie czynniki w lotnictwie, nie tylko wojskowe, ale i
cywilne, (...) winny być oddane pod kontrolę państwa (...). Być może przy ograniczonych
funduszach w owych czasach była to słuszna zasada, ale niestety nie do przyjęcia przez ogół
zainteresowanych. Slogan: „Rayski chce rękę na wszystkim położyć” stał się podstawą oporu

przeciwko jego polityce i ku szkodzie ogólnej przemienił się w wojnę totalną z większością
jego poczynań, nawet tych najkonieczniejszych.
Ze smutkiem należy stwierdzić, że głównym bastionem owej wojny totalnej
przeciwko Rayskiemu, była prywatna spółka RWD, pomimo znacznych zamówień jakie
firma otrzymywała od szefa lotnictwa na samoloty szkolne. Chęci zysków i nadmierne
wyobrażenia o swoich możliwościach produkcyjnych, popychała właścicieli spółki do
żądania zamówień na samoloty bojowe, czego gen.Rayski nie chciał zaakceptować.
Najlepszym tego przykładem, że miał rację, była kulejąca i w zasadzie nieudana konstrukcja
samolotu obserwacyjnego, RWD-14 „Czapla”. Przeciągające się próby i usuwanie licznych
usterek spowodowały, iż „Czapla” wchodząc na uzbrojenie armii pod koniec 1938 r. była już
przestarzała, a i ilość wyprodukowanych do wybuchu wojny tych samolotów była znikoma (w
linii znalazło się około 50 szt.).
W maju 1936 roku,
gen.bryg.pil. Ludomił Rayski, na czele klucza 5 seryjnie produkowanych w PZL
Okęcie samolotów myśliwskich PZL-11c, dokonał przelotu nad Bałtykiem, z Gdyni-Rumii do
Sztokholmu na lotnisko Bromma. Celem tej wizyty kurtuazyjnej była prezentacja w locie
polskich samolotów królowi Szwecji, Gustawowi, który z wielkim zainteresowaniem
zapoznał się z ich konstrukcją i walorami użytkowymi. Poza wątkiem kurtuazyjnym, celem
tej wizyty był udział naszych samolotów w wystawie organizowanej w Sztokholmie.
Początkowo gen. Rayski zamierzał polecieć tam na najnowszym prototypie inż. Praussa,
PZL-42. Była to wielce ulepszona, eksperymentalna wersja samolotu PZL-23 „Karaś”. Pisze
o tym Stanisław Prauss na str. 271 swojej wspomnianej książki:
(...) Rayskiemu tak bardzo podobał się nasz PZL-42, że chciał polecieć nim na właśnie
szykującą się wystawę w Sztokholmie. (...) Ostatecznie jednak było za mało czasu na
wypróbowanie samolotu, dość, że ITL (Instytut Techniczny Lotnictwa przyp.JWW)nie chciał
zgodzić się na przelot Rayskiego do Szwecji. (...) Ostatecznie poleciał na PZL-11, ja zaś
pojechałem do Szwecji na „ILIS” koleją, bo wystawialiśmy tam naszego „Karasia” (...).
W tym czasie gen. Ludomił Rayski nie czekając na obiecane dyrektywy Marszałka
Śmigłego, przedstawił Sztabowi Głównemu referat znany w histriografii jako „Uwagi
ogólne”. Dokument ten, którego oryginał znajduje się w Centralnym Archiwum Wojskowym,
zawiera logiczne wprowadzenie w całokształt zagadnień lotnictwa wojskowego w warunkach
wojennych, wraz z lokalnymi, krajowymi szczegółami technicznymi. Gen. Rayski czynił to
dla wprowadzenia mniej znających się na tych zagadnieniach, sztabowców, w polskie realia

na tle światowych tendencji, przy opracowywaniu szeroko zakrojonego planu rozbudowy
lotnictwa, który miał być dziełem Sztabu Głównego. Brak należytego zrozumienia wśród
przełożonych dla broni powietrznej - traktowanej jako broń pomocnicza wojska, to
powód dla którego na początku tego referatu gen.Rayski wyjaśnia im, jakie znaczenie
ma silne lotnictwo dla obronności naszego kraju i jak w naszych warunkach,
ograniczonych możliwościami finansowymi, możemy je osiągnąć. Dalej podaje
przyczyny hamujące jakościowy rozwój lotnictwa, których Dowództwo Lotnictwa nie
jest w stanie samo przezwyciężyć. W pierwszej kolejności zwraca uwagę na
konieczność rewizji dotychczasowej polityki silnikowej opóźniającej o 3 lata osiągi
naszych płatowców. Wnioskuje zatem zorganizowanie specjalnego studium w
wykupionej wytwórni silników "Skoda" na Okęciu, które umożliwiłoby nam budowę
silników dużej mocy. Jako uzasadnienie dla tego wniosku dla porównania podaje na
stronie 6-ej, gorsze osiągi naszych płatowców z silnikami Mercury i Pegasus z
lepszymi osiągami tych samych płatowców z silnikami Gnome’a. Silniki Mercury i
Pegasus były u nas budowane przez "Skodę" z licencji angielskiej, natomiast silniki
Gnome’a były produkcji francuskiej. Mając nadmiar mocy produkcyjnych w wytwórni
płatowców, niezbędnych w wypadku zagrożenia wojennego, te same płatowce co dla
siebie, produkowaliśmy również na eksport. Ponieważ nie mieliśmy prawa sprzedawać
za granicę silników budowanych z licencji, nasi klienci - państwa bałkańskie zakupywały u nas płatowce, a we Francji silniki Gnome’a z bieżącej produkcji,
których moc, rzecz oczywista, w tym czasie była już znacznie większa, a tym samym i
osiągi modyfikowanych na życzenie odbiorców płatowców, do których silniki te
instalowaliśmy, znacznie lepsze i posiadające większą siłę ognia. Nie znający tej
prawdy, wśród których byli także niektórzy przełożeni gen. Rayskiego, zarzucali
Generałowi, że lepsze samoloty wywozi za granicę a gorsze zostawia w Polsce. Dla
lepszego zobrazowania idei i treści owego referatu załączono kilka stron kserokopii
tegoż opracowania. (Zał.22) Gen. Rayski dał w tym czasie również wstępne propozycje
rozbudowy lotnictwa, proponując zwiększenie liczby eskadr, typów których niedostatek
najbardziej był odczuwalny. Cały projekt przewidywał rozbudowę do 106 eskadr, co dawało
886 samolotów w linii. Powyższy projekt był tylko niejako fachową konsultacją Dowódcy,
zgodnie z kompetencjami gen. Rayskiego i opiewał na ok.1,2 mld zł. Według opinii Sztabu
Głównego koszt tego projektu był zbyt wysoki i zlecono Komitetowi do Spraw Uzbrojenia i
Sprzętu sporządzenie nowego planu. 13 października, na XVII posiedzeniu, KSUS uchwalił
nowy plan, opracowany pod przewodnictwem płk. Jana Sadowskiego, oficera piechoty.

Zgodnie z tym planem zamierzano do kwietnia roku 1941* osiągnąć stan 688 samolotów
bojowych w składzie 78 eskadr. Protokół tego posiedzenia ustalał skład lotnictwa,
wyposażenie jednostek i niezbędny zapas, ogólne właściwości samolotów bojowych, ogólne
wytyczne organizacyjne oraz wytyczne rozbudowy wytwórni lotniczych. W/g tego planu
lotnictwo polskie winno się składać:
_ 15 eskadr myśliwskich po 10 samolotów.
_ 10 eskadr pościgowych po 10 samolotów.
_ 21 eskadr bombardujących po 6 samolotów.
_ 14 eskadr liniowych po 10 samolotów.
_ 18 eskadr obserwacyjnych po 7 samolotów.
Na ten cel gen. Rayski powinien rocznie ponad zwykły budżet otrzymywać ok. 150
mln zł. (po przedłużeniu planu do r. 1942) na realizację tych zamierzeń. Tymczasem realnie
otrzymywał mniej niż trzecią część tych pieniędzy, a jedynie w roku 1939 suma
zatwierdzonego limitu zbliżyła się do 100 mln zł., lecz nigdy nie została wypłacona w całości.
Dla uzmysłowienia sobie stosunku tych polskich, skromniutkich sum na rozbudowę
lotnictwa, do innych państw europejskich, można przypomnieć, że np. Niemcy w ostatnich
latach przed wojną wydawali na lotnictwo ok. 100 razy więcej. Przykładowo: w roku 1938
budżet lotnictwa niemieckiego opiewał na sumę 1550 mln.dolarów, a polskiego 16, co dawało
tylko 10% budżetu armii, w porównaniu do 33% u Niemców. (wg A.Przedpełski, „Lotnictwo
Wojska Polskiego 1918-1996” str.233). Ten stosunek, niezależnie od sum, świadczy dobitnie,
że lotnictwo w armii polskiej było traktowane przez dowództwo naczelne jako służba
pomocnicza i to taka mniej ważna, zbliżona do taborów.
_________________________________________________________________________
*_ Termin ten okazał się nierealny, przedłużono go więc do kwietnia 1942 r. Był to rok
przewidywanego przez wywiady początku wojny. Na usprawiedliwienie tych służb, można
powiedzieć, że taką właśnie datę podsuwali sami Niemcy, by uśpić czujność i zyskać
przewagę w czasie.
W końcu czerwca 1936 roku,
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najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, a osiągami przewyższał wszystkie znane
ówcześnie samoloty tej klasy. Był to pierwszy w świecie samolot, w którym zastosowano

jednogoleniowe podwozie z kołami bliźniaczymi, pomysłu inż.Kubickiego. Zastosowane
silniki o mocy ok.900 KM, pozwalały osiągać prędkości powyżej 400 km/h. Dla
gen. Rayskiego był to samolot marzeń, bo czas był najwyższy zastąpić już znacznie
przestarzałe jako bombowce, Fokkery FVII 3m. Zatem po usunięciu wszelkich usterek,
wprowadzeniu niezbędnych zmian, komisyjnym zatwierdzeniu typu, próbach w ITL
zakończonych homologacją, gen. Rayski zamówił poprzez Biuro Zaopatrzenia Lotnictwa, 180
sztuk tych samolotów. Produkcja „Łosi” ruszyła w 1937r.
8 sierpnia 1936 roku,
gen.bryg.pil.Ludomił Rayski otrzymał nominację na Dowódcę Lotnictwa. Stało się to
na mocy reorganizacji w Ministerstwie Spraw Wojskowych, w wyniku której zmieniono
nazwę Departamentu Aeronautyki na Dowództwo Lotnictwa. Reorganizacja powyższa poza
zmianą nazwy szefostwa nie wniosła niczego nowego do zakresu kompetencji
gen. Rayskiego, o co zabiegał od lat wielu. Zatem nadal Dowódca Lotnictwa nie był dowódcą
de facto, lecz administratorem na lotniczym podwórku, wypełniającym dyrektywy dowódców
różnych pionów, ludzi najczęściej nie mających żadnego rozeznania specyfiki służby w
lotnictwie. Gen. Rayski aby przeprowadzić najdrobniejsze nawet własne, pozytywne zamysły,
musiał usilnie przekonywać o swej słuszności kilku naraz wyższych oficerów, które to
działania przeciągały się na lata całe. Jako przykład posłużyć może historia zakupu
tetroethylu, którą opisuje gen. Rayski w swojej, wspominanej książce na str. 37:
(...) Jeszcze jedno spojrzenie na sieć, która pętała każdy mój ruch. Przez kilka lat
oszczędzania (...) zrobiłem kilka tysięcy ton zapasu benzyny. (...) Tymczasem w lotnictwie
zmieniły się silniki(...) i wymagały już innej benzyny: z niskooktanowej przeszły na 87oktanową. (...) Inaczej mówiąc, do naszej benzyny trzeba było dodać parę ‰ tetroethylu
ołowiu. Bez tego dodatku, zgromadzona przeze mnie benzyna absolutnie nie nadawała się do
latania na naszych silnikach. (...) Zacząłem więc pisać, pisać i pisać, telefonować,
telefonować i telefonować. (...) Nie mogąc się dogadać z dzielnym kawalerzystą oddziału IV
sztabu, dogadałem się z gen. Masnym, szefem intendentury, który natychmiast zrozumiał wagę
tego zagadnienia. We dwóch bezprawnie kupiliśmy potrzebny zapas tetroethylu ołowiu za
sumę - raptem 200.000 zł
W grudniu1936 roku,
odbył się Międzynarodowy Salon Lotniczy w Paryżu, na który gen. Rayski zaproponował
zgłosić m.in. samolot rozpoznawczy i lekkiego bombardowania, P-23 B „Karaś”, konstrukcji

inż. Stanisława Praussa. Ludomił Rayski z całą satysfakcją zajmował się promocją rodzimych
konstrukcji lotniczych w świecie, był to przecież owoc jego nieustannych zabiegów, lecz miał
on też cel inny, nadrzędny. Mianowicie, wiadomo, że nowoczesny samolot starzeje się
szybko, więc nie można tego sprzętu produkować na skład, należy zatem posiadać prężny
przemysł, zdolny wyprodukować duże ilości sprzętu w krótkim czasie. Fundusze jakie
gen. Rayski miał na zakup samolotów dla naszej armii, były jak wiadomo niewielkie, w
związku z tym aby przemysł mógł się utrzymać na odpowiednim poziomie produkcji, musiał
sprzedawać za granicę i to było powodem poszukiwania rynków zbytu na naszą produkcję
lotniczą. Wstępny projekt samolotu inż. Stanisława Praussa powstał jeszcze w roku 1930, na
zamówienie Ministerstwa Komunikacji, jako szybka maszyna komunikacyjna i nosił
kryptonim PZL-13. Po wycofaniu się z zamówienia Ministerstwa Komunikacji, zainteresował
się tym nowoczesnym samolotem szef lotnictwa wojskowego, gen. Rayski, z racji
poszukiwania nowego typu samolotu rozpoznawczo-bombowego tzw. liniowego, w miejsce
przestarzałych Potezów XXV, XXVII i Breguetów XIX. Inż. Prauss, zgodnie z sugestiami
gen. Rayskiego, przystosował „pasażera” do zadań bojowych i projekt zmodernizowanego
samolotu został przyjęty przez Departament Aeronautyki wiosną 1931 r. Przejęcie projektu
przez lotnictwo wojskowe było podyktowane z jednej strony rewelacyjnie nowoczesną
konstrukcją samolotu, a z drugiej strony znaczną obniżką kosztów w odróżnieniu od projektu
całkowicie nowego, gdyż gen. Rayski zawsze musiał się liczyć z każdą złotówką. Samolot
projektu inż. Praussa był jak na owe czasy rewelacją technologiczną. Całkowicie matalowy,
dolnopłat, wyposażony we wszystkie nowinki techniczne, takie jak: kadłub półskorupowy i
skrzydło kesonowe zamiast ciężkiego ożebrowania, klapy, skrzela oraz pokrycie z blachy
duralowej, drobnorowkowej. Niestety, samolot ten wszedł do produkcji seryjnej z dużym
opóźnieniem, dopiero w roku 1935, na skutek niekończących się poprawek i zmian w
konstrukcji płatowca. Samolot ten od samego początku spotkał się z nieprzychylnym
przyjęciem w sferach pilotów wojskowych. W opinii

ludzi z otoczenia konstruktora,

inż. Stanisława Praussa, „Karaś” ze swoimi wszystkimi nowinkami technicznymi był dla
pilotów starszego pokolenia już nie do opanowania, zatem ich opinie siłą rzeczy były skrajnie
krytyczne. Potwierdza to sam konstruktor na str. 211 swoich wspomnień o tytule: „Z
Zakopanego na Stag Lane”.
(...) nie będąc zainteresowany Challenge, mogłem sobie spokojnie opracować projekt wstępny
PZL-23 (...). Przygotowanie warunków technicznych tego samolotu trwało długo, nie tylko z

powodu licznych nowych i częściowo kontrowersyjnych zagadnień, ale i uporu użytkowników
starszego pokolenia, dla których projekt był za nowoczesny.
Na kanwie przedłużających się prac nad Karasiem, oponenci gen. Rayskiego ukuli plotkę
jakoby Dowódca Lotnictwa złośliwie nie dopuścił do zainstalowania w tym samolocie
rzekomo rewelacyjnych wyrzutników inż. Świąteckiego. Sprawę tę wyjaśnia tu sam
konstruktor, Stanisław Prauss, pisząc:
(...) dowódca lotnictwa nie zajmował się wyrzutnikami, odrzucił je konstruktor samolotu, bo
się nie nadawały, a zamontował nowoczesne f-my Avia, które do końca działały bez zarzutu.
We wspomnieniach Stanisława Praussa pojawia się też wątek Challenge. Otóż, według niego,
challengowe szaleństwo w latach 1932-34, spowodowało znaczne opóźnienie w budowie
nowych konstrukcji dla lotnictwa wojskowego, gdyż trzy czwarte polskiego przemysłu
lotniczego zaangażowane było w przygotowanie samolotów na te zawody. Gen. Rayski, sam
nie pozbawiony przecież żyłki sportowej, uważał udział Polski w Challenge za życie ponad
stan. Bolał nad tym poważnie, gdyż widział marnotrawione bezpowrotnie pieniądze i tak
drogocenny czas, na „szaleństwa” nie wnoszące nic nowego dla lotnictwa wojskowego, a
powodujące stratę dystansu do wysoko rozwiniętych i bogatych państw europejskich.
Niestety, opinia publiczna i prasa tak były zachwycone Challenge, że każde malkontenctwo
stanowiło pretekst do wszczęcia wrzawy. Szkalowany permanentnie gen. Rayski nie chciał
pogarszać swojej i tak nieciekawej sytuacji. Zatem, nigdy nie odezwał się w tej sprawie
publicznie.
20 sierpnia 1937 roku,
gen. Ludomił Rayski dokonał otwarcia Szkoły Podchorążych Rezerwy Lotnictwa w
Sadkowie k/ Radomia. Był to kolejny ośrodek szkoleniowy z którego corocznie wychodziły
nowe zastępy pilotów i nawigatorów. Rozbudowa bazy szkoleniowej była podyktowana
planowanym wzrostem ilościowym jednostek lotniczych w latach 1937-1942. Absolwenci tej
szkoły jak również Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich stanowili bardzo cenny
narybek kadr lotniczych wszystkich specjalności, których pełna przydatność została
potwierdzona w czasie wojny, gdzie chwalebnie zaistnieli na wszystkich frontach walki ze
wspólnym wrogiem wolnego świata.

15 października 1937 roku,
odbyła się uroczysta 10 promocja podchorążych w Dęblińskiej „Szkole Orląt”. W
uroczystości tej oprócz Dowódcy Lotnictwa, gen.bryg.pil. Ludomiła Rayskiego, uczestniczył
Generalny Inspektor Sił Zbrojnych RP, marsz. Rydz-Śmigły. W okolicznościowym
przemówieniu powiedział m.in.
(...) Podchorążowie! Gdy patrzę w tej chwili w wasze młode oczy, to widzę w nich mocne i
twarde postanowienie, aby swą pracą dać lotnictwu polskiemu orli lot i orle szpony. Aby
lotnik polski nie ustąpił żadnemu lotnikowi w świecie.
Przyszłość wasza - wasza praca przekona mnie, czy widzę dobrze.*
__________________________________________________________________________
*_ Za Andrzejem Rzepniewskim Wojna powietrzna w Polsce-1939. W-wa 1970r.
23 października 1937 roku,
został przekazany do Sztabu Głównego opracowany pod egidą Dowódcy Lotnictwa elaborat
pt. Plan rozbudowy lotnictwa w myśl uchwały K.S.U.S. Plan był opracowywany bardzo
skrupulatnie i drobiazgowo aby możliwie bezkolizyjnie zestawić nasze możliwości techniczne
i finansowe z wymaganiami Komitetu do Spraw Uzbrojenia. Dowódca Lotnictwa zamieścił
też uwagę, iż jakiekolwiek niedofinansowanie tych zamierzeń, postawi terminowe wykonanie
planu pod dużym znakiem zapytania. Jak obecnie wiadomo nawet przesunięcie terminu
wykonania o rok, niewiele dać mogło przy tak obciętych nakładach finansowych.

W grudniu 1937 roku,
gen.bryg.pil.inż. Ludomił Rayski udał się z kurtuazyjną wizytą do Niemiec, gdzie wizytował
zakłady przemysłu lotniczego i jednostki lotnictwa wojskowego.

W 1937 roku,
przy Sztabie Głównym powstał zalążek Sztabu Lotniczego, jako zwiastun nowego spojrzenia
na organizację lotnictwa wojskowego w armii polskiej. Szefem tego sztabu został
płk obs. Stanisław Ujejski. Faktyczną działalność Sztab Lotniczy rozpoczął w marcu 1938 r.
Niestety, gen.Rayski jako Dowódca Lotnictwa M.S.Wojsk. nie doczekał się ani zaproszenia
do współpracy, ani nie był informowany o pracach prowadzonych przez ten sztab lotniczy.
Był to niecodzienny przypadek, gdy o sprawach lotniczych decydowały trzy niezależne
ośrodki władzy: Inspektor Obrony Przeciwlotniczej Państwa /gen. Józef Zając/, powyższy
Sztab Lotniczy przy Sztabie Głównym i Dowódca Lotnictwa przy Min.Spraw Wojsk.

Gen. Rayski wspomina o tym w swojej książce na str. 36: (...) Sztab ten odpowiadał za użycie
lotnictwa w czasie wojny. (podkr. L.R.) O pracach sztabu lotniczego nie byłem absolutnie
informowany, czego dowodem jest fakt następujący. Pod koniec 1938 zgłosił się do mnie
gen. Ujejski (wówczas pułkownik), przynosząc mapę, na której wyrysowany był projekt
rozmieszczenia eskadr na wypadek wojny. Nie trzeba być wojskowym żeby rozumieć, iż „plan
rozmieszczenia eskadr” bez dołączenia planu operacyjnego jest dosłownie niczym. Zapytałem
więc o plan operacyjny. Gen. Ujejski odpowiedział mi, że z rozkazu szefa sztabu nie wolno mu
informować mnie na ten temat.
Gen.Rayski na 38 str. swojej książki wspomina też o tym drugim ośrodku władzy:
(...) Pozostaje jeszcze obrona przeciwlotnicza. Podlegała ona całkowicie gen. Zającowi, jako
inspektorowi obrony przeciwlotniczej. Nie miałem z tą sprawą nigdy nic wspólnego i nigdy
nikt (podkr.L.R.)nie zasięgnął w tej sprawie mojego zdania na żaden temat ani wielki ani
mały.
W tym samym roku gen. Rayski, na skutek permanentnego obcinania przyznanego
budżetu na rozbudowę lotnictwa, oraz odmawiania mu rozszerzenia kompetencji, by mógł
swobodnie decydować choćby w najprostszych sprawach swojego resortu, zameldował się u
Ministra Spraw Wojskowych z prośbą o udzielenie mu dymisji z zajmowanego stanowiska.
Dymisji nie przyjęto. Gen. Rayski wspomina ten fakt na str.38 swojej książki:
(...) Przez całe lata walczyłem o zmianę organizacji władz lotniczych, o zwiększenie
kompetencji, o zwiększenie budżetu, o możność normalnej pracy. Bezskutecznie. Wreszcie w
r. 1937 podałem się do dymisji. Obiecano „rozpatrzyć” i „załatwić”. Ale żadne zmiany nie
nastąpiły.

20 lipca 1938 roku,
gen. Ludomił Rayski, na życzenie gen. Zająca, Inspektora Obrony Przeciwlotniczej,
przedstawił mu sporządzony pod swoim kierownictwem elaborat zatytułowany Kierunki
rozwoju lotnictwa i opl. W elaboracie tym (wybrane fragmenty Zał. 23), którego oryginał
znajduje się w Centralnym Archiwum Wojskowym, gen. Rayski mówi o rosnącym znaczeniu
lotnictwa na polu walki, czyli przestało ono być bronią pomocniczą, a jedną z decydujących o
losach wojny. Wykazuje także, że w przodujących w lotnictwie krajach istnieje od dawna
podział na lotnictwo samodzielne /operacyjne/ i lotnictwo wojsk /współpracy/. Daje tym do
zrozumienia, iż sposób myślenia naszych sztabowców jest anachroniczny i czas najwyższy
przeprowadzić zdecydowaną reorganizację naszych struktur dowodzenia. Idąc śladem
zachodnich tendencji wykazuje, że najważniejszym rodzajem lotnictwa w najbliższej wojnie

będzie lotnictwo bombowe, jednocześnie jednak zgodnie z ówczesnym przekonaniem
wspomina również o możliwości walki pozycyjnej. „Blitzkrieg”- wojna błyskawiczna, nie
mieściła się jeszcze wówczas w pojęciach żadnych europejskich sztabów, poza oczywiście
niemieckim. Na stronie 58 tego elaboratu Dowódca Lotnictwa stwierdza:
(...)Z obecnych możliwości użycia i stanu lotnictwa za granicą, (...) wynika, że musimy
położyć szczególny nacisk na rozbudowę tego lotnictwa, które będzie miało w przyszłej wojnie
decydujący wpływ na działania wojenne. Winno to być lotnictwo samodzielne zorganizowane
w W.J. lotnictwa bombowego i myśliwskiego. Składało by się ono: w 60% z lotnictwa
bombowego: średniego i lekkiego i w 40% z lotnictwa myśliwskiego. Dowódca Lotnictwa
kończy poniższym stwierdzeniem sentencją: Ponieważ lotnictwo nasze nie będzie mogło
dorównać ilościowo lotnictwu państw ościennych, musimy położyć szczególny nacisk na
wysoką jakość sprzętu i wysoką wartość personelu.
Te słowa były stałą dewizą, kierującą działalnością gen. Ludomiła Rayskiego, czego
dowodem była postawa polskiego sprzętu i polskiego personelu lotniczego w kampanii
wrześniowej 1939 r. Elaborat ten spotkał się z krytyczną oceną Inspektora Obrony
Przeciwlotniczej, który twierdził, że Polsce nie jest potrzebne lotnictwo bombowe tylko
myśliwskie. Bombardowaniem nieprzyjacielskich pozycji, w/g gen. Zająca mieliby zajmować
się nasi alianci.
W 1938 roku,
gen. Rayski ponowił prośbę o dymisję, tym razem oficjalnie i na piśmie. Minister
Spraw Wojskowych, gen. Kasprzycki obiecał w najkrótszym czasie załatwić wszelkie
bolączki Dowódcy Lotnictwa i na tym sprawa utknęła na kolejny rok. Oczywiście i ten wątek
znalazł miejsce w książce Ludomiła Rayskiego na str.62.
(...) Do wykonania planu rozwoju eskadr potrzebowałem, rzecz prosta, budżetu i kompetencji.
Niejakiej swobody ruchów wobec przemysłu. Swobody powiększania etatów. Mimo obietnic
ministra, żadna z tych rzeczy nie została mi przyznana. Do wiosny 1938 budżet wzrósł do 89
milionów zł. Była więc pewna różnica między tą sumą a obiecanymi mi 300 milionami
rocznie.
Na marginesie tej wypowiedzi gen. Rayskiego można zacytować rozmowę prowadzoną w
GISZ-u, a zapisaną w książce Cezarego Leżeńskiego pt. Kwatera 139 na str. 239: (...) _ Teraz
po śmierci marszałka generał (Rydz-Śmigły,dop.JWW) będzie chciał wiele zmienić.
Zmodernizować armię - przerwał major. - O ile oczywiście dostanie te dwanaście miliardów
poza budżetem - zauważył pułkownik. - Doszły mnie słuchy z Ministerstwa Skarbu, że

Kwiatkowski chce cały plan zredukować do połowy, a w dodatku wydłużyć jego realizację z
czterech lat do sześciu.
Min. Skarbu, Eugeniusz Kwiatkowski obawiał się, że tak duże obciążenie budżetu
państwa na cele zbrojeniowe, może spowodować krach gospodarczy, rujnujący Polskę. Być
może miał słuszność, ale o tym mógł nie wiedzieć Dowódca Lotnictwa.
Zimą 1938 roku,
odbył się długo oczekiwany przez gen. Rayskiego oblot myśliwca najnowszej
generacji, PZL-50 „Jastrząb”. Opóźnienie wynikało z braku zamówionego w Anglii
chowanego w locie podwozia. Firma Dowty, u której kupiono podwozie oraz licencję na jego
produkcję w Polsce, opóźniła dostawę o kilka miesięcy. „Jastrząb”, samolot konstrukcji
zespołu pod kierownictwem inż. Wsiewołoda Jakimiuka, był maszyną na wskroś nowoczesną,
nie odbiegającą osiągami od innych znanych myśliwców europejskich, o prędkości
maksymalnej około 500 km/h. Samolot ten miał zastąpić wysłużoną PZL-11, gdyż czas jej
zdecydowanie już minął. W planach był jeszcze ciężki myśliwiec, PZL-38 „Wilk”, pełniący
rolę samolotu przechwytującego i szturmowego, ale jak wiadomo projekt poniósł fiasko z
powodu braku odpowiedniego silnika. Wobec tego „Jastrząb” musiał zostać wdrożony do
produkcji w jak najkrótszym czasie i taka była wola Dowódcy Lotnictwa. Oblotu dokonał
Bolesław Orliński, ale uwagi jego o zachowaniu się „Jastrzębia” w powietrzu były mocno
krytyczne. Opinia Orlińskiego stała się hasłem do całej kampanii, prowadzącej do utrącania
„Jastrzębia”. Niewątpliwie, jak każda nowa konstrukcja „Jastrząb” nie wykazywał
początkowo pełnych walorów, należało tylko cierpliwie i szybko usunąć usterki i jeszcze
szybciej przekazać go do produkcji seryjnej, gdyż w razie wcześniejszego, niż przewidywano,
wybuchu wojny, armię osłabiłby brak nowoczesnego myśliwca. Jak dziś łatwo się
zorientować, tak też się stało, wojna wybuchła o całe trzy lata za wcześnie i zastała Polskę w
bardzo niekorzystnej sytuacji, przezbrajania się w nowy sprzęt. Bardzo znany i ceniony
historyk lotnictwa, dr Andrzej Przedpełski, w wydaniu jubileuszowym swojej książki pt.
Lotnictwo Wojska Polskiego 1918-1996, o „Jastrzębiu” pisze na str.52 tak: (...) Niezwykle
oryginalnym samolotem polskiej konstrukcji, wokół którego jeszcze przed wojną narobiono
wiele wrzawy, był myśliwiec PZL-50 „Jastrząb”. (...) ...samolot był nowoczesną maszyną z
wciąganym podwoziem w locie, zaopatrzoną w licencyjny silnik Bristol Merkury VIII o mocy
618 KW (840 KM). (...) „Jastrząb” został oblatany przez kpt.pil.Bolesława Orlińskiego, który
stwierdził, że w zakręcie z prędkością 160 km/h (prędkość zbliżona do prędkości lądowania)
samolot „wali się na skrzydło”. Stanowisko to zaważyło, że myśliwiec ten został źle oceniony

na naradzie u ministra spraw wojskowych. Decyzją gen. Tadeusza Kasprzyckiego produkcję
wstrzymano, co się wkrótce okazało niewybaczalnym błędem. Wada ta w żadnym wypadku nie
powinna dyskwalifikować tego naprawdę udanego samolotu.
Na marginesie tej wypowiedzi można dodać, że Bolesław Orliński oblatując
„Jastrzębia” nie wiedział, że wówczas nie poprawiony jeszcze wadliwy wlot powietrza do
gaźnika powodował znaczne zmniejszenie mocy silnika i gorsze osiągi samolotu, niemniej
jego krytyczna opinia zaważyła na zdaniu elit wojskowych. Trzeba jednocześnie stwierdzić,
że decyzja ministra o dyskwalifikacji „Jastrzębia” była całkowicie bezprawna, ponieważ taką
decyzję mógł podjąć tylko Instytut Techniczny Lotnictwa, który udzielił homologacji na ten
sprzęt. Skoro udzielił homologacji, tym samym uznał iż samolot jest poprawny, a zgodnie z
ogólnie przyjętą zasadą, usterki usuwało się w czasie budowy pierwszej serii.
W początku 1939 roku,
natychmiast po homologacji w ITL samolotu PZL-50 „Jastrząb”, gen.Rayski poprzez
Biuro Zaopatrzenia Lotnictwa zamówił na tzw. pniu 300 szt. tych samolotów na dozbrojenie
eskadr myśliwskich. Gen.Rayski, wyczuwając już zagrożenie wojenne, naciskał aby
produkcję „Jastrzębia” rozpocząć natychmiast, nie czekając na zakończenie prób użytkowych
w locie. Była to procedura często stosowana dla zyskania na czasie, gdyż próby użytkowe nie
miały zasadniczego znaczenie dla toku produkcji, a miały tylko za zadanie obserwację
podzespołów płatowca w czasie 200 godzin pracy w powietrzu. Próby użytkowe w locie
rozpoczęto w lutym 1939 r. w Samodzielnym Dywizjonie Doświadczalnym, równolegle z
budową pierwszej serii. Rozpoczęcie prób użytkowych w lutym 1939 roku wielu publicystów
utożsamia z pierwszym lotem „Jastrzębia” podczas prób fabrycznych późną jesienią. Jak
wiadomo próby użytkowe wieńczą proces homologacji, który „Jastrząb” pomyślnie przeszedł,
a Dowódca Lotnictwa poprzez Biuro Zaopatrzenia Armii wdrożył go do produkcji seryjnej.
Pełna moc produkcyjna opiewała na 20 samolotów miesięcznie. Jednocześnie rozpoczęto
projektowanie wersji „Jastrzębia” do mocniejszego silnika, rzędu 1100 KM, zakładając
znaczne poprawienie osiągów.

14 stycznia 1939 roku,
gen. Ludomił Rayski złożył na ręce Ministra Spraw Wojskowych kolejną pisemną
prośbę o dymisję, ponieważ od poprzedniej nie uczyniono nic by spełnić postulaty Dowódcy
Lotnictwa. Były to podstawowe potrzeby, do realizacji natychmiastowej, jeśli lotnictwo miało
być rozbudowane według nakreślonego przez Sztab Główny, planu. Ponieważ prośba o

dymisję była przez gen. Rayskiego powtarzana kilkakrotnie ustnie, minister zażądał
szczegółowej motywacji. Zatem Rayski złożył raport wraz z obszernym umotywowaniem
(Zał.24.)*, w którym wykazał, że lotnictwo w Polsce nie jest ani kierowane, ani dowodzone z
powodu przedziwnych i niezrozumiałych zależności służbowych. Po złożeniu prośby o
dymisję, Ludomił Rayski przestał przychodzić do biura, chcąc w ten sposób zmusić sztab do
jakiejś decyzji.
___________________________________________________________________________
*_ jest to kserokopia odpisu, który gen.Rayski zamieścił w książce Słowa prawdy... jako
Zał.3.

25 lutego 1939 roku,
nieoczekiwanie zawezwano telefonicznie gen. Rayskiego na konferencję, na której
miano omawiać tematy lotnictwa i oczekiwano od gen. Rayskiego szczegółowego
sprawozdania o stanie lotnictwa. Na konferencji u marszałka Śmigłego-Rydza, oprócz
gen. Rayskiego, byli: szef sztabu gen. Stachiewicz, minister Spraw Wojsk. gen. Kasprzycki,
szef administracji armii gen. Litwinowicz oraz gen. Zając, inspektor obrony przeciwlotniczej.
Gen. Rayski przedstawia przebieg tej konferencji na kartach swojej książki następująco:
Słowa prawdy o lotnictwie polskim... str.63.
Pierwszy to raz (podkr. L.R.) od r.1935 miałem referować marszałkowi sprawy lotnicze.
Przebieg konferencji. Rozpoczęto od rozpatrzenia memoriału gen. Zająca. Gen. Zając
przedstawił marszałkowi, na dwa tygodnie przedtem, memoriał w sprawach lotniczych, który
przesłał do wiadomości dowództwu lotnictwa. Memoriał uzasadniał trzy tezy: 1) skrócenie
podchorążówki lotniczej z trzech lat do dwu; 2) zniesienie podchorążówki technicznej; 3)
powiększenie ilości eskadr myśliwskich. (...) Zapytałem gen. Zająca, czy występuje o zmianę
jakości eskadr w granicach planu sztabu głównego, czy też chce zwiększyć ilość eskadr ponad
plan zatwierdzony przez komitet uzbrojenia. Odpowiedział, że chce zwiększyć. Ja na to, że
chcę również. W tym celu jednakże powinienem był już od dwóch lat dostawać po 300
milionów zł rocznie na wykonanie planu sztabu. Tymczasem dostaję rocznie niecałe 100.
Wobec powyższego, nawet plan sztabu jest nierealny, tym bardziej więc nie można mówić o
jego rozszerzeniu. Zaległo milczenie. Na tym wyczerpano memoriał gen. Zająca.
Na marginesie tej wypowiedzi gen. Rayskiego można stwierdzić, że jakkolwiek być może
referat gen. Zająca został zbyt zdawkowo potraktowany przez gen. Rayskiego, to jednak
został opracowany co najmniej dwa lata za późno, tym bardziej, że również postulował
zwiększenie ilości eskadr, co Rayski czynił od lat. W dalszym ciągu wspomnianej konferencji

gen. Rayski referował stan rozpoczętej rozbudowy lotnictwa, a więc nowe fabryki (Mielec,
Rzeszów), prototypy (Jastrząb, Sum, Mewa), aktywizacja szkolnictwa. Gdy gen. Rayski
wspomniał o budowie wielkiej serii PZL-37 Łoś, gen. Zając oświadczył, że „Łoś” nie nadaje
się na front z powodu braku podwójnych sterów. Na ten zarzut gen. Rayski przedstawia w
książce taką oto odpowiedź: Wojna wykazała, że angielskie maszyny bombowe, przeznaczone
do 12 godzin lotu nie miały podwójnych sterów, a robiły całą wojnę. Tymczasem „Łoś” miał
zasięg 3 i 1/2 do 5 godzin.
15 marca 1939 roku,
Niemcy zajęli Czechosłowację. Gen. Rayski zdając sobie sprawę, że następnym
obiektem ataku Hitlera będzie Polska, natychmiast melduję się u swego bezpośredniego
przełożonego, gen. Janusza Głuchowskiego i razem meldują się u ministra Spraw
Wojskowych, gen. Kasprzyckiego. Ludomił Rayski żąda uruchomiania funduszów na
mobilizację materiałową lotnictwa. Kryje się za tym uruchomienie zakładów produkcyjnych
na trzy zmiany, by maksymalnie przyśpieszyć produkcję samolotów najnowszej generacji.
Minister, gen. Kasprzycki odmówił dofinansowania, mimo iż do należnych Rayskiemu
funduszów zatwierdzonych planem nie dopłacono na ten rok 60 mln.zł. W tej sytuacji
gen. Rayski nie widział innej możliwości protestu jak przypomnienie Ministrowi o swojej
prośbie o dymisję.

16 marca 1939 roku,
minister zawezwawszy gen. Rayskiego do swojego gabinetu, zawiadomił ustnie, że
dymisja jego została przyjęta przez marszałka Śmigłego-Rydza. Rozkazał również zdać
funkcję i przekazać obowiązki Dowódcy Lotnictwa, płk. Kalkusowi.
Przyjmując dymisję gen. Rayskiego pozbyto się z lotnictwa wykształconego,
doświadczonego operacyjnie i technicznie oficera, głównego twórcy międzywojennego
lotnictwa polskiego, jego zaplecza materiałowo-technicznego, szkolnictwa i przemysłu
lotniczego. A działo się to u progu wojny, której początek należało już przewidywać. W kilka
dni później dymisję otrzymali również zastępcy gen. Rayskiego w osobach: gen. de Beaurain,
płk Tytus Karpiński, płk Abczyński. Według słów gen. Rayskiego, tym sposobem obcięto
polskiemu lotnictwu głowę. Rzeczywiście, krok ten był co najmniej nierozważny i gorszego
nie można było zrobić. W chwili największego zagrożenia Państwa, usuwa się wdrożony od
szeregu lat w realia lotnicze trzon dowództwa lotnictwa wojskowego. Sprawa o tyle jest
ciekawsza, że żaden z zastępców gen. Rayskiego o dymisję nie prosił, czyli siłą rzeczy było to
od początku akcją oczyszczania przedpola dla gen. Zająca i jego nowej koncepcji rozbudowy

lotnictwa wojskowego. Zarówno działania powyższe jak i koncepcja okazały się dla Polski
zabójcze.

Czerwiec 1939 roku.
Udzielając zgody na dymisję nie przydzielono gen. Rayskiemu żadnego stanowiska,
ani też nie wskazano żadnego zajęcia. Następnie, po pewnym czasie wysłano Ludomiła
Rayskiego do Anglii na czele misji wojskowej, w celu robienia tam zakupów samolotów w
miejsce zdyskwalifikowanego PZL-50 „Jastrzębia” i wstrzymania produkcji „Łosia”.
Prowadzone rokowania nie dały, jak powiedział gen. Rayski, wyników pomyślnych,
ponieważ Anglicy, poza sprzętem małoznaczącej wartości, nie mieli na sprzedaż sprzętu
gotowego i proponowali roczne lub dwuletnie terminy dostawy. W tym czasie, gdy w całej
Europie pachniało wojną, uzyskanie sprzętu wojennego było niezwykle trudnym zadaniem,
gdyż nikt o zdrowych zmysłach w takim wypadku nie sprzedaje broni. Anglicy poza tym dość
sceptycznie odnieśli się do polskich propozycji, gdyż dziwnym się im wydało, iż poszukując
jakiegokolwiek sprzętu lotniczego, Polacy po zahamowaniu produkcji swojego sprzętu
(wstrzymanie fabrykacji „Jastrzębia” oraz wstrzymanie, a następnie znaczne obcięcie
zamówienia na „Łosia”) całkiem solidne samoloty PZL-43, ulepszone „Karasie” /42 szt./ oraz
wspaniałe działa plot. „Bofors”, sprzedają za granicę. Wobec tego, w Anglii zaproponowano
nam sprzedaż jednego samolotu „Spitfire”, niewielką ilość „Hurricane” oraz na początek 22
/docelowo 100 szt./niezbyt udanych bombowców lekkich „Fairey Battle”, z dostawą jednak
się nie śpieszono, gdyż transport tego sprzętu umieszczony na dwóch statkach: „Lassell” i
„Clan Menzies”, w dniu 19 września 1939 r. znajdował się dopiero w Stambule. (Dane z
dokumentów przechowywanych w brytyjskim Public Rekord Office).

15 sierpnia 1939 roku,
gen. Ludomił Rayski po powrocie z Anglii poprosił o zwolnienie z wojska, a w razie
wybuchu wojny o przydział do jednostki liniowej w charakterze zwykłego pilota. Z tą prośbą
wystąpił zarówno do min. Kasprzyckiego jak i do gen. Zająca, a nie chcąc tracić czasu,
rozpoczął intensywne treningi na samolotach bojowych, by być gotowym gdy zawezwie go
ojczyzna.
27 sierpnia 1939 roku,
gen.bryg.pil. Ludomił Rayski został mianowany II zastępcą II Viceministra S.W. czyli
szefa administracji armii, gen. Litwinowicza. Jak by na ten fakt nie patrzeć był to jednak
wyraźny awans dla gen.Rayskiego, gdyż stawiał go wyżej w hierarchii od ówczesnego

Dowódcy Lotnictwa, świeżo awansowanego gen.Ujejskiego. Na tym nowym stanowisku
gen. Rayski zarządzał zapasami sprzętu i administrował budżetem. Z chwilą wybuchu wojny,
wyszedł rozkaz, że wszelkie zapasy sprzętu przechodzą pod rozporządzenie szefa sztabu
głównego. W ten sposób gen. Rayski ponownie został bez żadnego przydziału. Gen. Zając,
naczelny dowódca lotnictwa czasu wojny, nie wyraził zgody na przydział Ludomiła
Rayskiego do służby lotniczej w żadnym charakterze, choć ten zwracał się z tą prośbą
dwukrotnie. (Zał. 25). Ta niczym nie uzasadniona odmowa stanowiła dla gen. Rayskiego,
wieloletniego, doświadczonego pilota bojowego, wielką torturę psychiczną i ogromne
poniżenie godności osobistej. Zniósł to jednak bez szemrania i oczekując jakichkolwiek
dyspozycji, zaproponował dowództwu, aby w porozumieniu z misjami alianckimi,
ewakuować cały zbędny na froncie personel lotniczy na granicę rumuńską. Świetnie
wyszkolony polski personel był oczkiem w głowie gen. Rayskiego i jego ratowanie dla
dalszej walki z wrogiem było nadrzędną ideą gen. Rayskiego(*). Dzięki tej jego inicjatywie i
z pomocą wspomnianych misji alianckich, praktycznie całość naszego personelu lotniczego
przedostała się na Zachód i tam dała całemu światu świadectwo swojego świetnego
wyszkolenia i wspaniałej postawy żołnierskiej na wszystkich frontach II wojny światowej.
__________________________________________________________________________
*_ Ten wojenny epizod działalności gen. Rayskiego znajduje potwierdzenie na kartach jego
książki. (Słowa prawdy... str.79) Pisze on tam tak:
Dla uzyskania zgody naczelnego dowództwa na ewakuację niezajętych lotników,
zgłosiłem się do gen. Zająca przebywającego (...) pod Brześciem. Po pewnym czasie zostałem
przyjęty. Przedstawiłem projekt ewakuacji lotników, zaznaczając, że mam na to zgodę
ministra. Gen. Zając zgodził się również. Korzystając z okazji prosiłem jeszcze raz o przydział
do linii. Odpowiedź była wymijająca. (...) We Lwowie poleciłem /podkr.JWW/ gen. Kalkusowi
zgromadzenie wszystkich wolnych lotników na granicy rumuńskiej. Na stacji w Śniatyniu
wezwałem polskiego attache wojskowego z Bukaresztu. Następnego dnia przyleciał zastępca
attache mjr Zimnal. (...) ...mjr Zimnal był zdania, że transport lotników możliwy będzie tylko
za paszportami. Paszportów jednak nie było, nie było również możliwości dostarczenia ich
lub wydrukowania. Mjr Zimnal powrócił do Bukaresztu.
_________________________________________________________________________
Gen. Rayski nie dał za wygraną, w porozumieniu ze starostą wystawili paszporty zbiorowe na
zwykłych kartkach papieru. Generał polecił sporządzić spisy lotników podzielić na grupy i
przygotować wszystko do przerzutu.

Ostatnim zadaniem gen. Rayskiego w kampanii wrześniowej 1939 roku, była akcja
wywozu złota Skarbu Państwa Polskiego za granicę. Zadanie takie otrzymał od swojego
szefa, gen. Litwinowicza i wywiązał się z niego znakomicie. Złoto Banku Polskiego, w ilości
ponad 70 ton, zostało wywiezione w całości do Rumunii i miało stanowić źródło środków
płatniczych na utrzymanie naszej armii na Zachodzie. Oto co sam Ludomił Rayski wspomina
o tej sprawie. /za Wacław Subotkin, Z kart historii polskiego lotnictwa, str.26/
(...) « Sytuacja na froncie stawała się beznadziejna i jeżeli mogła być mowa o uratowaniu
złota, musiało ono natychmiast znaleźć się na granicy. Poszedłem w tej sprawie do
gen.Kleeberga, dowódcy fortecy, z którym miałem nieprzyjemną wymianę słów, gdyż wyraził
on opinię, że należy przeczekać aż się front ustali. Wobec tego poszedłem do min. Becka, który
był też w Brześciu i z nim razem do marszałka Rydza-Śmigłego, od którego uzyskałem rozkaz
natychmiastowego wysłania złota na granicę rumuńską.
(...) Przyjechawszy na granicę do Śniatynia (Kuty) poprosiłem naszego attache z Bukaresztu
o przylot dla ustalenia szczegółów. Przyleciał mjr Zimnal i przywiózł wiadomość, że minister
spraw zagranicznych Rumunii Gafencu zgadza się na przewóz złota, ale pod warunkiem, że
będzie tylko jeden transport, ze względu na wywiad niemiecki. Transport drogowy
mjr.Raychmana z przeszło 30 tonami złota przyszedł (12 września) i stał ukryty w lesie. Na
wspólnej konferencji, wobec coraz gorszych wieści z frontu, postanowiliśmy ratować co się
da, nie czekając na resztę i w nocy z 13 na 14 załadować złoto na pociąg. Tymczasem 13 rano
zameldował się u mnie pułkownik (niestety nazwiska nie pamiętam) z transportem kolejowym
złota z Brześcia. Brakowały nam jeszcze do całości te 3,5 tony inż. Wrażeja. Pojechałem do
Kołomyi zaglądając do wszystkich spotkanych kolumn taborowych i miałem takie szczęście, że
w bloku koszarowym zobaczyłem inżyniera golącego się. W nocy z 13 na 14 transport został
załadowany, a 14 rano bardzo sprawny komendant stacji Śniatyń por.rezerwy Gawryłowicz
(nie jestem pewny nazwiska) zameldował mi o jego przejściu przez granicę ».
Jak powszechnie wiadomo, nocą z 16 na 17 września 1939 roku, armia radziecka
przekroczyła na całej szerokości wschodnią granicę Rzeczypospolitej Polskiej, wykonując
postanowienia zdradzieckiego paktu Ribbentrop-Mołotow, zawartego między hitlerowskimi
Niemcami, a Rosją radziecką, w celu ostatecznej likwidacji Państwa Polskiego. Ten cios w
plecy, cofającej się przed nawałą niemiecką armii polskiej, wymusił spływanie naszych
oddziałów w kierunku przedmościa rumuńskiego i tym samym przypieczętował klęskę Polski
w kampanii wrześniowej.

Był to akt niewyobrażalnej, nie mieszczącej się w żadnych ramach, perfidii oraz
przejawem kompletnego zdziczenia obyczajów. Cały Świat zatrząsł się z oburzenia przeciw
tej nie notowanej w dziejach agresji. Dziecinnie naiwne było tłumaczenie tego kroku przez
stalinowskie media, że państwo polskie przestało istnieć, że rząd uciekł za granicę
pozostawiając naród na pastwę wroga i że armia czerwona wyciągnęła pomocną dłoń ku
etnicznie bliskim sobie narodom Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy, broniąc ich
żywotnych interesów poprzez zbrojne wkroczenie na omawiane tereny. Przecież armia polska
walczyła jeszcze na zachód od linii Wisły, trwała bitwa nad Bzurą, inna wielka bitwa trwała
między Wisła a Bugiem pod Tomaszowem. Nie rozpoczęła się jeszcze obrona Warszawy, a
broniły się skutecznie Hel, Modlin i Lwów, na pomoc któremu dążyło zgrupowanie
gen. Sosnkowskiego. Rząd polski opuścił kraj dopiero po otrzymaniu informacji o napaści
ZSRR, by nie dać się internować i zachować ciągłość państwa na obczyźnie. Rozbrajająco
naiwne było tłumaczenie, że armia czerwona idzie na pomoc bratnim narodom, nam
natomiast, Polakom, wmawiali, iż idą by wraz z nami bić „Giermańca”. Jak widać w swej
perfidii pogubiła się nawet ich własna propaganda... Przed kim to niby miałaby bronić
Białorusinów i Ukraińców armia bolszewicka, przed swoimi najlepszymi sojusznikami,
Niemcami??? Stoi to w jawnej sprzeczności ze sporządzonym kilka dni wcześniej
protokołem, który przeszedł do historii jako Pakt Ribbentrop-Mołotow. Stał się on
jednocześnie podstawą do czwartego rozbioru Polski. Jak do tego doszło? Oto, w nocy z 23
na 24 sierpnia 1939 r., w trakcie bankietu wydanego przez Stalina, podpisano w Moskwie
dwa układy:
Traktat Niemiecko-Sowiecki o nieagresji, opiewający na lat dziesięć. Oraz Tajny Protokół
dodatkowy do paktu o nieagresji, w którym rozgraniczono strefy wpływów terytorialnopolitycznych w Europie Wschodniej. W punkcie drugim tego protokołu napisano między
innymi:
Na wypadek (...) przekształcenia terytorium należącego do państwa polskiego, strefy
interesów Niemiec i ZSRR będą rozgraniczone w przybliżeniu przez linię Narew-Wisła-San.
Niesławny ten dokument podpisali: za rząd Rzeszy; von J.Ribbentrop, a jako
pełnomocnik rządu ZSRR; tow. Wiaczesław Mołotow.
17 września 1939 roku.
Gen.bryg.pil. Ludomił Rayski, otrzymał rozkaz ministra Spraw Wojskowych,
gen. Tadeusza Kasprzyckiego, opuszczenia granic R.P. i udania się do Rumunii. Po
przekroczeniu wraz z innymi polskimi żołnierzami granicy rumuńskiej, Rayski rozpoczął
starania mające na celu przedostanie się do Francji, dla kontynuowania walki ze wspólnym

wrogiem - hitlerowskimi Niemcami. Zamiarem gen. Rayskiego było jak sam wspominał,
zaciągnięcie się do jakiejś lotniczej eskadry polskiej lub francuskiej. Na razie w Rumunii
występował jako osoba prywatna, gdyż ostatnie jego więzi z lotnictwem, przecięła zarówno
dymisja ze stanowiska szefa lotnictwa wojskowego, podpisana przez marsz. Śmigłego-Rydza,
jak również kolejna odmowa gen. Zająca na użycie Rayskiego w jakimkolwiek charakterze na
froncie. Na życzenie Ludomiła Rayskiego gen. Zając wystawił odpowiednie zaświadczenie
stwierdzające, iż zwracał się on trzykrotnie do niego z prośbą o przydział do liniowej eskadry.
Nosi ono datę 26 października 1939 r. i zostało wystawione w Paryżu. (Zał.25.) Zatem,
gen. Rayski posiadając prywatny samochód i wolną rękę, pierwsze kroki skierował do
Bukaresztu, zabierając ze sobą dawnego zastępcę, płk. Abczyńskiego. Nie zajechali jednak
daleko. Policja rumuńska aresztowała ich na trasie, a samochód zarekwirowała. Po pewnym
czasie samochód jednak został zwrócony gen. Rayskiemu i korzystając z ogromnego
zamieszania wśród władz rumuńskich, obaj udali się w dalszą drogę do Bukaresztu. Tam
gen. Rayski zgłosił się bezzwłocznie do ambasady polskiej, a tam do attache wojskowego.
Chciał wraz z pozostałym personelem lotniczym przedostać się do Francji, korzystając z
oficjalnych kanałów przerzutowych. Attache, płk Zakrzewski, oświadczył gen. Rayskiemu, iż
we Francji nie jest potrzebny i powinien zgłosić się do obozu internowania, gdyż władze
polskie nie ułatwią mu uzyskania paszportu. Nie zrażony tym gen. Rayski udał się do
francuskiego attache, płk. Arbitre i bez najmniejszego trudu otrzymał wszelkie potrzebne
dokumenty. Dalej gen. Rayski udał się do portu w Konstancy z zamiarem zaokrętowania się
na statek płynący do Syrii. Niestety ponownie został zatrzymany przez policję rumuńską.
Wykupiwszy się jakoś z jej rąk, udał się pociągiem na granicę jugosłowiańską, później do
Modeny na granicę włosko-francuską, a stamtąd już prosto do Paryża. Po przybyciu
natychmiast zameldował się u szefa polskiej misji wojskowej, gen. Burhardt-Bukackiego i u
attache wojskowego, płk. Fydy, z propozycją włączenia go do składu mających organizować
się polskich jednostek lotniczych. W meldunkach tych zaznaczał, że nie chodzi mu o żadne
stanowisko, tylko walczyć chce w charakterze zwykłego pilota. W międzyczasie przyjechali
do Paryża generałowie Zając (*) i Kalkus. Gen. Rayski zameldował się zatem u gen. Zająca,
powtarzając swoją prośbę. Ten stwierdził, że dla gen. Rayskiego nie ma miejsca w polskiej
armii.
___________________________________________________________________________
*_ Na marginesie można stwierdzić, iż przyjazd gen. Zająca do Paryża odbył się wbrew
rozkazom, które nakazywały mu pozostawszy w Bukareszcie, kierować ewakuacją polskich

lotników. Mówi o tym wyraźnie oświadczenie gen. Burhardt-Bukackiego, ówczesnego szefa
Misji Wojskowej, przy Naczelnym Dowództwie Sprzymierzonych w Paryżu. (Zał. 26)
___________________________________________________________________________
Nie ma racjonalnego wytłumaczenia dla tego niegodziwego stanowiska Józefa Zająca,
wobec tak znanego w Europie, zasłużonego dla polskiego lotnictwa, doświadczonego
inżyniera, oficera i pilota jakim był Ludomił Rayski. Mogła to być jedynie osobista animozja
i wstęp do haniebnego prześladowania wszystkich piłsudczyków, co za sprawą
gen. Władysława Sikorskiego i jego ekipy miało miejsce po przegranej kampanii
wrześniowej. Bulwersującym tym działaniom w niemym zgorszeniu przyglądali się nasi
alianci zachodni, gdy nad zdrowym rozsądkiem górę brały polityczne ambicje i ambicyjki.
Sam gen. Rayski tak to skwitował na str.82 swojej książki Słowa prawdy...
(...) Nie wiem, czym spowodowany był wyrok. Trudno przypuszczać, żeby nowa generalicja
nie orientowała się w bezpodstawności rzucanych na mnie oszczerstw. Przypuszczam, że
chodziło o to, żeby mieć pod ręką kogoś, na kogo będzie można zwalić zarówno własne winy
jak możliwie znaczną część tragedii Polski. Kozioł ofiarny musiał oczywiście unikać frontu,
tak jak inni polscy generałowie lotnictwa, choć dla odmiennych przyczyn.
Październik, listopad 1939 roku.
W sytuacji odmowy przyjęcia do polskiej armii we Francji, gen. Rayski udał się do
znanego mu szefa sztabu lotnictwa francuskiego, gen. Tétu, z prośbą o przyjęcie do armii
francuskiej nawet w stopniu szeregowca. Gen. Tétu odniósł się życzliwie do prośby
Rayskiego i po kilku dniach przekazał mu wiadomość, iż może być przyjęty w stopniu
kapitana, jednak na skutek pewnych zmian w dowództwie francuskim jak i zabiegom władz
polskich, sprawa przyjęcia gen. Rayskiego do armii francuskiej uległa zwłoce. Tymczasem
fala ataków na gen. Rayskiego, jako rzekomo głównego winnego klęski wrześniowej,
osiągnęła apogeum i znalazła miejsce nawet na forum Rady Narodowej w Paryżu, gdzie przy
wyraźnej aprobacie gen. Sikorskiego, postawiono Ludomiłowi Rayskiemu zarzut brania
łapówek od firm francuskich, przy okazji przedwojennych transakcji handlowych, czynionych
dla polskiego lotnictwa (*).Te niegodziwości przepełniły czarę goryczy. Rayski liczył na
pomoc gen. Sikorskiego, sądził bowiem, iż obowiązkiem ministra Obrony Narodowej jest
obrona tak honoru całej armii jak i każdego jej członka. Władysław Sikorski nie uczynił
jednak nic w obronie czci zasłużonego generała. Mając zatem już dość tych nieprawości,
Rayski sporządził memoriał (**), poruszający zasadnicze kwestie związane z lotnictwem
przedwojennym i działalnością jego jako szefa tegoż lotnictwa. Memoriał miał na celu
zmuszenie Naczelnego Wodza do wzięcia w obronę szkalowanego oficera i doprowadzenie

do rozprawy sądowej, która musiała by wyjaśnić czy gen. Rayski ponosi jakąś znaczącą winę
w związku z przegraną kampanią w Polsce i jeśli tak to skazanie go, a jeśli nie to wzięcie w
obronę. Gen. Rayski zadał też zasadnicze pytanie: Czy ma się uważać nadal za wojskowego,
bo jeśli nie to jest zmuszony bronić się sam i treść memoriału poda do publicznej
wiadomości. Wydawać by się mogło, iż takie postawienie sprawy jest nienaganne służbowo i
logicznie poprawne. Niestety, gen. Sikorski na memoriał nie odpowiedział i nie przyjął
gen. Rayskiego do raportu, choć ten kilkakrotnie o to zabiegał.
___________________________________________________________________________
*_ Historia poruszonych na forum Rady Narodowej „łapówek” została przedstawiona w tym
opracowaniu pod datą 16-22 września 1925r.
**_ Kopia memoriału znajduje się w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, a wybrane
fragmenty zamieszczono jako Zał. 27)

16 listopada 1939 roku,
w Monitorze Polskim nr 252/257 ukazało się obwieszczenie o powołaniu z dniem 10
października tegoż roku Komisji Rejestracyjnej, pod przewodnictwem gen.broni Józefa
Hallera (Zał. 28). Z powodu złej jakości kopii fragmentu strony tytułowej Monitora,
załączono odtworzony i udostępniony przez Wacława Subotkina tekst wraz z jego
uzupełnieniem. Komisja Rejestracyjna miała rejestrować fakty i dokumenty dotyczące
ostatnich zdarzeń w Polsce. Zebrana dokumentacja miała stanowić podstawę do zebrania
doświadczeń i określenia przyczyn klęski wrześniowej.
Listopad, grudzień 1939 roku.
Wreszcie udało się gen. Rayskiemu uzyskać audiencję u gen. Kukiela, który
oświadczył mu, że do polskiej armii we Francji przyjęty być nie może. Na pytanie: Dlaczego?
Odparł: Wobec stanowiska opinii publicznej. - No to proszę wytoczyć mi sprawę i udowodnić
winę - odparł gen.Rayski. Niestety, nikt nie chciał niczego udowadniać Ludomiłowi
Rayskiemu, przynajmniej na razie, natomiast zezwolono mu pójść na służbę do Francuzów
lub Anglików. W tej sytuacji, gen. Rayski czując się usuniętym z armii polskiej, powielił
memoriał w 50-ciu egzemplarzach, do których dołączył list pożegnalny do lotników i rozesłał
do członków rządu polskiego oraz dał do przeczytania ludziom interesującym się sprawami
lotnictwa. W kilka dni po ogłoszeniu memoriału, gen. Rayski został przyjęty do polskiego
wojska, o którym to fakcie dowiedział się znacznie później, mianowicie z pisma gen. Kukiela
zaadresowanego do niego. Z tego pisma dowiedział się również, że ma stawić się w obozie

karnym w Cerisay. Posunięto się nawet do tak poniżającego gestu jak posyłanie do
gen. Rayskiego posłańców niskiego stopnia wojskowego z poleceniem konwojowania go do
wzmiankowanego obozu odosobnienia. Generał uznał to za aresztowanie i zgodnie z
przepisami obowiązującymi w armii polskiej zażądał rozkazu na piśmie od Ministra Obrony
Narodowej. Gen. Rayski do obozu tego się nie udał, stwierdzając, że jeżeli nie ma iść do
służby frontowej, to w takim razie prosi o zwolnienie z wojska. Rayski słusznie rozumował,
że organizowanie obozów odosobnienia dla przeciwników politycznych i to w momencie
konieczności największego wysiłku każdego Polaka dla ratowania Ojczyzny, ośmiesza w
oczach wolnego świata zarówno osobę gen. Władysława Sikorskiego, jak i związane z nim
elity.
9 grudnia 1939 roku,
gen. Władysław Sikorski ogłosił Rozkaz Oficerski No 1(*), w którym przestrzega
wszystkich przed tak sprzeczną z przepisami wojskowymi drogą, jak publikowanie
jakichkolwiek memoriałów, a szerzącą niepotrzebnie szkodliwe plotki. Sikorski podkreśla w
tym rozkazie, że jedyną drogą w takim przypadku jest meldunek do przełożonych i ocena jego
przez nich lub przez sąd. Za opublikowanie memoriału, nazwanego przez gen. Sikorskiego
ulotką, oraz za odmowę udania się do obozu karnego, został gen. Rayski oddany pod sąd
polowy. Gest ten Ludomił Rayski skwitował w swojej książce krótko: Ponieważ taki
meldunek do przełożonych złożyłem i ponieważ nie spotkał się on ani z ich oceną, ani z oceną
sądu, więc rozkaz gen. Sikorskiego całkowicie i świadomie mijał się z prawdą. Nie pierwszy i
nie ostatni raz. (str.84)
_________________________________________________________________________
*_ Kserokopię odpisu Rozkazu Oficerskiego No 1 dołączono jako (Zał. 29) , oryginał odpisu
znajduje się w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Na przełomie grudnia 1939 i stycznia 1940 roku,
odbyła się rozprawa polowego sądu wojskowego, który rozpatrywał wzmiankowaną sprawę
gen. Rayskiego. Skład sędziowski dobrano nieregulaminowo, ponieważ w jego składzie
znalazł się bezprawnie ppłk Porębski. Bezprawnie, ponieważ przepisy w wojsku polskim
wymagały by generała sądzili wyłącznie generałowie. Rayskiemu wyznaczono obrońcę z
urzędu, którym został mec. Ettinger. Ettinger wywiązał się ze swoich obowiązków zupełnie
przyzwoicie, broniąc Generała mądrze i odważnie, co podkreślał sam Rayski. Jako
rzeczoznawców od spraw lotniczych wyznaczono ppłk. Szczerskiego i Bohuszewicza, a jako

rzecznika sztabu, mjr. Bortnowskiego. Wyznaczeni eksperci od spraw lotniczych, po
zaprzysiężeniu przez sąd zeznali, że treść memoriału gen. Rayskiego jest zgodna z prawdą.
Ppłk Bohuszewicz zastrzegł tylko, że gen. Rayski krytykując sposób zaopatrzenia lotnictwa w
czasie kampanii wrześniowej, niedostatecznie wziął pod uwagę wyjątkowe trudności
zaopatrzeniowe w wytworzonej sytuacji wojennej. Natomiast ppłk Szczerski oświadczył, iż
gen. Rayski zbyt optymistycznie ocenił możliwości mobilizacyjne przemysłu lotniczego w
Polsce. Ponieważ memoriał okazał się zgodny z prawdą, gen. Rayskiego skazano za
ujawnienie w nim następujących tajemnic państwowych: organizacji polskiego lotnictwa w
latach 1935-1939 oraz możliwości mobilizacyjnych polskiego przemysłu lotniczego(*).
Wyłożone w wyroku sądu owe tajemnice, mają po prostu wydźwięk humorystyczny,
ponieważ osiągi polskich prototypów, które już w 1938 roku były wystawiane na Salonie w
Paryżu, były ogólnie znane, organizacja polskiego lotnictwa w latach 1935/39, była sprawą
nieaktualną, bo Niemcy i Rosja okupowały Polskę od kilku miesięcy, tak samo możliwości
mobilizacyjne polskiego przemysłu lotniczego. Generał Rayski w swojej książce,
przypomniał z sarkazmem jeszcze jedną zdradę, jakiej się rzekomo dopuścił. Mianowicie
rzecznik sztabu, mjr Bortnowski udowadniał, iż dymisja gen. Rayskiego w marcu 1939 roku,
była również objęta tajemnicą państwową. Gen. Rayski pisze o tym na 85 str. swojej książki.
(...) O zmianie musieli wiedzieć natychmiast wszyscy lotnicy, a więc ich rodziny i znajomi.
Wiedział o niej każdy, kto stał bliżej wojska. I niewątpliwie wiedzieli wszyscy attaches. Aż
nagle na rozprawie okazuje się że to „tajemnica państwowa”. (...) - Niestety, - oświadczyłem,
tę tajemnicę musiałem zdradzić nawet... Milchowi, zastępcy Göringa. (...) To już może trochę
za dużo - nasrożył się przewodniczący. - Niewątpliwie, - odrzekłem, - ale należało przewidzieć
tę ewentualność, wysyłając mnie w lecie 1939 do Brukseli jako przedstawiciela polskiego
lotnictwa, choć byłem już po dymisji. Wszystkie lotnictwa były reprezentowane przez swoich
dowódców, tylko Polskę reprezentował - jegomość na marginesie. Adjutant króla belgijskiego
spytał, jak ma mnie przedstawić królowi. Jakie zajmuję stanowisko? Odpowiedziałem, że
żadne. Milch stał obok. Czy miałem skłamać i dać się przedstawić królowi, ozdobiony
nieswoim tytułem, wobec pełnej sali? Sąd nie odpowiedział nic. Incydent został wyczerpany.
Wyrok jaki zapadł w tej sprawie, czyli 10 miesięcy więzienia łącznie, za zdradę „tajemnic
wojskowych” i odmowę udania się do obozu karnego, nigdy nie został wykonany z tej
przyczyny, ponieważ administracja gen. Sikorskiego po prostu nie posiadała... więzienia. Tu
nastąpiła dalsza eskalacja nieprawości w stosunku do gen. Rayskiego, gdyż w prasie został
ogłoszony wyrok lecz bez podania sentencji, jednocześnie podano, że drugi sąd nad
gen. Rayskim odbędzie się po wojnie w kraju. Zatem, lotem błyskawicy rozeszła się plotka,

że gen. Rayski został skazany za doprowadzenie Polski do klęski militarnej, poprzez złe
kierownictwo swoim resortem i nieprzygotowanie lotnictwa do wojny. Plotka ta powtarzana
przez tysiące ust, uzupełniła dodatkowo wyrok wieścią o rzekomej degradacji Generała do
stopnia szeregowca. Te fałszywe oskarżenia zrobiły zarówno na obczyźnie jak i później w
Polsce bardzo złą sławę gen. Rayskiemu, podsycane zresztą świadomie przez władzę
komunistyczną i jej wyznawców. Zgodnie z ówczesnym prawodawstwem, wyrok sądowy
powinien być niezwłocznie przekazany Generalskiemu Sądowi Honorowemu, czego władze
wojskowe również nie dopilnowały. Sąd Generalski otrzymał tę sprawę do rozpatrzenia
dopiero w 1944 roku, na skutek usilnej interwencji gen. Rayskiego u ówczesnego naczelnego
Wodza, gen. Kazimierza Sosnkowskiego.

___________________________________________________________________________
*_ W tym miejscu warto dodać, że pomysłodawcy oddania gen.Rayskiego pod sąd polowy,
chcieli usilnie udowodnić, że Generał był w błędzie zarzucając w części końcowej
memoriału, swoim następcom „zbrodnię za zbrodnią, w stosunku do Państwa i losów wojny”.
Była tam mowa m.in. o bezzasadnym wstrzymaniu produkcji nowoczesnego samolotu
myśliwskiego PZL50 „Jastrząb”. W tym celu czyniono naciski na pilotów -oblatywaczy, by
pisali krytyczne w stosunku do „Jastrzębia” elaboraty. (Zał. 30), (Zał. 31). Sąd jednak nie
wykorzystał tych elaboratów podczas rozprawy, co stawia pod znakiem zapytania ich
przydatność prawną. Uważając, iż sprawa utrącenia „Jastrzębia” jest warta szerszego
omówienia, zamieszczony został tekst artykułu opublikowanego we Wrocławskiej Gazecie
Polskiej w roku 1999, jako (Zał. 32).

7 marca 1940 roku,
Ludomił Rayski otrzymał wizę na wyjazd do Finlandii (Zał. 33). Ponieważ na przydział do
tworzących się polskich dywizjonów lotniczych szans nie miał, a prośba o przyjęcie do
lotnictwa francuskiego, pomimo zgody Francji utknęła w naszym ministerstwie ON,
skorzystał on z uprzejmości władz Finlandii i wyjechał do Helsinek jako ochotnik-pilot do
armii fińskiej, z zamiarem wzięcia udziału w wojnie z Rosją Radziecką. Podróż odbył
samolotem pasażerskim /wg W.Subotkina/ startującego prawdopodobnie z lotniska przy
granicy belgijskiej w pobliżu miejscowości Feignies. Wynika to z treści wizy, gdzie
umieszczony jest stempel odprawy celno-paszportowej „Commissariat Special FEIGNIES.

Gen. Rayski rozumował słusznie, że Rosja związana z Hitlerem paktem Ribbentrop-Mołotow
i napadając zdradziecko Polskę w dniu 17 września 1939 roku, stała się takim samym naszym
śmiertelnym wrogiem jak Niemcy. Zatem, ponieważ Francja nie była jeszcze objęta
działaniami wojennymi, pośpieszył z pomocą napadniętej przez wielkiego sąsiada, Finlandii
samotnie walczącej z przeważającymi siłami nieprzyjaciela. Wyprzedzał tym samym akcję
brytyjskich, francuskich i polskich jednostek ekspedycyjnych, przygotowywanych specjalnie
na ten cel. Uczynił to tym bardziej, że Polskie Siły Powietrzne we Francji przygotowywały
jeden dywizjon myśliwski do wysłania na front fiński. Gen. Rayski jako ochotnik armii
fińskiej, został tam skierowany do lotniczego centrum przeszkoleniowo-rozdzielczego, ale
zanim zdążył przeszkolić się i uzyskać przydział na front, walki na froncie fińsko-radzieckim
wygasły.
20 marca 1940 roku.
Ludomił Rayski otrzymał w Helsinkach wizę powrotna do Francji, z datą ważności 31
marca 1940 roku.
29 marca 1940 roku,
ten sam posterunek graniczny w Feignies odnotowuje powrót gen.Rayskiego do Francji, gdzie
nadal będzie oczekiwać pisemnej zgody władz polskich na służbę w armii francuskiej.
10 maja 1940 roku.
Rankiem, o godz. 5.35 Niemcy uderzyły na Holandię, Belgię i Luksemburg.
Lotnictwo niemieckie zaatakowało również lotniska we Francji, niszcząc na nich setki
niezamaskowanych samolotów. Pancerny taran niemiecki błyskawicznie parł do przodu,
omijając skrzętnie umocnienia tzw.”Linii Maginota”, znajdujące się na granicy francuskiej.
Gen. Rayski zdecydowanie nasilił prośby o przyjęcie go do armii francuskiej, na co miał
wcześniejszą zgodę zarówno władz polskich jak i francuskich. Opóźnienie w sfinalizowaniu
prośby gen. Rayskiego wynikało z braku pisemnego zezwolenia władz polskich.

13 maja 1940 roku.
Ludomił Rayski otrzymał wreszcie, długo oczekiwane oficjalne pismo władz polskich,
podpisane przez Pierwszego Zastępcę ministra Spraw Wojsk., gen.bryg. Mariana Kukiela,
stwierdzające, iż rzeczone ministerstwo nie stawia przeszkód panu Ludomirowi Rayskiemu
/podkr.JWW/ w zaciągnięciu się do Armii Francuskiej (Legii Cudzoziemskiej). Sprawa
wyjazdu Ludomiła Rayskiego do francuskiej jednostki lotniczej potoczyła się dalej, już bez
niepotrzebnych zgrzytów. (Zał.34)
(kserokopię w/w załącznika uzyskano z opracowania L.Rayskiego: Poland’s Treason)

30 maja 1940 roku.
Przed zameldowaniem się w swojej jednostce lotniczej, do której skierowały
kpt. Rayskiego władze francuskie, napisał on meldunek do gen. Władysława Sikorskiego, iż
oto, z braku możliwości walki w wojsku polskim, przyjęto go pod francuskie sztandary, pod
którymi zamierza walczyć o Polskę. Opisał również swoje bezskuteczne usiłowania
wyjaśnienia prawd zawartych w memoriale, które to tezy zostały uznane przez ekspertów
sądowych za prawdziwe, a sąd skazał go tylko za zdradę tzw.”tajemnic państwowych”.
Gen. Rayski wyjaśnił też, że podał memoriał do wiadomości publicznej, ponieważ do wojska
polskiego przyjęty nie był i jako cywil bronić musiał się sam. (Zał.35).
Oryginał tego meldunku znajduje się w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
1 czerwca 1940 roku.
Dekret o przyjęciu gen. Ludomiła Rayskiego do Legii Cudzoziemskiej został
ogłoszony w „Journal Officiel de la Republique Francaise”. (Zał.34)

10 czerwca 1940 roku.
Ludomił Rayski otrzymał do rąk własnych oficjalne pismo ministra Lotnictwa
Republiki Francuskiej potwierdzające przyjęcie go do Legii Cudzoziemskiej w stopniu
kapitana piechoty z przeznaczeniem do lotnictwa (Zał.36)*. To było wszystko co mogły
władze francuskie uczynić dla polskiego generała. Przyjęto go w najwyższym stopniu
dostępnym dla cudzoziemców, skierowano do jednostki lotniczej na południu Francji i
zapewniono o przychylności dla jego zamierzeń. Gen. Rayski opuścił Paryż gdy Niemcy już
zbliżali się do stolicy Francji. W swojej jednostce odbył zaledwie kilka lotów
zapoznawczych, gdy Francuskie lotnictwo zaczynało ewakuować się do Afryki Północnej. W
tej sytuacji gen. Rayski otrzymał pozwolenie od francuskiego dowódcy, gen.Valin, na
ewakuację do bazy lotniczej w Oranie, tam na własną prośbę uzyskał skierowanie do Algieru,
gdzie zbierali się lotnicy polscy z zamiarem przedostania się na Wyspy Brytyjskie.
*) Oryginał tego pisma znajduje się w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

27 czerwca 1940 roku.
Z tą datą wystawiono pisemny rozkaz, podpisany przez francuskiego płk. Rougevin,
nakazujący Ludomiłowi Rayskiemu opuszczenie bazy w Oranie i udanie się do Algieru.
(Zał.37) Tam dołączył do transportu polskich lotników udających się do Anglii. Na Wyspach
Brytyjskich, gen. Rayski wystosował ponownie, pisemną prośbę do gen. Władysława

Sikorskiego o zezwolenie na służbę, tym razem w lotnictwie brytyjskim. Jednocześnie Rayski
złożył podobną prośbę u Szefa Sztabu Royal Air Force - marszałka Cyrila Newalla, którego
znał osobiście z okazji przedwojennych kontaktów, jako dowódca polskiego lotnictwa.
Wrzesień 1940 rok.
Taką niepełną datę nosi list gen. Rayskiego do marszałka Newalla. Prosił on Sir Cyrila
Newalla, o umożliwienie mu przeszkolenia na brytyjskich samolotach i przyjęcie go do
bojowego dywizjonu w charakterze pilota. (Zał. 38). Motywował to doskonałym stanem
zdrowia, oraz doświadczeniem w lotach na nowoczesnych samolotach, z którymi zapoznał się
zarówno przed wojną w Polsce jak również obecnie we Francji. Poinformował Marszałka
również, iż podobną prośbę wystosował jednocześnie do władz polskich.
Treść tego listu w języku polskim jest podana w załączniku, którego kopia znajduje się
w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
W międzyczasie, gen. Rayski otrzymał odpowiedź na swoją prośbę, skierowaną do
gen. Sikorskiego. Był to rozkaz udania się do obozu odosobnienia w miasteczku Rothesay na
wyspie Bute. W obozie tym zwanym "Wyspą Wężów", przesiedział od 27 września 1940 r.
do 5 listopada tegoż roku, kiedy to zwolniono go na skutek interwencji władz brytyjskich w
osobach marszałków Newalla oraz Medhursta, dyrektora departamentu współpracy lotniczej z
aliantami.
5 listopada 1940 roku.
Taka data widnieje na rozkazie wyjazdu z Rothesay do Kemble w hrabstwie
Gloucester. Jako podstawę wydania tego dokumentu podróży gen. Rayskiemu, podano
fonogram Sztabu Naczelnego Wodza nr 234 z dnia 4.XI.40r. (Zał. 39). Na skutek tych
interwencji brytyjskich, władze polskie zezwoliły gen. Rayskiemu na latanie w brytyjskim
lotnictwie transportowym i wysłano go do Afryki Środkowej, do jednostki rozprowadzającej
samoloty dla potrzeb frontu. Była to niezmiernie ciężka służba, nawet dla ludzi młodych i
zahartowanych, dlatego też latali tam wyłącznie ochotnicy. Praca w tropikach, w warunkach
polowych, loty nad niezmierzonymi obszarami pustynnymi i dżunglami, stwarzała równie
niebezpieczne sytuacje jak na froncie. Zabłądzenie w powietrzu lub awaria silnika równała się
śmierci. Pięćdziesięcioletniego, polskiego generała nikt o zgodę nie zapytał. Aby móc być
przydatnym dla wysiłku wojennego aliantów, a jednocześnie latać jako pilot, o co zabiegał od
ponad roku, Rayski bez namysłu podjął ten trud.

Od 8 do 20 listopada 1940 roku,
gen. Rayski odbył intensywny trening na dziesięciu typach samolotów, po czym wysłano go
do Afryki w stopniu brytyjskiego majora (squadron leadera). Początkowo latał jako ferry
pilot, prowadząc konwoje samolotów z Tacoradi na Złotym Wybrzeżu, poprzez Afrykę
Środkową, do Kairu w Egipcie, a następnie w Transport Command na słynnych Dakotach
DC-3. Po wybuchu wojny z Japonią trasy jego lotów wydłużyły się. Gen. Rayski odbył kilka
lotów do Indii, a raz aż do Singapuru, na czele konwoju brytyjskich samolotów typu
Blenheim. Oto garść wspomnień Rayskiego z tego przelotu, zamieszczonych w książce
Wacława Subotkina pt. / "Z kart historii polskiego lotnictwa" str.146/
« (...) Stopniowo przełożeni darzyli mnie coraz większym zaufaniem. Wynikiem tego
było mianowanie mnie dowódcą konwojów na nowych niezwykle trudnych trasach.
Pięciokrotnie prowadziłem konwoje do Indii, a raz w styczniu 1942 r. do Singapuru. Leciałem
wówczas na "Blenheimie", w którym wystąpił defekt silnika, ale udało mi się jakoś dolecieć i
lądować szczęśliwie w Rangoonie. Z Rangoonu mieliśmy lecieć do zachodniego krańca
Sumatry. Trasa wynosiła ponad 1000 mil i tylko na taką odległość posiadaliśmy benzynę w
zbiornikach. Ponieważ na Półwyspie Malajskim obecni byli Japończycy, więc lot
odbywaliśmy bez pomocy radia oraz prognozy pogody. Prowadziłem wówczas formację
składającą się z trzech czy czterech "Blenheimów". Nie posiadając zapasu paliwa, a pragnąc
do Sumatry dolecieć, postanowiłem lecieć bardzo wysoko w prostej linii do końca, gdzie
znajdowało się miejsce naszego lądowania. Niestety, tej mojej decyzji przeciwstawiła się
reszta załóg twierdząc, iż ze względu na bezpieczeństwo powinniśmy lecieć nad wyspami
Andaman. Nie zgodziłem się z tym stanowiskiem moich kolegów z tej prostej przyczyny, że na
trasie tej nie było dogodnych miejsc do lądowania, a poza tym nie mogliśmy przecież
pozwalać sobie na marnowanie paliwa. W locie tym podążał za mną tylko kpt.Owen z innej
formacji. (...)Lecieliśmy wysoko ponad ciężkimi chmurami, które były dla nas sygnałem, iż
pod nami przechodzi sztorm.(...) Dokonałem zmiany kursu z 10-stopniowym odchyleniem w
kierunku wschodnim. Postąpiłem tak dlatego, ponieważ zniesienie maszyny przez wiatr w
kierunku na prawo spowodowałby ominięcie celu naszej podróży. Wiatr ten mógłby
sprowadzić nas z kursu nad morze w taki sposób, że w wypadku defektu silnika, najbliższym
miejscem lądowania byłby biegun południowy. (...) Po pewnym czasie spojrzawszy na
zegarek, uznałem, że nadszedł już czas, aby zacząć przebijać chmury. (...) Zacząłem obawiać
się, że chmury stykają się z powierzchnią morza, lecz na wysokości 3000 stóp ujrzałem morze.
(...) Po 15 minutach lotu wzdłuż brzegu morza w kierunku zachodnim oba nasze samoloty

wylądowały na lotnisku. Tak więc uratowanie naszego życia mogliśmy zawdzięczać tylko
mojemu zboczeniu z kursu o 10 stopni ».
Gen.Rayski, dalej wspominał, że po wylądowaniu w Singapurze, trafili pod grad bomb
japońskich, gdyż właśnie odbywał się nalot bombowy na ich bazę lotniczą. Ten cytat ze
wspomnień Generała, daje czytelny obraz jak trudna i pełna niebezpieczeństw była to służba.
Generał Ludomił Rayski, w opisanym charakterze latał intensywnie przez okres dwu i pół
roku, tzn. do sierpnia 1943 roku.
25 listopada 1941 roku.
Ludomił Rayski oczekując na zorganizowanie kolejnego konwoju samolotów w bazie
Takoradi, napisał i wysłał drogą służbową list do ministra Spraw Wojskowych w Londynie.
Treść tego pisma jest dość lakoniczna, niemniej stawia zasadnicze pytania, na które nie ma
jasnej odpowiedzi od roku 1939. Oto ona:
Proszę Pana Ministra o wyjaśnienie czy ja jestem oficerem Armii Polskiej
odkomenderowanym do R.A.F., czy też nie jestem. Jeżeli nim nie jestem to proszę o
wyjaśnienie od kiedy przestałem być oficerem Armii Polskiej i na jakiej zasadzie, oraz jaka
jest dzisiaj moja zależność służbowa.
Odpis tego pisma jest zamieszczony w załącznikach do książki Słowa prawdy o lotnictwie
polskim, Ludomiła Rayskiego, str.106. (kserokopia Zał. 40)
Od listopada 1940 roku, od czasu pamiętnej interwencji szefa lotnictwa brytyjskiego,
która spowodowała zwolnienie gen. Rayskiego z obozu odosobnienia i nakłoniła szefostwo
Polskich Sił Powietrznych, do zezwolenia Generałowi na służbę w powietrzu, minęło równo
rok, a status Rayskiego był nadal nie do końca ustalony. Szarpanina trwała nadal, bo raz
odmawiano mu przynależności do polskiej armii, a innym razem go wcielano, by nareszcie
pozbyć się go definitywnie z Europy, wysyłając do Afryki, nie pytając o zdanie. Brytyjczycy
skorzystali chętnie z jego doświadczenia, zatrudniając go w lataniu, przyznali etat squadron
leadera, miał więc brytyjski kawałek chleba, ale honor jego cierpiał nadal ponad wszelką
miarę. Była tam przecież spora grupa polskich pilotów, byłych jego podwładnych z Kraju,
zarówno oni jak i pozostali piloci zdawali sobie sprawę kim jest i jaką ma szarżę, mimo że na
mundurze ma tylko niewysoki, brytyjski stopień. Jerzy S. Łątka, w swojej książce: Lot
ku gorzkiej sławie. /str.71/ cytuje wspomnienie młodego dyplomaty, Józefa Winiewicza, który
znalazł się w opisywanym czasie, tam w Lagos:
(…) na salę wszedł wysoki, szczupły, szpakowaty oficer z dystynkcjami majora.
Mundur brytyjski, jak wszyscy. Krótkie rękawy koszuli, szorty. W ręku miał małą walizkę, nie
neseser lecz raczej jakby torbę na dokumenty. Dziwiło mnie, że wszyscy angielscy i polscy

oficerowie natychmiast wstali na jego powitanie. Niezależnie od rangi. "The General" szepnął mój sąsiad. Parę uścisków dłoni, masę przyjaznych uśmiechów. Przedstawiłem się
Rayskiemu, usiadł koło mnie, znał moje nazwisko z przedwojennej prasy. (...) Natychmiast po
wytłumaczeniu, że koledzy szanują jego przedwojenną rangę dowódcy polskiego lotnictwa,
zaczął długo opowiadać o sobie. Że rząd emigracyjny nie zgodził się na jego służbę w polskim
wojsku, że jest wobec tego na kontrakcie w brytyjskim lotnictwie transportowym. Jak inni,
przewozi nowe samoloty z Takoradi na front bliskowschodni. Byleby być użytecznym.

24 stycznia 1942 roku.
Z taką datą przyszła odpowiedź z Londynu na list gen. Rayskiego z dnia 25 listopada
1941 r., podpisana przez gen.bryg. Stanisława Ujejskiego, Inspektora Polskich Sił
Powietrznych. Pismo to o sygnaturze L.dz. 2196/Pers./41/y, zamieszcza Rayski w formie
odpisu jako załącznik do swojej książki, Słowa prawdy...str.106. (kserokopia Zał.41). Oto
lakoniczna w treści, a dramatyczna w wymowie odpowiedź gen. Sikorskiego, skreślona ręką
gen. Ujejskiego:
W odpowiedzi na prośbę Pana Generała z dnia 25.11.1941, zawiadamiam, że Pan
Generał Naczelny Wódz decyzją z dnia 13.I.42 zgodził się na wstąpienie Pana Generała do
R.A.F. i z chwilą przyjęcia Pana Generała do R.A.F. zostanie Pan Generał zwolniony ze
służby w Wojsku Polskim.
Z treści wynikałoby, że gen. Rayski traktowany był dotychczas jako żołnierz Wojska
Polskiego, czego sam do tej pory nie był pewien. Odżyły w nim pewne nadzieje na służbę w
rodzimej jednostce liniowej na froncie. Zanim jednak pismo to trafiło do rąk adresata minęło
nieco czasu, zatem gen. Rayski odnieść się do jego treści mógł dopiero w kwietniu tego roku.

7 kwietnia 1942 roku.
Lądując kolejny raz z konwojem w Kairze, gen. Rayski wystosował następny list do
dowództwa polskiego lotnictwa o przyjęcie do dowolnej jednostki lotniczej, w jakimkolwiek
charakterze, byle do służby w powietrzu i na froncie. Pisze dalej, że chętnie zrezygnuje ze
swojego stopnia brytyjskiego majora i może latać choćby jako podporucznik, gdyby
przeszkadzał w tym jego zbyt wysoki obecny stopień. Gen. Rayski mógł napisać list tej treści,
ponieważ, jak wynikało z pisma gen. Ujejskiego, był pełnoprawnym członkiem armii
polskiej, do czasu jego zwolnienia. W części końcowej pisma gen. Rayski prosi o wyjaśnienie
i formalną reakcję dowództwa na fakt braku jego nazwiska na liście polskich lotników
przydzielonych do Royal Air Force, skoro dotychczas uważany jest za członka armii polskiej.

Pełna treść tego pisma jest podana jako (Zał.41), który jest kserokopią odpisu
zamieszczonego w załącznikach do książki Ludomiła Rayskiego: Słowa prawdy... str.106/7.

13 sierpnia 1942 roku.
Nadesłano z Inspektoratu Polskich Sił Powietrznych w Londynie pismo opatrzone
klauzulą „Tajne”, skierowane do rąk własnych gen. Ludomiła Rayskiego, a stanowiące
odpowiedź na list Generała z dnia 7 kwietnia tegoż roku. Pismo to w formie odpisu
demonstruje gen. Rayski na 107 str. swojej książki: Słowa Prawdy... (kserokopia Zał.42).
Treść pisma, podpisanego przez gen. Ujejskiego, stanowi pokrętne tłumaczenie niegodziwego
traktowania zasłużonego generała przez administrację gen. Sikorskiego, a siłą rzeczy również
przez dowództwo lotnictwa. Powtórzono w nim m.in. zastrzeżenie, iż Rayski nie może pełnić
żadnego stanowiska dowódczego, a przecież od 1939 roku, do znudzenia powtarzał on, że
chce walczyć choćby w stopniu szeregowca, czego nie odmawia się nawet pospolitym
przestępcom. Równie dziwne i pokrętne jest tłumaczenie gen. Ujejskiego, wyjaśniające brak
nazwiska Rayskiego na wspólnej liście oficerów lotnictwa polskiego. Widać wyraźnie, iż
wszelkie działania i tłumaczenia zarówno w tym liście jak i wielu innych, cytowanych tu i nie
cytowanych, wykazują tendencje do poniżania osoby generała, jeśli już nie chęć zwykłego, po
prostu, prześladowania.
25 września 1942 roku.
Ludomił Rayski, mocno zbulwersowany, wystosował list do gen. Ujejskiego, będący
odpowiedzią na jego pismo z 13 sierpnia 1942 r. Treść listu gen. Rayskiego nacechowana
była goryczą, iż jego pragnienie służenia Polsce jest permanentnie fałszywie interpretowane, a
sposób traktowania jego - generała W.P.- urąga wszelkim normom etycznym, obowiązującym
w cywilizowanym świecie. W części końcowej owego listu gen. Rayskiego znajduje się
informacja, o jednoczesnym wystąpieniu z meldunkiem do Naczelnego Wodza. Na
marginesie tego listu można przypomnieć historię pierwszego ułana Rzeczypospolitej i
przyjaciela marszałka Piłsudskiego, gen. Wieniawy-Długoszowskiego (*), który w podobny
sposób prześladowany przez gen. Sikorskiego, nie wytrzymał tej szalonej presji psychicznej i
popełnił samobójstwo.
Treść tego listu w formie odpisu, znajduje się w załącznikach do książki gen. Rayskiego,
str.108 (kserokopia Zał.43).
___________________________________________________________________________
*_.O Wieniawie pisał Witold Dworzyński, w książce biograficznej, poświęconej temu
niezwykłej miary człowiekowi, tak:

«...Bolesław Wieniawa-Długoszowski, generał, doktor medycyny, poeta, literat,
tłumacz Josepha Conrada, Charlesa Beaudelaire’a, malarz, dyplomata, polityk, a wreszcie
jeden

z

najbliższych

współpracowników

Józefa

Piłsudskiego,

należał

do

grona

najpopularniejszych postaci polskiego Dwudziestolecia.
(...) Życzliwość dla ludzi, prawość i szczerość były mu właściwe. Jeździecki talent,
niepohamowany, niczym nie dający się przygasić humor, wiecznie gotowy dowcip - jednały
mu wszystkich...».
Bolesław

Wieniawa-Długoszowski

śmiertelnie

naraził

się

Władysławowi

Sikorskiemu, nie tylko tym, że należał do przyjaciół Piłsudskiego, był żołnierzem I-ej
Brygady a nawet członkiem I Kompanii Kadrowej. Długoszowski był również poetą o ciętym
języku i w czasach legionowych układał złośliwe kupleciki na Sikorskiego i na austrofilską
Komendę Legionów. Przed wybuchem II wojny światowej, Wieniawa zajmował stanowisko
ambasadora RP we Włoszech. Z chwilą gdy 10 czerwca 1940r. Mussolini postanowił włączyć
się do działań wojennych przeciwko Francji, Wieniawa udał się, wraz z personelem ambasady
w kierunku Paryża, zgodnie zresztą z instrukcją i tam zamierzał oddać się do dyspozycji rządu
gen.Sikorskiego. Od tego momentu zaczęły się niczym nie zasłużone ataki na WieniawęDługoszowskiego. Zaczęła się szeptana propaganda podobnie jak przeciw Rayskiemu.
Podobnie jak Rayskiemu odmówiono mu przyjęcia do armii polskiej. Co gorsza do ataków na
Wieniawę przyłączyli się też niektórzy jego dawni koledzy legionowi. Pierwszy ułan
Rzeczypospolitej nie wytrzymał tej nagonki, w bardzo złym stanie psychicznym wyjechał do
USA i tam próbował oddać się do dyspozycji ministra spraw zagranicznych aby choć w ten
sposób być przydatnym Polsce. Pozostawiony bez środków do życia, Wieniawa, zaczął
pracować zarobkowo, nie zaprzestał jednak walki o przyjęcie go do armii polskiej w
jakimkolwiek charakterze. Ponownie zwrócił się listownie do gen.Sikorskiego w tej sprawie.
Niestety Sikorski przydziału do wojska nie nadesłał. Wieniawa-Długoszowski nie mógł
znieść takiej niesprawiedliwości i tortury psychicznej, targnął się więc na własne życie.
Pierwszy ułan Rzeczypospolitej zakończył życie dnia 1 lipca 1942r., skacząc z tarasu domu w
którym mieszkał, przy Riverside Drive w Nowym Jorku.

12 grudnia 1942 roku.
Gen. Ludomił Rayski otrzymał od Szefa Gabinetu Naczelnego Wodza pismo z datą 12
grudnia 1942 roku, ale w związku z dużym opóźnieniem w doręczeniu znajduje się na nim
adnotacja gen. Rayskiego /ten list otrzymałem 19 lutego 1943 r./.

Jest to dziwna, nielogiczna i legalizująca bezprawie odpowiedź gen. Sikorskiego, na
wzmiankowany w piśmie Ludomiła Rayskiego z 25 września 1942 r. meldunek do
Naczelnego Wodza. Wstępną formułę pisma rozszyfrowuje sam gen. Rayski na str.90 swojej
książki: Słowa prawdy..., tak:
„Kierując się zasadą wykorzystania dla naszego wysiłku wojennego pracy każdego Polaka”...
A więc list zaczyna się z wysokiego konia. Jednakże koń jest wypchany trocinami. Obłuda.
Dęte słowa dla publiczności: setki oficerów polskich trzymał gen. Sikorski w Cerisay lub
Rothesay, a przecież nawet kryminalistom nie odmawia się prawa pójścia na front. Więc
gdzie zasada?
W piśmie tym pomimo, iż rozprawa sądowa z 1940 roku nie wykazała żadnej winy
gen.Rayskiego, w związku z jego działalnością w polskim lotnictwie, straszy się go, że po
powrocie do Kraju będzie ponownie osądzony za winy, których sąd przecież nie znalazł.
Ponadto, gen. Rayski nigdy nie zabiegał o żadne kierownicze stanowisko po podaniu się do
dymisji w marcu 1939 roku. Jako lotnik z krwi i kości chciał latać i walczyć, nic więcej. W
piśmie napisano też, że ze względu na wiek, nie może być zgody na służbę gen. Rayskiego w
jednostce bojowej lotnictwa. Otóż, jest to stwierdzenie z gruntu nieuczciwe, ponieważ nie kto
inny jak gen. Sikorski wysłał niemłodego już Rayskiego do Afryki na pilota ferryingowego,
która to służba jest właśnie operacyjna i równa bojowej. Tak samo, stwierdzenie, że
ogłoszenie memoriału było wykroczeniem przeciw dyscyplinie wojskowej jest bezpodstawne,
ponieważ gen. Rayski upewniał się wówczas czy jest członkiem Armii Polskiej czy nie i
otrzymał odpowiedź negatywną od gen. Kukiela. Dopiero wówczas opublikował memoriał,
zwany później paryskim.
Jedynym przewinieniem Rayskiego, które tak groźnie nazwano w tym piśmie, była
odmowa udania się do obozu karnego w Cerisay, ale to każdy myślący i normalnie reagujący
człowiek jest w stanie zrozumieć. Gen.Rayski, do obozu karnego nie udał się z tej prostej
przyczyny gdyż uważał, iż świętym, patriotycznym obowiązkiem jego jak i każdego Polaka
jest walka z wrogiem okupującym jego kraj ojczysty. Pismo to, dostarczono bez podpisu
gen.Sikorskiego, a jedynie z adnotacją za zgodność z projektem Naczelnego Wodza,
podpisaną przez ppłk. Borkowskiego.
Oryginał tego pisma znajduje się w Muzeum Wojska Polskiego, a kseropkopia dołączona jest
jako (Zał.44).

9 kwietnia 1943 roku.
Z dniem o powyższej dacie, gen.bryg. Ludomił Rayski został przeniesiony z
szeregów Rezerwy Ochotniczej Królewskich Sił Powietrznych do Polskich Sił
Powietrznych pod dowództwem brytyjskim, w których pełnił służbę do 1 czerwca 1947r.

2 czerwca 1943 roku.
Za ofiarną służbę operacyjną jako pilot „ferry” i lider konwojów transportowych w
Afryce, otrzymał Ludomił Rayski wyróżnienie, w postaci rozkazu królewskiego, podpisanego
przez ministra brytyjskiego lotnictwa. Treść jego w języku polskim podana jest w (Zał.45)
gdzie umieszczono kserokopię pisma królewskiego.
Trasy lotów "ferryingowych" i transportowych przebiegały z dala od wymarzonych a
sławnych dywizjonów polskich, niemniej Ludomił Rayski latał intensywnie nie bacząc ani na
swoją rangę, ani na dość już zaawansowany wiek. Niejednokrotnie dawał młodszym przykład
swoim ogromnym doświadczeniem i odwagą, zyskując ich wielkie uznanie i szacunek. Będąc
latami na tym wygnaniu, nie ustaje jednak w staraniach o przyjęcie go do polskiego,
rodzimego dywizjonu.
Oryginał w/w pisma znajduje się w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

3 lipca 1943 roku.
Powracający z pięciotygodniowej inspekcji polskiego korpusu na Bliskim Wschodzie
gen. Władysław Sikorski wraz z osobami towarzyszącymi zatrzymał się na popas w Kairze.
Tam na statku zacumowanym u brzegu Nilu wydano uroczysty obiad, na który przybyli:
gen. Klimecki, szef sztabu Naczelnego Wodza oraz gen.pil. Mateusz Iżycki, przedstawiciel
Dowództwa Lotnictwa na Środkowym Wschodzie. Statek ten służył polskim załogom
lotnictwa transportowego jako hotel i ośrodek wypoczynkowy podczas przerw w lotach.
Ludomił Rayski, będący akurat na tym statku, nie zamierzał brać udziału w obiedzie,
jednakże po wielu namowach, zgodził się, acz niechętnie. Oto co pisze na ten temat Wacław
Subotkin na podstawie wspomnień gen. Rayskiego, pisanych w języku angielskim i
znajdujących się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej :
( Za Wacławem Subotkinem, Z kart historii polskiego lotnictwa str.37)
(...) Podczas obiadu gen. Klimecki był w stosunku do gen. Rayskiego bardzo miły. Po
obiedzie zwrócił się do niego z zapytaniem, czy ma jakąś prośbę do gen. Sikorskiego,
ponieważ z największą przyjemnością chciałby być pomocny w jej załatwieniu. Gen. Rayski
odpowiedział mu, że w jednostce, w której pełni służbę, jest pilotem mającym największą ilość

wylatanych godzin i dlatego prosi go, ażeby przekazał gen. Sikorskiemu jego prośbę o
przeniesienie do dywizjonu bojowego, o co już prosił dwukrotnie. Równocześnie zaznaczył, że
do dywizjonu bojowego pójdzie jako pilot nawet w stopniu szeregowca. Na twarzy
gen. Klimeckiego

wystąpiło

zdziwienie

połączone

z

niezadowoleniem.

Po

chwili

zastanowienia odszedł od gen. Rayskiego .
Jak powszechnie wiadomo, następnego dnia, zarówno gen. Klimecki jak i
gen. Władysław Sikorski odlecieli do Gibraltaru, a następnie obaj zginęli w tajemniczej
katastrofie "Liberatora" AL-523, podczas startu do Londynu, późnym wieczorem 4 lipca
1943 r.(*) O katastrofie tej, która w świetle najnowszych badań nie była katastrofą lecz
prawdopodobnie zaplanowanym i wykonanym po mistrzowsku morderstwem politycznym,
Ludomił Rayski w cytowanych już wspomnieniach wyraził taką oto opinię:
(...) Oczywiście lotnicza katastrofa gibraltarska była badana przez Royal Air Force, lecz ja
przez okres mojej 30-letniej aktywnej służby w lotnictwie nie słyszałem o takiej katastrofie,
żeby komisja mając zeznania świadków oraz dowody rzeczowe uzyskane z rozbitego samolotu
sporządziła protokół, który przyczynę katastrofy określa jako zagadkę. Jak mogło dojść do
tego, że w katastrofie tej tak wiele pytań pozostało bez odpowiedzi oraz tylu ważnych
świadków nie zostało przesłuchanych łącznie z członkami polskiej delegacji. Nazwanie tego
co wydarzyło się w Gibraltarze, katastrofą, jest rzeczą bardzo problematyczną...

_________________________________________________________________________
*_ W Gibraltarze prawdopodobnie nie doszło do żadnego wypadku lotniczego, ponieważ są
żyjący świadkowie łagodnego wodowania samolotu. Potwierdza to również symulacja
komputerowa owego lotu wykonana przez zespół prof. Jerzego Maryniaka z Politechniki
Warszawskiej. Gen. Sikorski oraz towarzyszące jemu osoby w czasie wodowania były już
martwe, zostały zabite uderzeniami w głowę, w stojącym na pasie startowym samolocie.
Świadczy o tym charakter urazów wszystkich odnalezionych ofiar, oraz zeznania załogi
włoskiej, miniaturowej łodzi podwodnej, patrolującej w pobliżu miejsca zatonięcia
Liberatora. Poza tym, u gen. Sikorskiego widziano w środku czoła krwawy otwór, być może
był to otwór po kuli zamachowca, który dla pewności strzelił dodatkowo generałowi w głowę.
W tej sytuacji wszelkie wersje wyjaśniające przyczyny rzekomej katastrofy, nie noszą
znamion prawdy. Te rewelacje przedstawił red. Dariusz Baliszewski w serii programów
telewizyjnych, wyemitowanych w TVP.

Sierpień 1943 roku.
Po tragicznej śmierci gen. Władysława Sikorskiego, Naczelnym Wodzem Polskich Sił
Zbrojnych na Zachodzie, został gen. Kazimierz Sosnkowski. Na jego ręce, Ludomił Rayski
złożył, pisemną prośbę o audiencję. W sierpniu 1943 roku, na telegraficzny rozkaz
wzywający go do Londynu, gen. Rayski znalazł się w gabinecie Naczelnego Wodza.
Gen. Sosnkowski

przyrzekł

spowodowanie

ponownego

dochodzenia

w

sprawie

przedstawionej przez gen. Rayskiego, jak również zapewnił, że przekaże do rozpatrzenia
Generalskiemu Sądowi Honorowemu, wyrok sądu wojskowego z 1940 r. W duchu
obowiązującego w Polsce prawa wojskowego, powinno to nastąpić niezwłocznie po
ogłoszeniu wyroku, tymczasem minęły trzy długie lata. Wódz Naczelny obiecał również
gen. Rayskiemu umożliwienie walki z wrogiem w składzie polskich dywizjonów. Nareszcie
spełniło się marzenie Ludomiła Rayskiego, o które zabiegał całymi latami. Przy życzliwym
poparciu Brytyjczyków, gen. Sosnkowski powołał gen. Ludomiła Rayskiego, na stanowisko
Delegata Dowódcy Polskich Sił Powietrznych na Środkowym Wschodzie. Swoje dowodzenie
podległymi jednostkami lotniczymi Generał Rayski rozpoczął od zorganizowania w Egipcie,
Polskiej Szkoły Kadetów. Szkoła ta została wyróżniona za elegancję i sprawność. Pisze o tym
marszałek lotnictwa brytyjskiego, Sir Charles Medhurst, w opinii jaką wystawił
gen. Rayskiemu w styczniu 1947 r.
Oryginał tego dokumentu znajduje się w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego, a kserokopia
(Zał.46).
1 września 1943 roku.
Zgodnie ze swym nowym stanowiskiem, Ludomił Rayski otrzymał awans na brytyjski
stopień pułkownika (Group Captain).
Grudzień 1943 roku.
Gen. Rayski, korzystając ze swoich uprawnień Delegata rozpoczął loty operacyjne w
polskich dywizjonach stacjonujących we Włoszech. Był to Dywizjon MyśliwskoRozpoznawczy 318 „Gdański”, którego zadaniem były loty na rozpoznanie pola walki,
głównie poprzez fotografię lotniczą, oraz Eskadra do Zadań Specjalnych nr 1586, która
specjalizowała się w lotach ze zrzutami nad tereny okupowane, w tym nad Polskę. Z tego
okresu życia Generała, zachowały się wspomnienia pilota Dywizjonu 318 „Gdańskiego”,
kpt. Mieczysława Galickiego, który tak zapamiętał wizyty gen. Rayskiego wśród lotników,
stacjonujących na włoskiej ziemi.
„Kulisy” nr 10, rok 1981.

(...) Przyjmowali go u siebie w dywizjonach z wielką życzliwością, zarówno bombowcy, jak i
myśliwcy - Polacy, Amerykanie i Anglicy, a ponieważ był najstarszy stażem, stopniem i
wiekiem cieszył się wśród nich wielkim autorytetem.
(...) Po każdym locie, jakże inne było jego samopoczucie. Rozradowany, z uśmiechem rzadko
widzianym u niego, proponował jednego roberka lub partyjkę garibaldki. Jednak wyczuwało
się w nim jakiś smutek i przygnębienie. Nieraz siadał na uboczu i wpadał w zadumę. Zapewne
przeżywał wyrządzone mu krzywdy.
5 stycznia 1944 roku.
W uznaniu zasług w lotnictwie transportowym na lądzie afrykańskim i w związku z
nowym, wysokim stanowiskiem na Środkowym Wschodzie, Group Captain Ludomił Rayski
został awansowany przez Anglików na stopień generalski /Air Commodore/. Był to stopień
zbliżony do szarży polskiego generała brygady. Fakt ten jest udokumentowany przez
brytyjskie Ministerstwo Obrony w oficjalnym piśmie do wdowy po Generale, z dnia 2 lutego
1978 roku. (Zał.88a)
9 lutego 1944 roku.
Zgodnie z sugestiami Naczelnego Wodza, gen. Sosnkowskiego i oczekiwaniami
samego zainteresowanego, Generalski Sąd Honorowy wydał orzeczenie w sprawie
gen.bryg.pil. Ludomiła Rayskiego. Gen. Sosnkowski, zgodnie z obietnicą daną Generałowi,
przekazał wyrok sądu wojskowego z 1940 r., którym to wyrokiem, Rayski został skazany na
10 miesięcy więzienia za ujawnienie znanych już, śmiesznych "tajemnic państwowych", do
rozpatrzenia Sądowi Honorowemu dla Generałów. Powyższy Sąd Honorowy, pod
przewodnictwem admirała Jerzego Świrskiego, w orzeczeniu swym stwierdził, iż nie znajduje
żadnych konkretnych danych, które naruszałyby dobre imię gen. Rayskiego, jak również
podkreślił, że akta sprawy nie zawierają tego typu faktów. Sąd Honorowy postanowił wziąć w
obronę osobę gen. Rayskiego przed atakami tzw. opinii publicznej.
Powyższy dokument, którego kopia znajduje się w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w
Warszawie, jest przedstawiony jako (Zał.47)
Ponieważ w/w dokument jest niedostatecznie czytelny, poniżej zostaje przedstawiony jego
tekst, z nieznacznymi skrótami:
(...) Sąd Honorowy dla Generałów na posiedzeniu niejawnym dnia 9.II.1944r. w
gabinecie Szefa Kierownictwa Marynarki w Londynie (...) po rozpatrzeniu aktów przekazanej
mu przez Naczelnego Wodza pismem (...) z dnia 13 września 1943r., sprawy karnej generała
Ludomira Rayskiego (...) oraz po wysłuchaniu sprawozdania sędziów honorowych

prowadzących dochodzenia -- powziął pod przewodnictwem Admirała Jerzego Świrskiego
przy

udziale

gen.bryg. Głuchowskiego

Janusza,

gen.bryg. Malinowskiego

Tadeusza,

Gen.bryg. Maczka Stanisława i gen.bryg. Dembińskiego Stefana jako członków kompletu -następującą :
UCHWAŁĘ:
1) Gen.bryg. Ludomir Rayski nie ma być oddany pod Sąd Honorowy.
2) Natomiast zapoznawszy się ze stanem sprawy i uważając za swój obowiązek wzięcie
gen.bryg. Ludomira Rayskiego w obronę przed pogłoskami i zarzutami opinii publicznej,
dotyczącymi jego działalności jako dowódcy lotnictwa i Szefa Departamentu Lotnictwa, Sąd
Honorowy dla Generałów postanowił przedstawić Panu Ministrowi Obrony Narodowej
wniosek na zwołanie specjalnej komisji rzeczoznawców, która mogłaby ocenić i fachowo
orzec, czy gen. Rayski w danych mu warunkach spełnił swe obowiązki i wywiązał się
należycie ze swego zadania Szefa Departamentu, -- tak by urzędowe stwierdzenie tego faktu
mogło położyć kres nieprzychylnej atmosferze i pogłoskom, jakie dookoła jego osoby i
działalności w opinii publicznej szerzono.
U Z A S A D N I E N I E:
Ad I. Sądowi Honorowemu dla Generałów nie są znane żadne konkretne zarzuty przeciw
honorowi generała bryg. Ludomira Rayskiego, ani też z aktów sprawy karnej zarzuty takie
przeciwko jego honorowi nie wynikają. Natomiast, jakkolwiek Sąd Honorowy uważał
wypowiedzenie się generała Rayskiego w jego memoriale paryskim, o działalności
przełożonych i kolegów, jakoby « popełnili zbrodnię za zbrodnią » -- za zbyt porywcze,
nieopatrzne i w formie niewłaściwe, zwłaszcza, że co do tych osób żaden trybunał ani
właściwa władza nie wydały dotąd swego orzeczenia lub oceny działalności...
Ad2. Generał Ludomir Rayski przedstawiając swą wieloletnią służbę na stanowisku Szefa
Departamentu Lotnictwa jako ciągłą szamotaninę i walkę o dobro i rozwój lotnictwa -atakowany i oczerniany zwraca się o pomoc i obronę jego dobrego imienia do dowódców i
Sądu Honorowego. Ogólnie znany fakt obarczenia gen. Rayskiego w opinii publicznej wielu
zarzutami w odniesieniu do jego pracy i osiągnięć -- wymaga zdaniem Sądu Honorowego -rozpatrzenia i w razie potrzeby wzięcia w obronę imienia gen.Rayskiego jako oficera i
dowódcy. Ponieważ jednak wspomniane zarzuty i pogłoski, dotyczą nie honoru
gen.Rayskiego, a jedynie sprawności jego pracy i osiągnięć, Sąd Honorowy dla Generałów
nie uważał się za właściwy do rozpatrywania tej sprawy i postanowił zwrócić się z wnioskiem
jak w punkcie 2-gim uchwały do Pana Ministra Obrony Narodowej ».
(--) Świrski, w-adm.

23 lutego 1944 roku.
Admirał Świrski zgodnie z postanowieniem Sądu Honorowego wystąpił z
odpowiednim pismem do Ministra Obrony Narodowej, wnioskując powołanie komisji
rzeczoznawców, która badając sprawę gen. Rayskiego położyłaby wreszcie kres nagonce
przeciwko dobremu imieniu i honorowi Generała.
Komisja ta miałaby na celu przeprowadzenie uczciwego dochodzenia w sprawie
gen. Rayskiego i jego działalności przed wojną. W piśmie tym podpisanym przez
adm. Świrskiego, znalazło się kilka uwag, które wskazują, iż sąd generalski starał się jednak
zbytnio nie wchodzić w konflikt z urzędującymi elitami władz wojskowych, gdyż ewidentne
fakty wyłożone przez gen. Rayskiego w jego memoriale i żądanie możliwości walki z
wrogiem, nazwano szeregiem niewłaściwych czynów, popełnionych w rozdrażnieniu. Wydaje
się, że adm. Świrski znając nastawienie do sprawy ministra Kukiela, starał się nakłonić go do
powołania rzeczonej komisji, powołując się na interes ogólnopaństwowy, co miałoby jakoby
nie dopuścić do dalszych ewentualnych, niepożądanych wystąpień gen. Rayskiego. Wniosek
taki wysnuwać pozwala fakt, iż Admirał zapewne doskonale zdawał sobie sprawę, że
gen. Rayski swe „niewłaściwe czyny” wcale nie popełniał w rozdrażnieniu, a zupełnie z
rozmysłem. Przecież Rayski zupełnie celowo, działania dowództwa lotnictwa po jego
odejściu przed wybuchem wojny, nazywał zbrodnią za zbrodnią, by tym spowodować
rozprawy sądowe w obronie honoru tych których poważnie oskarżał, a tym samym zmusić do
sądowych dochodzeń prawdy. Jednakowoż nikt nie zareagował w obronie własnego honoru.
Niestety, minister O.N. odmówił powołania takiej komisji, zasłaniając się istnieniem tzw.
"Komisji w związku z wynikiem kampanii wojennej 1939 r.", która działając cały czas pod
osobistym patronatem gen. Mariana Kukiela, zajmowała się zbieraniem materiałów
dowodowych ze wszystkich dziedzin administracji państwowej i obrony narodowej.
(Odpis dokumentu podpisanego przez adm. Świrskiego znajduje się w Muzeum Wojska
Polskiego, a kserokopia (Zał.49).
10 marca 1944 roku.
W
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Świrskiego,

Przewodniczącego Sądu Honorowego dla Generałów, gen. Kukiel przedstawił swoją opinię,
jako ministra Obrony Narodowej, w sprawie powyżej przedstawionej, czyli powołania
specjalnej komisji rzeczoznawców do zbadania sprawy gen. Rayskiego i wzięcia w obronę
jego dobrego imienia.
Kopia pisma gen. Kukiela znajduje się w Muzeum Wojska Polskiego, a kserokopia (Zał.48)

Gen.Rayski nie mógł zgodzić się z taką decyzją, gdyż prowadziła ona do zaniechania
rzetelnego wyjaśnienia spraw związanych z przedwojennym lotnictwem, co już Marian
Kukiel demonstrował od kilku lat i jako minister i jako patron „Komisji w związku z
wynikiem kampanii wojennej 1939 r.” Tu trzeba dodać, że na emigracji spowodowano
utworzenie aż dwóch komisji, których zadaniem było zbieranie materiału dowodowego dla
ustalenia winnych klęski kampanii wrześniowej. Pierwsza, zwana „Komisją Rejestracyjną”
powołana została rozkazem gen. Sikorskiego już 10 października 1939 roku. Fragment strony
z Monitora Polskiego obrazujący ten fakt, wraz z podaniem trudnej do odczytania treści
obwieszczenia dołączono, korzystając z archiwum p. Wacława Subotkina, autora książki „Z
kart historii polskiego lotnictwa”. (Zał.28). Komisja Rejestracyjna działająca pod
przewodnictwem gen. Józefa Hallera, w toku swych dochodzeń opracowała sprawozdanie
dotyczące działalności lotnictwa polskiego tuż przed wojną i w kampanii 1939 roku.
Stwierdzenia w nim zawarte pokrywały się zasadniczo z oskarżeniami gen. Rayskiego o
dokonywaniu zbrodni za zbrodnią w stosunku do Państwa i losów wojny, podanymi w jego
memoriale paryskim. Komisja gen. Hallera została niebawem rozwiązana, być może za zbyt
rzetelne poszukiwanie prawdy o przyczynach naszej klęski w 1939 roku. Na jej miejsce
gen. Sikorski, w maju 1940 r. powołał wspomnianą Komisję w związku z wynikiem kampanii
wojennej 1939 r. Komisja ta działała do zakończenia wojny, ale nigdy nie przesłuchała
gen. Rayskiego, chociaż usilnie o to całymi latami zabiegał. (*)
Zawsze stały za tym jakieś przeszkody nie do przezwyciężenia, jakby rzeczywiście czekano,
że potencjalni świadkowie i rzeczoznawcy wyginą na wojnie, co wielokrotnie powtarzał w
rozmowach Ludomił Rayski.
(*)_ Jednym z członków „Komisji w związku z wynikiem kampanii wojennej 1939 r.” był
Tadeusz Cyprian, który w 1942 roku, korzystając z prac owej komisji, sporządził obszerny
referat. W referacie tym korzystając z anonimowych zeznań ok. 120 oficerów, sporządził
wysoce krytyczny obraz działalności gen. Rayskiego w lotnictwie przedwojennym,
oczywiście ani razu go nie przesłuchując. Tadeusz Cyprian po powrocie do Kraju na
podstawie w/w referatu napisał książkę wydaną w 1960 r. przez MON pod sugestywnym
tytułem „Komisja stwierdziła”, w której zlepek anonimowych, niesprawdzonych zeznań miał
stanowić przyczynek do krytycznej oceny działalności gen. Rayskiego. Ta książka, jak i
skazana przez sąd brytyjski na konfiskatę, broszura ppłk. Mariana Romeyki p.t. „Rayskie
czasy lotnictwa polskiego”, stanowiły przez wiele lat podstawę naukową do krytyki
przedwojennego lotnictwa, a w szczególności jego wieloletniego dowódcy.

We wspomnianym piśmie gen. Kukiela do adm. Świrskiego, odmawiając powołania
sugerowanej komisji do zbadania działalności dowódcy lotnictwa przedwojennego, generał
stwierdza, iż działalność w jakiejkolwiek dziedzinie /np.lotnictwie/ będzie można trafnie
ocenić dopiero po zebraniu kompleksowego materiału dowodowego ze wszystkich dziedzin
współdziałających ze sobą. Pismo to było pisane w marcu roku 1944. Nasuwa się więc
pytanie, jak Tadeusz Cyprian mógł już w 1942 roku napisać krytyczny referat dotyczący
osobiście gen. Rayskiego i jego działalności, tym bardziej, że Sąd Honorowy zaprzecza
jakoby znane mu były jakiekolwiek zarzuty przeciwko honorowi gen. Rayskiego i żadna
sprawa przeciwko niemu nie jest prowadzona?
2 czerwca 1944 roku.
Z tą datą gen. Ludomił Rayski otrzymał odręczny list od adm. Świrskiego (Zał.51),
obrazujący usiłowania Sądu Generalskiego w celu spowodowania powołania komisji
rzeczoznawców dla oceny działalności gen. Rayskiego w polskim lotnictwie przed wojną.
Trudno czytelny tekst listu, którego oryginał znajduje się w Muzeum Wojska Polskiego,
podany jest poniżej w pełnym brzmieniu:
Szanowny Panie Generale.
Jak Panu Generałowi wiadomo, S.H. dla Generałów postanowił prosić Ministra O.N.
o powołanie specjalnej komisji rzeczoznawców w celu oceny działalności Pana Generała,
jako byłego Dcy Lotnictwa. Min. O.N. odpowiedział odmownie, powołując się na to, że
istnieje już „Komisja w związku z wynikiem Kampanii wojennej 1939 roku”, która
uprawniona jest również do oceny działalności Dep-tu (Dtwa) Lotnictwa w całym okresie
przedwojennym, t.j w tym czasie, gdy Pan Generał stał na czele Lotnictwa. Zwróciłem się
wtedy do prezesa tej Komisji o zgodę na wyznaczenie przez władze wojskowe komisji
rzeczoznawców, która by w swojej pracy co do oceny działalności Pana Generała
współpracowała z „Komisją w związku z wynikiem kampanii wojennej 1939 roku” i w ten
sposób uniknęła możliwego konfliktu kompetencyjnego, oraz późniejszego zakwestionowania
wyników swej pracy przez „Komisję w związku z wynikiem kampanii wojennej 1939 roku” .
Przewodniczący Komisji, prof. Winiarski dał mi wyjaśnienia, które wykazywały, że
wyznaczenie wojskowej komisji rzeczoznawców będzie bezcelowe.
Tedy muszę z przykrością skonstatować, że nie widzę na razie jakiejkolwiek drogi do
zbadania służbowej działalności Pana Generała przez wojskową komisję rzeczoznawców.
Łączę Panu Generałowi
wyrazy prawdziwego poważania
J.Świrski, w-adm.

29 czerwca 1944 roku.
Gen.bryg.pil. Ludomił Rayski został przez Anglików odznaczony Krzyżem Lotniczym
(Air Force Cross). Jest to bardzo wysokie brytyjskie odznaczenie wojenne. Tylko 18 polskich
lotników zostało wyróżnionych w ten sposób. Władze brytyjskie wnioskowały nadanie tego
krzyża gen. Rayskiemu już znacznie wcześniej, za jego służbę w lotnictwie transportowym w
Afryce, którą w/g Anglików zakończył z rzucającym się w oczy sukcesem. Niestety, za życia
gen. Sikorskiego wniosek awansowy na AFC był permanentnie odrzucany przez polskie
władze wojskowe. Dopiero za trzecim razem wniosek został zaakceptowany przez polskie
dowództwo, gdy Wodzem Naczelnym mianowano generała Sosnkowskiego.

27 lipca 1944 roku.
Gen.bryg.pil. Ludomił Rayski wraz z gen.dyw. Władysławem Andersem, witali na
lotnisku Castiglione Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych, gen.broni Kazimierza
Sosnkowskiego. Naczelny Wódz towarzyszył Królowi Jerzemu VI, przybywającemu z Anglii
na inspekcję wojsk alianckich stacjonujących we Włoszech. Naczelny Wódz wizytował
następnie

polskie

jednostki

lotnicze

podczas

których
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towarzyszył

mu

gen.bryg.pil. Ludomił Rayski.
Lipiec 1944 roku.
W tym czasie gen. Ludomił Rayski przebywał w bazie lotniczej Campo Cassale we
Włoszech i tam jako niekwestionowany dowódca polskich jednostek lotniczych na
Środkowym Wschodzie brał czynny udział w lotach operacyjnych dywizjonu 318
„Gdańskiego” i zrzutach na tereny okupowane w składzie Eskadry do zadań specjalnych
nr 1586. Z tego okresu działalności pochodzi wspomnienie o Generale zamieszczone w
książce wspomnieniowej Ludwika B.Domańskiego* Moje loty do wolności. /WydawnictwoBiuro Tłumaczeń, Wrocław 2001/. Tam Autor na str.77 wspomina swoje spotkanie z
gen. Rayskim w słowach następujących:
(...) Któregoś dnia, idąc do mesy oficerskiej z opuszczoną głową, rozmyślając nad
ostatnimi wypadkami na ziemi i w powietrzu, zauważyłem mijający mnie samochód.
Dochodząc do niego usłyszałem głos: «dzień dobry, panie poruczniku!». Przede mną stał
gen Rayski. Odsalutowałem i przeprosiłem za nieuwagę. Odparł, że nic się nie stało. Podczas
dyskusji w mesie mieliśmy okazję dowiedzieć się wiele o stanie naszego lotnictwa w 1939 r.
Przeciwnicy gen. Rayskiego - gen. Sikorski i jego klika, zarzucali mu jako dowódcy, że
lotnictwo nasze nie było przygotowane do wojny! Aby lepiej przygotować lotnictwo, trzeba

było mieć fundusze. Wszelkie dyskusje na ten temat w Sztabie Generalnym kończyły się
przeważnie pytaniem: - «A wie pan, ile za tę cenę można mieć pułków kawalerii?»
Członkowie Sztabu byli przeważnie kawalerzystami, którzy wygrali wojnę z bolszewikami w
1920 r. - wyjaśniał nasz gość. Rozmowa z nim była prawdziwą ucztą duchową.
Gen. Rayski, mając związane ręce, zrezygnował ze swego stanowiska pół roku przed
wybuchem wojny. Było to trzymane w tajemnicy. Był lotnikiem z prawdziwego zdarzenia, latał
na wszystkich typach maszyn. (...) Będąc już w niewoli po naszym zestrzeleniu, w Stalag
Luftwaffe III rozmawiałem z myśliwcem Lwem Kuryłowiczem z 318 Dywizjonu. Opowiedział
mi takie zdarzenie: «Któregoś dnia przyleciał do nas generał i leci ze mną w parze na
ostrzelanie celów naziemnych, na Spitfayerze. Za linią frontu włoskiego złapała nas artyleria
przeciwlotnicza. Robię zawrót i pikuję dając serię raz, drugi, trzeci raz. Artyleria zamilkła.
Trzeba teraz szukać generała - pomyślałem. Patrzę, a on siedzi mi na ogonie! Co za rutyna!
Przeciętny lotnik na pewno by się zgubił».
__________________________________________________________________________
*_ O Ludwiku B.Domańskim napisano: Urodził się 22 października 1918 r. w Siedlcach. W
czasie kampanii wrześniowej dostał się do niewoli sowieckiej. Uciekł z transportu, ale został
złapany i wywieziony na Workutę do kopalni węgla. „Amnestia” z 1941 r., po napaści
niemieckiej na ZSRR, pozwoliła mu przedrzeć się do polskiego wojska. Tam zgłosił akces do
lotnictwa. Po intensywnym szkoleniu otrzymał przydział w Eskadrze do Zadań Specjalnych
nr 1586 (Dywizjon 301 „Ziemi Pomorskiej”). W lutym 1944 r.otrzymał nominację oficerską i
jako dowódca Halifaxa wylądował w Brindisi. Latał ze zrzutami głównie nad okupowaną
Polskę. Ponownie dostał się do niewoli, tym razem niemieckiej i tam doczekał końca wojny.
Mieszka w Stanach Zjednoczonych.

2 sierpnia 1944 roku.
Gen. Rayski powodowany rozgoryczeniem na ministra Obrony Narodowej, który od
lat starał się nie dopuścić do rzetelnego wyjaśnienia spraw dotyczących przygotowań
polskiego lotnictwa do wojny, jak i obalenia nieprawdziwych zarzutów kierowanych pod
adresem jego byłego dowódcy, skierował zażalenie na sposób postępowania ministra, do
Wodza Naczelnego, gen. Sosnkowskiego.
(kopia w/w dokumentu znajduje się w Muzeum Wojska Polskiego, a kserokopia Zał.52).

W zażaleniu tym gen. Rayski podkreśla, że od 1939 roku postępowanie ministra ON jest
sprzeczne z obowiązującymi w wojsku polskim przepisami i stawiany jest permanentnie poza
prawem. W części końcowej pisma gen. Rayski stwierdza:
(...) Motywem tego postępowania nie może być - ani moja działalność polityczna, gdyż nigdy
takowej nie uprawiałem - ani względy natury osobistej, gdyż Minister jest mi osobiście nie
znany. Postępowanie to nie może być również dziełem przypadku lub nieporozumienia i nie
mieć głębszych przyczyn.
Ze względu na treść moich zeznań, które mam do złożenia, uzasadnienia muszę szukać w
dążności do opóźnienia i nie dopuszczenia do zbadania faktów, by w ten sposób osłonić
innych i mieć możność zwalenia na mnie win popełnionych przez nich.
Gen. Rayski miał nadzieję, że Wódz Naczelny siłą swojego autorytetu spowoduje
jednak powołanie specjalnej komisji rzeczoznawców, która bezstronnie oceniłaby działalność
dowódcy lotnictwa przed wojną i albo wykazała jego winę, albo oczyściła z zarzutów i
nakazała wziąć w obronę przed atakami tzw. opinii publicznej. Jak się okaże, nieprzewidziany
splot okoliczności, pokrzyżował niestety, nadzieje gen.Rayskiego na rychłe rozwiązanie jego
problemów.
Sierpień, wrzesień 1944 roku.
W chwili gdy gen. Rayski pisał w Kairze zażalenie do Naczelnego Wodza, w
Warszawie trwało już powstanie. Natychmiast Rayski znalazł się w bazie lotniczej Brindisi
we Włoszech, skąd kierował polskie załogi na loty ze zrzutami dla walczącej Warszawy.
Osobiście wziął udział w dwu lotach zrzutowych nad płonącą Warszawą w czasie trwania
powstania, z ogólnej liczby ośmiu lotów wykonanych nad okupowaną Polskę. Obok
załączono kserokopie dwóch stron z księgi lotów Dywizjonu 301, które otrzymano za
pośrednictwem ppor.mech.pokł. Józefa Zubrzyckiego, zamieszkałego w Krakowie. (Zał.53)
(*) Gen. Rayski latał by nad Warszawę znacznie częściej, gdyż tam znajdowały się i
walczyły, jego żona i córka, lecz zdawał sobie sprawę, że wchodząc w skład wytrenowanej i
doskonale zgranej załogi, wprowadza pewien zamęt, pomimo, iż sam był świetnym pilotem i
nawigatorem. Tylko w czasie II wojny światowej wylatał 1519 godzin operacyjnie.
Przebywając często we włoskich bazach lotniczych, w których stacjonowały nasze
dywizjony, zaprzyjaźnił się niezwykle z personelem obu polskich dywizjonów (**), brał
czynny udział w ich życiu i służbie, a oni odwzajemniali się wielkim dlań szacunkiem. Rayski
miał wtedy 52 lata, olbrzymie doświadczenie lotnicze i niezliczoną ilość godzin spędzonych
za sterami najprzeróżniejszych typów samolotów w obu wojnach światowych.

___________________________________________________________________________
*_ W/g załączonych stron z dywizjonowej książki lotów, gen. Rayski uczestniczył w
następujących lotach nad Polskę:
**_ Jednym z nich był 318 Dywizjon Myśliwsko-Rozpoznawczy „Gdański”. Drugi zaś
dywizjon, to przywrócona do stanu dywizjonu Eskadra 1586 i powrót do starej nazwy - 301
Dywizjon „Ziemi Pomorskiej”. Za niezwykle ofiarną służbę dla powstania warszawskiego,
nadano mu później przydomek „Obrońców Warszawy”.

23 sierpnia 1944 r., na Halifaxie D-254, lot operacyjny nad Puszczę Kampinoską, na
placówkę „Chochla”, ze zrzutem 12 paczek i 12 containerów /wg. ówczesnej terminologii/.
Czas lotu, 10 godz. Gen. Rayski brał udział w tym locie jako II pilot.
25 sierpnia 1944 r., na Halifaxie E-362, lot w charakterze II pilota, na tę samą placówkę
„Chochla” w Puszczy Kampinoskiej. Zrzucono identyczny ładunek: 12 paczek i 9
containerów. Czas lotu 11 godz.
1 września 1944 r., samolot Liberator, nr takt. R-101, lot do Puszczy Kampinoskiej na
placówkę „Hamak” i nad Warszawę. Gen. Rayski w załodze jako II pilot. Zrzucono 13 paczek
i 12 containerów, plus ulotki. Czas lotu 10 godz. 40 min.
10 września 1944 r., gen. Rayski jako II pilot, start w towarzystwie 6 innych załóg, w tym 2
angielskich, do Warszawy i Puszczy Kampinoskiej godz. 20.05., ten sam Liberator R-101.
Załoga zabrała 12 containerów i 2 paczki. Czas lotu 10 godz 30 min.
Przy okazji warto wspomnieć, że w październiku 1944 r. przygotowywano operację z
lądowaniem w Kraju tzw. 4 Most. Gen.Rayski znalazł się w składzie załogi tego samolotu
jako II pilot. Niestety, pogoda była niesprzyjająca i po kolejnym przełożeniu terminu operację
odwołano.
W grudniu 1944 r gen. Rayski odbył jeszcze trzy starty w składzie Dywizjonu 301, z czego
jeden, w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, został przerwany z powodu złych
warunków atmosferycznych.
26 grudnia 1944 r., lot operacyjny do Polski, gen. Rayski jako II pilot, na placówkę
„Ogórek” . Czas trwania lotu 9 godz z minutami. /nieczytelne/.
28 grudnia 1944 r., lot ze zrzutem nad Polskę. Część ładunku zrzucono na placówkę 311
„Wilga”, reszta nie wykonana z powodu złych warunków pogodowych. Gen. Rayski w
składzie załogi jako II pilot. We wszystkich podanych lotach, I pilotem był rekordzista na
tych trasach, jak również świetny i znany pilot z innych terenów, mjr Ladro. Wcześniej

gen. Rayski latał dość często w Dywizjonie 318 „Gdańskim”, o czym informuje jego książka
lotów, znajdująca się w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
Są tam następujące zapisy: 17.6.44 Spitfire 988, St.Vito, lot ćwiczebny; 18.6.44 ten sam
samolot i lotnisko startu, lot ćwiczebny; 21.6.44 Spitfire 777, St.Vito lot operacyjny; 18.7.44
Spitfire 584, Tortoretto, rozpoznanie taktyczne; 19.7.44 ten sam samolot i lotnisko, prawie
dwugodzinne rozpoznanie taktyczne. W tym dniu gen. Rayski odbył na Spitfire 584 aż dwa
loty na rozpoznanie. Następne loty miały miejsce w październiku, tj. 3 i 13 z lotniska Rimini,
na Spitfire SK 512 na rozpoznanie taktyczne. Kolejne loty miały miejsce już w 1945 roku,
mianowicie 3 i 4 marca, z lotniska Forli, na rozpoznanie artyleryjskie.
23 października 1944 roku.
Placówka naszego wywiadu w Kairze, otrzymała szyfrogram z Londynu adresowany
do rąk własnych gen. Rayskiego. Po rozszyfrowaniu dnia następnego, przekazano jego treść
Generałowi. Depesza zawierała informację, że gen. Sosnkowski nie zdążył przed swoją
dymisją ruszyć z miejsca sprawy zażalenia gen. Rayskiego. Jednocześnie postawiono pytanie:
czy zażalenie przedłożyć prezydentowi R.P. Oczywiście gen. Rayski na zadane pytanie
odpowiedział twierdząco sądząc, że gdzie jak gdzie, ale u Prezydenta R.P. znajdzie
niechybnie zrozumienie i pomoc. (kserokopia szyfrogramu pochodzi z angielskiego
opracowania L.Rayskiego p.t. Poland’s Treason (Zał.50).
23 stycznia 1945 roku.
Szef Gabinetu Prezydenta, gen.bryg. St. Dębiński, skierował drogą służbową do
gen. Rayskiego pismo będące odpowiedzią na jego zażalenie z dnia 2 sierpnia 1944 roku,
przesłane na ręce gen.broni. Kazimierza Sosnkowskiego i następnie przekazane prezydentowi
R.P., z wyżej opisanych przyczyn. W piśmie tym, którego oryginał znajduje się w Muzeum
Wojska Polskiego (Zał.55), Pan Prezydent polecił przekazać gen. Rayskiemu, że bardzo mu
przykro, ale nie może nadać formalnego biegu sprawie poruszonej w zażaleniu, gdyż
zagadnieniami

związanymi

z

przygotowaniem

lotnictwa

do

wojny,

jak

i

jego

funkcjonowaniem w czasie działań wojennych we wrześniu, zajmuje się „Komisja w związku
z wynikiem kampanii wojennej 1939 r.”. Podano również, że obowiązujące przepisy nie
przewidują zażalenia na Ministra Obrony Narodowej. Czyli kontredans szukania
sprawiedliwości u najwyższych czynników państwowych trwał w najlepsze. Gen. Rayski
komentując wspomnianą w piśmie działalność Komisji gen. Kukiela w dziele poszukiwania

materiału dowodowego z kampanii 1939 r., w swojej książce napisał krótko: Słowa prawdy...
str.88.
(...) Jednakże komisja ta, powołana w maju 1940, nie uważała za stosowne
przesłuchać mnie przez lat sześć. Czy więc zbiera dowody, czy je ukrywa? Czy szuka
świadków, czy czeka aż wymrą?
Gen. Rayski na tym nie poprzestał, zwracał się jeszcze do dwóch kolejnych,
naczelnych wodzów: do gen.Bora-Komorowskiego jak również do gen. Władysława Andersa
(*), jednakże nigdy nie został przesłuchany przez żadną komisję ani też wzięty w obronę
przed atakami tzw. opinii publicznej. Nigdy też nie został przesłuchany, przez żadną komisję,
bezpośredni

jego

zwierzchnik,

pierwszy

zastępca

ministra

spraw

wojskowych,

gen.bryg.inż. Janusz Głuchowski. Gen. Głuchowski jako osoba będąca przed wojną na
szczytach władzy w polskiej armii, mógłby złożyć wiele interesujących wyjaśnień w
powyższej sprawie. W załączeniu (Zał.56) kserokopia listu jaki przesłał gen.Rayskiemu
jesienią 1941r. /Londyńskie Skrzydła, 1979r. str.10/
Treść listu, niezwykle wzruszająca i dająca obraz wielkiej niesprawiedliwości jaka
spotkała gen. Rayskiego, pokazuje też niezbicie, jak wielka jednak zawziętość cechowała
ludzi Sikorskiego, skoro nawet człowiek o tak wysokiej szarży, jak gen. Głuchowski, niewiele
mógł pomóc w sprawie Ludomiła Rayskiego.
__________________________________________________________________________
*_ Po śmierci gen. Władysława Sikorskiego stanowisko Naczelnego Wodza objął
gen. Kazimierz Sosnkowski /lipiec 1943 - wrzesień 1944/. Usunięcia jego ze stanowiska
domagał się Stalin i rząd brytyjski po słynnym rozkazie nr 19, z 1 września 1944 r.
skierowanym do żołnierzy Armii Krajowej, w którym zarzuca aliantom skandaliczną
bezczynność i brak pomocy dla powstania warszawskiego. Po Kazimierzu Sosnkowskim
obowiązki N.W. sprawował p.o. gen. Bór-Komorowski od 30. IX.44r., a mianowany został
28.V.1945 r. i funkcję N.W. sprawował do listopada 1946 roku. W międzyczasie
gen. Władysław Anders został na krótko p.o. N.W. pomiędzy lutym a majem 1945 r., by
otrzymać właściwą nominację po ustąpieniu gen.Bora-Komorowskiego w 1946 r. i sprawował
funkcję N.W. do roku 1954.
___________________________________________________________________________

24 kwietnia 1945 roku.
Ludomił Rayski uznawszy, iż odpowiedź gabinetu prezydenta R.P. nie jest do końca
uczciwa i przy dobrej woli wysoko postawionych adresatów, można było starać się o

oczyszczenie jego nazwisko z błota niesprawiedliwych zarzutów, wystosował pismo do
gen.dyw. Władysława Andersa, ponawiając prośbę o powołanie komisji, która dokonałaby
wnikliwej oceny jego działalności jako Szefa Departamentu Lotnictwa i spowodowała
wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do niego, względnie osób, które permanentnie i
bezpodstawnie rzucają cień na jego dobre imię. Na list ten powołuje się gen.dyw. BórKomorowski, w odpowiedzi z dnia 29.08.1945 r. wystosowanej na ręce gen. Ludomiła
Rayskiego.

30 kwietnia 1945 roku.
Tego dnia gen. Ludomił Rayski został odznaczony przez Anglików Zaszczytnym
Orderem Zasługi (Distinguished Service Order). To odznaczenie uzyskało tylko 8 polskich
lotników, a gen. Rayski był jedynym, który order ten otrzymał z dwoma bars.
Kserokopię aktu nadania DSO gen. Rayskiemu z podpisem Króla Jerzego VI dołączono jako
(Zał.57). Odznaczenia brytyjskie Ludomiła Rayskiego wraz z dokumentacją znajdują się w
zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

8 maja 1945 roku.
Na gruzach Berlina, podpisano bezwarunkową kapitulację hitlerowskich Niemiec,
która zamykała ponad pięcioletni okres walk w Europie, Afryce i Azji Mniejszej. Generał
Ludomił Rayski, zakończył ją, jak już wzmiankowano, z nalotem 1519 godzin. W tym czasie
Anglicy awansowali go od stopnia majora /Squadron Leader/ do generała /Air Commodore/,
odznaczając jednocześnie wysokimi orderami lotniczymi. Brytyjczycy często dawali dowody
swego uznania i szacunku gen. Rayskiemu, a znając jego niewesołą sytuację we własnej
armii, tym bardziej ciepło go traktowali. Zdawali sobie również sprawę, że pomoc jaką
otrzymali w czasie słynnej "Bitwy o Anglię", w postaci grupy ponad 140 doskonale
wyszkolonych pilotów myśliwskich, to niezaprzeczalna zasługa generała Rayskiego, którego
oczkiem w głowie było postawienie przedwojennego szkolnictwa lotniczego na najwyższym
możliwie poziomie. Brytyjski przełożony Ludomiła Rayskiego, marszałek Foster, rozstając
się z polskimi lotnikami, fakt pozostawania gen. Rayskiego pod swoimi rozkazami w czasie
kampanii we Włoszech, skwitował w krótkiej opinii, którą wystawił w 1950 roku.
/oryginał pisma znajduje się w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego, kserokopia (Zał.58).

21 lipca 1945 roku.
Będąc jeszcze w otoczeniu swych dywizjonów i kolegów-lotników we Włoszech,
gen. Ludomił Rayski, został wyróżniony przez Anglików w sposób najbardziej dla niego
cenny i zarazem wzruszający. Otóż, w dniu 21 lipca 1945 r. przekazano mu od władz
brytyjskich telegram (Zał.59) z nadrukiem: ważny-tajny. Z owego telegramu, który znajduje
się w zbiorach Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, dowiedział się, że żona jego
znajduje się w Czechosłowacji. Równocześnie poproszono go o przekazanie swoich życzeń w
sprawie dalszej pomocy jego żonie, które zostaną przekazane do wykonania brytyjskiemu
attache wojskowemu. Zgodnie z życzeniem gen. Rayskiego, Anglicy stworzyli warunki
umożliwiające mu osobisty wyjazd po żonę do Czechosłowacji. Było to chyba jedyne tego
rodzaju wyróżnienie Polaka przez Anglików. Radość połączenia się z niewidzianą od prawie
sześciu lat żoną, przyćmiła niestety, hiobowa wieść jaką przy pierwszych słowach powitania
przekazała mu żona. Oto jego ukochana choć przybrana, córka Ewa, została zamordowana
przez Niemców w ostatnich dniach powstania warszawskiego, w czasie walk na
Mokotowie(*). Mjr pil. Mieczysław Sawicki, czołowy pilot Dywizjonu 318 "Gdańskiego",
tak po latach wspomina te wyjątkowo smutne dla Generała, pomimo radości z odnalezienia
żony, chwile: / Skrzydła, maj 1979 r./.
(...) W rocznicę wejścia dywizjonu do akcji bojowej został przygotowany zbiór 42
portretów pilotów i dowództwa dyonu w ołówku i węglu wykonanych przez por. pil. Stefana
Knappa z bardzo udanym portretem Generała na czele. Nasza sekcja fotograficzna
sporządziła odpowiednie fotografie portretów, a te po skompletowaniu w specjalnym albumie
zostały podarowane Generałowi w dniu 11.6.45 na lotnisku w Risamo, dokąd przybył w
przejeździe do Pilzna (Czechy), gdzie odnalazł swoją żonę, znaną pisarkę p. Kuszelewską(**).
W drodze powrotnej państwo Rayscy zatrzymali się na kilka dni w dywizjonie i pomimo
spartańskich warunków bytowania pod namiotami wydawali się być zupełnie szczęśliwi wśród
lotniczej rodziny.
Wszyscy byliśmy świadomi tragicznej utraty córki pani Kuszelewskiej w Powstaniu
Warszawskim i wystrzegaliśmy się wszelkich tematów mogących przywieść smutne
wspomnienia. (...) Na pierwszym planie, w cieniu pod morwowym drzewem, na polowych
krzesłach siedzą dwie osoby w khaki kolorze umundurowaniu bez dystynkcji... Ona ... o
szlachetnych rysach, noszących odbicie pięcioletniej okupacji i złożonej największej ofiary
przez matkę, swej jedynej córki walczącej na barykadach Warszawy. On... pokaźnej budowy,
mający coś z charakteru starego dębu, coś z Piasta, patryarcha - pilot, wojownik znakomity,
niedoceniany, skazywany za winy niepopełnione, jednak bez skazy, szlachetny przyjaciel...

Trzeba przyznać, że piloci 318 dywizjonu, z mjr. Sawickim na czele, potrafili
stworzyć iście rodzinną atmosferę, podejmując oboje Generałostwo na swoich "śmieciach"
we Włoszech. Chodziło głównie o to, aby pani Stanisława Rayska zrzuciła z siebie cały bagaż
tragedii, po utracie jedynej córki.
_________________________________________________________________________
*_ Ewa Matuszewska, jako studentka medycyny, w chwili wybuchu wojny w 1939 r., zgłosiła
się do służby sanitarnej i wraz ze swą matką, Stanisławą Rayską, niosły pomoc rannym i
chorym żołnierzom w szpitalu Dzieciątka Jezus, córka jako sanitariuszka, matka-generałowa
jako salowa. W konspiracji Ewa Matuszewska przyjęła pseudonim "Mewa", z racji swoich
przedwojennych szybowcowych zainteresowań i brała czynny udział w wielu akcjach
zbrojnych Armii Krajowej. W powstaniu obejmuje jeden z punktów sanitarnych pułku
"Baszta", na Mokotowie, natomiast jej matka zostaje inspektorem kuchni powstańczych na
tymże Mokotowie. W końcu września 1944 r., powstanie chyliło się ku upadkowi. Placówka
kpr. "Dzika" w której przebywała "Mewa", otoczona ze wszystkich stron przez czołgi
niemieckie, w obliczu braku środków do walki musi się wycofać. Ranni muszą zostać gdyż
nie ma fizycznych możliwości ich ewakuowania. Samorzutnie zostaje z nimi sanitariuszka
"Mewa". Na polecenie wycofania się, odpowiada: Jestem sanitariuszką, moim obowiązkiem
jest zostać tu z rannymi... Padła wraz ze swymi podopiecznymi, rozszarpana seriami
niemieckich pistoletów maszynowych. (Zał. 60)
**_ Tu należy przypomnieć, że Stanisława Rayska, z.d. Kuszelewska, była przed
poślubieniem Ludomiła Rayskiego, żoną Ignacego Matuszewskiego.
___________________________________________________________________________

29 sierpnia 1945 roku.
Gen.dyw. Bór-Komorowski, aktualny Wódz Naczelny podpisał pismo adresowane
pośrednio do gen. Rayskiego, będące odpowiedzią na prośbę skierowaną do gen. Andersa, z
dnia 24 kwietnia 1945 roku. Niestety, pismo to nie wniosło do sprawy niczego nowego, poza
propozycją prywatnego wystąpienia do sądu przeciwko tym oficerom, którzy zdaniem
gen. Rayskiego spowodowali jego zniesławienie. Oryginał tego pisma znajduje się w zbiorach
Muzeum Wojska Polskiego, a zamieszczona kserokopia (Zał.61).
Fakt braku pozytywnej reakcji najwyższych czynników wojskowych, na domaganie
się przeprowadzenia dochodzenia w jego sprawie, gen. Rayski komentuje na kartach swojej
książki w sposób następujący: Słowa prawdy......str.90.

(...) gdybym przed Komisją zeznawał jako świadek, mógłbym mówić wszystko co wiem, a już
obowiązkiem Komisji byłoby stwierdzenie prawdy. Chciano tego uniknąć za wszelką cenę,
nawet za cenę ośmieszenia się. Czyż bowiem nie jest śmieszne, że w sprawach
przedwrześniowego lotnictwa aż do r. 1947 nie zbadano człowieka, który był przez lat 13
szefem lotnictwa w Polsce - jeżeli rzeczywiście chciano poznać prawdę? Fakt niezbadania
mnie przez Komisję jest najlepszą moją obroną i dowodem bezpodstawności oszczerstw i
potępień.
15 stycznia 1947 roku.
Królewskie Siły Powietrzne /Royal Air Force/ szykujące się do rychłego
zdemobilizowania polskich jednostek lotnictwa, wystawiły gen.bryg.pil.inż. Ludomiłowi
Rayskiemu opinię, podpisaną przez marszałka lotnictwa brytyjskiego, Sir Charlesa
Medhursta, który w latach 1935-37 był zastępcą szefa brytyjskiego wywiadu /Deputy Director
Intelligence/, a w czasie II wojny światowej zajmował stanowisko zastępcy szefa brytyjskiego
sztabu lotniczego do spraw wywiadu /Assistant Chief of the Air Staff /Intelligence/.
Oryginał tego pisma, opatrzone godłem RAF, znajduje się w zbiorach Muzeum Wojska
Polskiego, a kserokopię dołączono jako (Zał.46).
Pełna treść tej opinii w języku polskim ma brzmienie następujące:
(...) Gen. Rayskiego znam od 1936r., kiedy to zajmował on ważne stanowisko w
lotnictwie polskim. Z okresu tamtego gen. Rayski znany mi jest jako człowiek wielkiej
prawości i honoru oraz głębokiej wierności dla swej Ojczyzny, wykazujący silne poczucie
odpowiedzialności służbowej. Po upadku Francji w 1940 roku, gen. Rayski przedostał się do
Anglii i wraz z wieloma swymi lotnikami ofiarował swoje usługi Rządowi Jego Królewskiej
Mości w każdym charakterze. Zgodnie z jego rozległym doświadczeniem natury
administracyjnej w lotnictwie polskim, oczywistej lojalności i wielkimi zdolnościami
przewodzenia, został on wybrany do dowodzenia elitą doświadczonych lotników polskich,
których celem była ciężka i niebezpieczna praca w przeprowadzaniu lotem z Zachodniej
Afryki do Egiptu, samolotów przeznaczonych do wyrównania strat ponoszonych na
tamtejszym froncie. To powierzone mu zadanie, gen.Rayski wykonał z rzucającym się w oczy
sukcesem. Tak za to, jak i za aktywny udział w tych lotach, został odznaczony Krzyżem
Lotniczym /Air Force Cross/. Od tego czasu zostało mu powierzone dowodzenie lotnictwem
polskim, współpracującym z wojskami alianckimi we Włoszech. Za uzdolnienia i odwagę,
wykazane w czasie lotów bojowych na samolotach myśliwskich oraz za wielkie uzdolnienia
organizatora i administratora, gen.Rayski został odznaczony Zaszczytnym Orderem Zasługi
/Distinguished Service Order/. Gen. Rayski był także odpowiedzialny za zorganizowanie

Polskiej Szkoły Kadetów w Egipcie. Jednostka ta została wyróżniona za elegancję i
sprawność. Obecnie gen. Rayski zamierza osiedlić się w Kenii. Bez jakiegokolwiek wahania
udzielam prośbie jego swojego poparcia. Rzadko danym mi było spotkać człowieka o tak
wielkiej lojalności i wysoce wzorowym sposobie bycia w życiu codziennym. Jestem pewien, że
gen. Rayski będzie bardzo wartościowym mieszkańcem w którymkolwiek z Dominiów, lub
Kolonii Jego Królewskiej Mości. Dlatego mocno popieram jego uzasadnienie.
Jak wynika z opinii marsz. Medhursta, gen. Rayski pragnął już usunąć się w jak
najdalszy
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satysfakcjonujące go rozwiązanie. Jednak jego wyjazd do Kenii nie doszedł do skutku, a
powodem stała się nagła i długotrwała choroba jego żony, Stanisławy, które to okoliczności
zmusiły gen. Rayskiego do pozostania w Anglii.
18 lutego 1948 roku.
Gen.dyw. Władysław Anders wystosował list, będący odpowiedzią na prośbę
gen. Rayskiego, skierowaną kilka dni wcześniej pod jego adresem. Chodziło prawdopodobnie
o przedłożenie sprawy gen. Rayskiego na mającym się odbyć Zjeździe Generałów i
wyświetlenie zagadnienia na tyle, żeby zdjąć z gen. Rayskiego odium rzekomych win przez
niego popełnionych, a jednocześnie oczyścić krytyczną atmosferę wokół jego osoby, dającą
poczucie wielkiej, niezawinionej krzywdy. Największą, w odczuciu gen. Rayskiego, krzywdą
wyrządzoną mu przez elity wojskowych na uchodźctwie, to zaniechanie, a przez innych
uniemożliwienie rzetelnego zbadania jego działalności na stanowisku szefa polskiego
lotnictwa w dobie przedwojennej. Poruszenie sprawy wobec tak poważnego gremium jak
Zjazd Generałów, stworzyłoby szansę na zakończenie haniebnej nagonki na Rayskiego, która
kwitła sobie w najlepsze. W liście tym gen. Anders wyjaśnia, że jakkolwiek rozumie uczucie
krzywdy Generała, nic jednak nie jest w stanie uczynić w jego sprawie.
Oryginał pisma znajduje się w Muzeum W.P, a kserokopia (Zał.63).
7 grudnia 1948 roku,
gen. Rayski został wybrany na stanowisko prezesa Samopomocy Lotniczej. Była to
początkowa nazwa Stowarzyszenia Lotników Polskich. Samopomoc wówczas liczyła 8183
członków. Wieloletnim patronem Samopomocy Lotniczej z ramienia Royal Air Force był
Marszałek RAF, Sir John Slessor, doskonale znany Rayskiemu przyjaciel Polski i Polaków.
Rok 1948
Gen. Ludomił Rayski, nie mogąc liczyć na jakąkolwiek obronę jego dobrego imienia,
u jakiejkolwiek instytucji wojskowej czy państwowej, ani żadnej ważnej osobistości na

emigracji, postanowił sam stanąć w swojej obronie, podobnie jak wówczas w Paryżu, gdy
opublikował memoriał zwany później paryskim. Napisał zatem książkę-rozprawę o
znamiennym tytule Słowa prawdy o lotnictwie polskim 1919 - 1939. Książkę ową, która
stanowiła kwintesencję jego trzynastoletnich zmagań o całokształt problemów polskiego
przedwojennego lotnictwa, zarządzanego w granicach jego skromnych kompetencji, wydał
własnym nakładem w Londynie, w firmie wydawniczej The Vistula Press. Zanim praca ta
znalazła się na rynku księgarskim, Rayski udostępniał ją w formie maszynopisu różnym
osobistościom związanym w jakiś sposób z tamtymi czasami i wydarzeniami, w celu zebrania
ich opinii. Zachował się m.in. list generała Wiatra adresowany do gen. Rayskiego, a datowany
24 stycznia 1947 roku. (Zał.64). W liście tym gen.Wiatr, przedwojenny szef administracji
armii, daje m.in. wyraz swemu zdumieniu, że powstawanie nowych konstrukcji lotniczych
zabiera tak wiele czasu, zatem przygotowanie lotnictwa do wojny wymagało oprócz
odpowiednich wytycznych, przede wszystkim czasu i pieniędzy. Tym samym dowodzi, iż
elity wojskowych tamtych lat miały niewielkie pojęcie o zagadnieniach technicznych, dlatego
alarmujące meldunki Rayskiego o poważnym niedozbrojeniu lotnictwa i obrony plot.
uważano za tzw. babskie gadanie. Oto wybrany fragment listu gen. Wiatra:
(...) przecież uderzyć musi każdego czytelnika uwaga Pana Generała, że od chwili
zamówienia samolotu do momentu produkcji seryjnej potrzeba było mniej więcej 3-ch lat, a
zatem przygotowanie lotnictwa powinno było się rozpocząć, a pieniądze na ten cel winny były
być przeznaczone na dobre kilka lat przed wybuchem wojny.
Książka gen. Rayskiego, zawierająca dla przeciętnego Polaka wielce bulwersujące
prawdy o nieprawidłowościach w samych strukturach naszej armii i błędnych koncepcjach
obronnych państwa, spowodowała ogromną wrzawę w środowiskach emigracyjnych. Jedni
odnieśli się do niej z całym zrozumieniem, traktując ją jako źródło poznania prawdziwych
przyczyn klęski wrześniowej, inni zaś, szczególnie ci co poczuli się przedmiotem ataku,
rozpoczęli niepohamowaną kampanię krytyki, czy wręcz napaści na Generała. Do tych
pierwszych zaliczał się niewątpliwie Piotr Borkowski, znany przed wojną redaktor naczelny
tygodnika „Zaczyn”, który na łamach tygodnika „Kronika”, wychodzącego we Frankfurcie, w
numerze z 13 lutego 1948 r. zamieścił obszerny artykuł będący zarazem recenzją książki
gen. Rayskiego, jak i jego piękną obroną. (Zał.65). Oto wybrane fragmenty tego artykułu:
(...) Książka Rayskiego jest wielkim dokumentem, wyczerpującym i pełnym faktów referatem.
Ujmuje on w wielkich rzutach całokształt zagadnień historycznych Lotnictwa Polski
Niepodległej, sprawy produkcji sprzętu, szkolenia personelu, zagadnienia budżetowe i
organizacyjne oraz (...) trudności o charakterze politycznym i (...) malwersacyjnym.

Powiedział mi ktoś o książce, że jest ona „rehabilitacją”. Oburzyłem się, jest to w stosunku
do Rayskiego określenie tak samo niewłaściwe i cyniczne, jak potworne określenie
„amnestia”, użyte w sławetnej umowie polsko-sowieckiej z r.1941 odnośnie milionowej rzeszy
deportowanych do Rosji Polaków.
(...) ... ma prawo (Rayski przyp.JWW) dać jej każdy tytuł i napełnić dowolną treścią, gdyż tyle
od początku wojny (i przed wojną) pod jego adresem padło zarzutów, tyle było świadomego,
planowego i celowego oczerniania jego osoby, iż należy mu się publiczna obrona. (...)
Propaganda szeptana przeciwko gen. Rayskiemu przed wojną i w czasie wojny ma podkład
wieloraki. Niemcy rozpętali w Polsce wojnę powietrzną na skalę bez precedensu w historii.
Oczywiście, tylko operując l o g i k ą k u m o s z e k, można dojść do wniosku, że właśnie
zawinił przedwojenny dowódca lotnictwa, iż nie mogliśmy stawić czoła nawale lotniczej
niemieckiej.
Drugim aspektem propagandy przeciwko gen. Rayskiemu było to, że podczas swej
pracy nad budową Lotnictwa Polskiego zwalczał on brudne afery polsko-francuskie. Pewni
wpływowi dostawcy i producenci polscy, w oparciu o brudne interesy francuskiej finansjery i
przemysłu lotniczego, podcinali skrzydła tworzącemu się Lotnictwu Polskiemu. Gdy
"frankofilska" opozycja przedwojenna znalazła się w Paryżu i objęła rządy, gen. Rayski, który
znał sporo sprawek jej przyjaciół właśnie z dziedziny lotniczej, musiał być oczerniany,
sekowany i prześladowany jak żaden inny z oficerów..
Z przeciwnej zaś strony barykady, murem stanęli zwolennicy tzw. sikorszczyzny. Tej
przedwojennej, wojennej i powojennej. Główny jej ideolog, ppłk Marian Romeyko,
sporządził paszkwilowatą broszurę, mającą być niejako polemiczną odpowiedzią na prawdy
objawiane przez gen. Rayskiego oraz jego zarzuty wobec będącej u władzy przed wojną
generalicji. Broszura Mariana Romeyki nosiła tytuł: Rayskie czasy lotnictwa polskiego i
zawierała głównie nieuzasadnione ataki przeciwko osobie Generała Rayskiego. Generał oddał
sprawę do sądu, a ustosunkowując się do treści w niej zawartej, w liście do redaktora
naczelnego czasopisma Nasz Znak, wydawanego w Szwecji, napisał tak:
/za W. Subotkinem, Z kart historii polskiego lotnictwa, str.47/.
(...)Broszura nie zawierała wyjaśnień co do spraw zasadniczych poruszonych w mojej
książce. Była atakiem osobistym pod moim adresem. Zaskarżyłem do sądu ppłk.Romeykę, a z
nim razem, jak tego tutejsze prawo wymaga, wszystkich tych, którzy jego broszurę
rozprzestrzeniali. Między nimi było i "Stowarzyszenie Polskich Kombatantów", które było
główną składnicą tej broszury. Gdy zobaczyłem, że koszta sprawy będą bardzo wysokie a
"Kombatanci" są tymi, którzy mają pieniądze i na których wszystko się skupi, zgodziłem się

odstąpić od sprawy. Moje odstąpienie zostało sądownie przeprowadzone na następujących
warunkach:
a/ pozwani płacą wspólnie wszystkie dotychczasowe koszta /ok.1500 funtów/.
b/ niszczą cały nakład.
c/ płacą 100 funtów na "Fundusz wdów i sierot po poległych lotnikach".
d/ ogłaszają w prasie przeproszenie.
Nawiązując, natomiast do treści zawartych w swojej książce, gen. Rayski wypowiada
się w sposób następujący :
(...) Sądy angielskie skazują na bardzo wysokie kary pieniężne każdego, kto nie potrafi
udowodnić, że zarzuty przez niego opublikowane są prawdziwe. Płaci nie tylko ten, co
opublikował, ale i ten, który w ten czy inny sposób przyczynił się do kolportażu. (...) Gdy
publikacja nie została po ogłoszeniu zakwestionowana, nabiera siłą rzeczy autentyczności w
odniesieniu do osób tam wymienionych. Nikt mnie nie zaskarżył. Przyczyną nie mógł być brak
pieniędzy na prowadzenie sprawy. Miano miliony dolarów na zakup lasów w Pirenejach, na
subsydia itd., znaleziono by więc na pewno i na rozprawę. Należy raczej przypuszczać, że
wolano mnie nie zmuszać do przeprowadzenia dowodów prawdy.
Pomimo wyroku sądowego, książeczka owa funkcjonuje, w jakiś dziwny sposób do
dziś i do dziś niektórzy oponenci Rayskiego używają jej do argumentowania przeciwko
niemu. Ppłk Marian Romeyko łatwo nie złożył broni, w latach późniejszych wydał w Polsce
swoje wspomnienia Przed i po maju, w których zaatakował gen. Rayskiego z podobnym
zacietrzewieniem, znów przysparzając mu złej sławy. Jednak książka ta, usłużnie krytykując
wszystko co mogło dobrze kojarzyć się z postacią Józefa Piłsudskiego i jego ludzi, stała się na
długie lata obowiązującym kompendium wiedzy o polskim wojsku przedwojennym, w tym o
lotnictwie ze szczególnym uwzględnieniem gen. Rayskiego.

2 czerwca 1949 roku,
gen.bryg.pil.inż. Ludomił

A. Rayski

zakończył

służbę

w

Polskim

Korpusie

Przesiedlenia, tym samym rozpoczął trudne życie cywila na londyńskim bruku. Generał
postanowił przystąpić do pracy w dowolnym zawodzie, aby zarobić choć na skromną
egzystencję. Wiadomo, że nie była to sprawa łatwa, lecz po jakimś czasie znalazł zajęcie w
pralni chemicznej, której stał się jednocześnie udziałowcem. Pracował w niej około dwóch
lat, by następnie zatrudnić się w pracowni kartograficznej Wojskowego Instytutu
Topograficznego w Londynie, na stanowisku kreślarza. Pracował tam przez 17 lat, dając
młodszym kolegom przykład dobrej, solidnej roboty i koleżeńskiej postawy. Takim go

pamięta jeden z ówczesnych współpracowników, Marek Gramski, który na łamach
czasopisma lotniczego „Skrzydła” w nr. 118 z roku 1979 napisał m.in:
(...) Trudno było o lepszego kolegę w pracy. Można było bez obawy otworzyć przed nim swoje
serce. Cechowało go też wielkie poczucie humoru.
Generał Rayski, zgodnie z tym co był zwykł mawiać, że dopóki będą go zatrudniać w
Instytucie i dopóki jego stara landara wozić go będzie, dopóty będzie pracować. A zatem
zgodnie z tym stwierdzeniem, dopiero w wieku 75 lat zajął się już wyłącznie swoim
ogródkiem i domkiem. Ponieważ od dziecka znany był z oszczędnego trybu życia i
skromności, ciułane latami pieniądze, odprawa trzymiesięczna z wojska oraz pożyczka
hipoteczna w kwocie 1000 funtów, pozwoliła Generałowi na zakup niewielkiego domkurudery, mieszczącego się na Ealingu, przedmieściu Londynu. Rudera ta kosztowała Generała
2300 funtów. Domek ten doprowadził do stanu kwitnącej używalności, w przenośni i
dosłownie, gdyż założył również piękny ogródek przydomowy, w którym zasadził przeróżne
kwiaty oraz drzewka owocowe z których był szczególnie dumny. W latach późniejszych
sprzedał ten domek za 3000 funtów i kupił lepszy za 3475 funtów, który również wymagał
remontu. Nowy domek mieścił się przy Woodville Gardens nr 43. Wszystkie urlopy i każdą
wolną chwilę spędzał wraz z żoną, w swoim ogródku lub przy naprawach gospodarskich.
Niestety, choć sumienie miał czyste, ataki na jego osobę nie ucichły i nikt nie powołał żadnej
komisji, która oczyściłaby jego imię z tych wszystkich nieuczciwych i nieprawdziwych
zarzutów, które funkcjonowały zarówno na emigracji jak i w kraju.

28 maja 1950 roku,
w numerze 22 „Wiadomości” ukazał się artykuł Bolesława Pomiana pt. Generał-Pilot
Rayski, (Zał.66) w którym autor w słowach pełnych uwielbienia dla wielkiego polskiego
lotnika, chwali jego pomysł zawarcia całej prawdy o przygotowaniach polskiego lotnictwa do
wojny, na kartach książki, która narobiła tyle wrzawy w społeczności polskiej emigracji
wojennej. W konkluzji stwierdza, że niestety, nic się nie zmieniło w polskim charakterze.
Zawsze, jak pisze Żeromski w „Dumie o Hetmanie” , „pochopne jest plemię polskie do
zniesławiania imienia swych wodzów, do mieszania z błotem rycerskiej czci swych obrońców.
Polemizując

z

treścią

w/w

artykułu,

tak

pochlebną

dla

gen. Rayskiego,

ppłk Franciszek Kalinowski, napisał list do redakcji „Wiadomości”, w którym poddał w
wątpliwość tezy wygłaszane przez kpt. Bolesława Pomiana, a także sceptycznie odniósł się do
niewątpliwych osiągnięć gen. Rayskiego, jako dowódcy polskiego lotnictwa przed wojną. Tu
już nie wytrzymał sławny pilot, dowódca i myśliwiec - płk Jerzy Bajan i na łamach tychże

Londyńskich „Wiadomości”, w nr. 229 z 20 sierpnia 1950 roku, (Zał.67) dał wyczerpującą i
pełną pasji odpowiedź Franciszkowi Kalinowskiemu. Zarówno Bolesław Pomian jak i
płk Bajan, to ludzie powietrza, piloci z krwi i kości, tacy nie tylko rozumieli i podziwiali
gen. Rayskiego, lecz wręcz go uwielbiali. Obie wypowiedzi bojowych pilotów wraz z
wcześniejszym artykułem red. Borkowskiego w „Kronice”, dały początek coraz liczniejszym
wystąpieniom w obronie honoru gen. Rayskiego, jak i prawdy o nim.

24 kwietnia 1954 roku,
zasłużona brać lotnicza, lotnicy z byłych bojowych dywizjonów, skupieni w
Stowarzyszeniu Lotników Polskich, wybrali Ludomiła Rayskiego na swego prezesa. Była to
już druga kadencja, po poprzednim prezesowaniu Samopomocy Lotniczej, protoplaście SLP.
Był to piękny gest i symboliczny, gdyż tym samym lotnicy odcinali się od tych zapalczywych
i wrogich Generałowi ośrodków opiniotwórczych na obczyźnie. Niezmiennie, jednym z
jaśniejszych momentów w wojennym i powojennym życiu gen. Ludomiła Rayskiego, były
kontakty z kolegami lotnikami na stopie prywatnej. To były bratnie dusze Ludomiła. Ich
wspólnym żywiołem było latanie i walka. Ci darzyli Generała niezwykłym szacunkiem, tym
szczególniejszym, ponieważ zdawali sobie sprawę jak bardzo jako lotnika i żołnierza, musi go
boleć niesława, jaką zupełnie bezpodstawnie usiłowano w kuluarach okryć jego nazwisko.
Generał Rayski pełnił funkcję prezesa w sumie przez trzy kadencje, a gdy, pomimo nalegań,
na czwartą nie wyraził zgody nadano mu godność członka Komitetu Honorowego
Stowarzyszenia.
Styczeń 1956 roku.
W 1951 roku, Komisja Historyczna Polskiego Sztabu Głównego w Londynie, wydała
poprzez Instytut im. gen. Sikorskiego opracowanie pt: Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie
światowej. Gen. Rayski nie zgadzając się z szeregiem stwierdzeń zawartych w niniejszej
pracy, ustosunkował się do nich na łamach paryskiej "Kultury", w numerze styczniowym
roku 1956. (Zał.68) Oto ważniejsze fragmenty z owego opracowania gen. Rayskiego,
zatytułowanego: O lotnictwie polskim we Wrześniu /kopia artykułu w posiadaniu autora/.
(...) Po moim odejściu /ze stanowiska Dowódcy Lotnictwa przyp.JWW/ nie nastąpiło
wzmożenie produkcji lotniczej. Wręcz odwrotnie: produkcję bieżącą zahamowano.
Mianowicie obcięto zamówienie na 180 „Łosi”, będących w produkcji. „Łosie” należały
wtedy w swojej klasie do najlepszych samolotów na świecie. (...) Polski przemysł lotniczy był

chyba jedynym przemysłem wojennym w Europie, który wówczas zwalniał robotników
masowo.
(...) Idźmy dalej. Drugą sprawą przemilczaną w książce naszych dzisiejszych
historyków emigracyjnych jest sprawa pożyczki lotniczej. Naród polski zdeklarował pół
miliarda złotych na cel rozbudowy lotnictwa polskiego. (Zał.69) Uruchomienie kredytów na
rachunek tej pożyczki było nietrudną operacją finansową. Czy tej operacji dokonano? Jeśli
nie - to dlaczego? Jeśli tak - to gdzie jest rozliczenie z sum uruchomionych? Niczego nie
insynuuję, ale jeśli choć jeden grosz poszedł na inne cele niż lotnictwo, jest to bezprawie i
nadużycie zaufania społeczeństwa polskiego.
(...) Książka „Polskie Siły Zbrojne” kontynuuje tradycje, ustalone na emigracji: nie
próbuje dojść po żadnej nitce do żadnego kłębka. Przemilcza lub koślawi takie fakty, które
każą zastanowić się, czy spowodował je tylko brak zdrowego rozsądku, czy też taka lub inna
inspiracja wroga.
17 maja 1958 roku,
gen.Ludomił Rayski ustąpił z funkcji prezesa SLP, przekazując ją w ręce pułkownika
pil. Jerzego Bajana, sławnego pilota, zwycięzcy Challenge z 1934 roku, dowódcy polskiego
lotnictwa myśliwskiego w Anglii.
22 maja 1958 roku.
W dniu tym Ludomił Rayski otrzymał uroczyste pismo Stowarzyszenia Lotników
Polskich, podpisane przez płk. Jerzego Bajana, nowo wybranego prezesa SLP, w którym
podaje on do wiadomości generała treść uchwały, jaką podjęła Rada Stowarzyszenia. W
uchwale tej znajdują się gorące podziękowania dla gen. Rayskiego, za jego owocną i
długoletnią działalność na stanowisku prezesa SLP, w którym to okresie Stowarzyszenie
miało szereg znaczących sukcesów. W piśmie tym podkreśla się również fakt, że gen. Rayski
był długoletnim i zasłużonym dowódcą lotnictwa w Polsce. (Zał.70)
Oryginał tego pisma znajduje się Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

17 grudnia 1958 roku,
w gazecie codziennej, wychodzącej w Londynie, Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza, ukazał
się artykuł Ludomiła Rayskiego pt. Lotnictwo w służbie Polski (Zał.71), w którym autor
wskazuje na fakt rosnącego od czasów I wojny światowej znaczenia lotnictwa, jego ogromny
rozrost ilościowy i techniczny, przystosowany do rosnących coraz bardziej skomplikowanych
i ważkich zadań. Podkreślając znaczenie lotnictwa w armii, wspomina jak decydującą bitwę
w I-szej wojnie światowej, znaną w dziejach jako bitwa nad Marną, została zwycięsko przez

Francuzów rozegrana, dzięki meldunkowi lotnika o skrytym manewrze wojsk niemieckich.
Meldunek ten pozwolił na odpowiedni kontrmanewr francuski, zwycięstwo w bitwie nad
Marną, uratowanie Paryża, a tym samym stał się momentem zwrotnym w wojnie. Dalej
Generał kreśląc drogę rozwoju lotnictwa na świecie, wspomina o polskich pierwszych latach
niepodległości, gdzie samoloty z szachownicą odegrały niebagatelną rolę w świetnym
zwycięstwie Polski nad armią sowiecką w 1920 roku. Następnie wspomina czasy II wojny
światowej, gdzie nasi lotnicy zasłynęli niezwykłą odwagą i determinacją w walce. Pisze o
nich tak:
(...) Polski personel latający wywalczył sobie w drugiej wojnie światowej takie imię, że pisać
o tym nie potrzeba. Ale brawura i odwaga to nie wszystko. W broni tak technicznej jak
lotnictwo, trzeba mieć fachowców, obsługę, sprzęt. Dopiero ma się wtedy wartościowych
lotników. O tym zapomina się często.
Polski konstruktor, inżynier mechanik i robotnik nie doczekali się takiego uznania
jakie im się słusznie należy. Oni to usilną pracą i zapałem wykorzystali dwudziestolecie
Niepodległości by stworzyć lotnictwo. Lotnictwo polskie nie było dość silne na potrzeby
Polski 1939 r., ale to nie jego wina. To w dużej mierze wina braku środków i zrozumienia
znaczenia lotnictwa jako broni.

5 czerwca 1961 roku.
Ludomił Rayski otrzymał pismo podpisane przez Marszałka R.A.F., Sir

Johna

C. Slessora, Patrona Stowarzyszenia Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii. Oprócz
Sir Slessora, w składzie Komitetu Honorowego widnieją tak znamienite nazwiska jak Książę
Norfolku i Marszałek Lotnictwa Sir Hugh Pughe LLoyd. Treść tego pisma w języku polskim
ma brzmienie następujące: (Zał.72)
Oryginał tego pisma znajduje się w Muzeum Lotnictwa i Astronautyki w Krakowie.
Mój Drogi Panie Rayski.
Jak Panu wiadomo wkrótce zaangażujemy się w jeszcze jeden doroczny apel do
społeczeństwa o środki pieniężne dla Stowarzyszenia Lotników Polskich.
W pamięci mojej pozostanie na zawsze fakt, że to Pan dokładnie 12 lat temu objął
stanowisko prezesa Stowarzyszenia w tym czasie, kiedy znalazło się ono w bardzo trudnej
sytuacji finansowej. Dzięki Pana stanowczości, dalekowzroczności i twórczej wyobraźni w
planowaniu, szczególnie w odniesieniu do apeli publicznych, Stowarzyszenie nie tylko
przezwyciężyło trudności bieżące, ale zgromadziło także pewien zapas środków pieniężnych.
Wiem od Pana kolegów i od lotników którzy służyli pod Pana rozkazami, kiedy był Pan

dowódcą Lotnictwa w Polsce, jak wielkim szacunkiem jest Pan przez nich otaczany. Fakt, że
przez tyle lat był Pan prezesem Stowarzyszenia, mówi sam za siebie.
Mając to w pamięci doszedłem do wniosku, że raz jeszcze będziemy potrzebowali
Pańskiej pomocy. Mam nadzieję, że będzie Pan uważał za możliwe wstąpić do Komitetu
Honorowego

Tygodnia

Apelu

Lotników

Polskich,

którego

ja

jestem

patronem.

Postanowiliśmy nie szczędzić wysiłków, tak aby nasz apel mógł osiągnąć sukces podobny
temu, jaki uzyskaliśmy w ubiegłym roku. W tych dążeniach potrzebne będzie nam Pańskie
wsparcie. Może być Pan pewien, że cokolwiek będzie Pan w stanie uczynić w tej sprawie,
spotka się z naszą wdzięcznością.
Rzuca się w oczy olbrzymi szacunek marszałka lotnictwa brytyjskiego i atencja z jaką
zwraca się do Ludomiła Rayskiego, z propozycją wzięcia udziału w apelu. Sir John Slessor, to
naczelny marszałek R.A.F., w czasie II wojny światowej był zastępcą naczelnego dowódcy
lotnictwa alianckiego. Natomiast lotnictwem brytyjskim dowodził na obszarze Morza
Śródziemnego i Środkowego Wschodu.
15 września 1961 roku.
Z okazji 21 rocznicy Bitwy o Wielką Brytanię odbył się w Londynie galowy koncert,
w którym uczestniczyły najwyższe osobistości z

Królową Matką na czele, pod której

protektoratem całość się odbywała. Na tę uroczystość został również zaproszony
gen. Ludomił Rayski. Niestety, gen. Rayski w koncercie udziału wziąć nie mógł, z powodu
ciężkiej choroby żony. Specjalne zaproszenie doręczył Generałowi osobiście wicemarszałek
Cordingley. Jest to wymowny dowód uznania, jaki nieskorzy przecież do wyróżniania
obcokrajowców, Brytyjczycy, wykazali wobec Ludomiła Rayskiego. Pamiętali jednak, że ta
bezcenna pomoc w najcięższ9ym momencie Bitwy, w postaci świetnie wyszkolonych
polskich pilotów, to niezaprzeczalnie jego zasługa. Z okazji koncertu wydano specjalną
broszurę programową, w której na czołowym miejscu umieszczono fotografię Królowej
Matki, następnie Winstona Churchilla, ministra lotnictwa Viscounta Knollsa, dowódcy
lotnictwa Lorda Dowdinga, Douglasa oraz kilku innych znacznych dowódców. Wśród nich
umieszczono na str.15 fotografię gen. Rayskiego, obok bohatera narodowego Anglii,
beznogiego pilota myśliwskiego, płk. Douglasa Badera. (Zał.73). Trzeba sobie uzmysłowić
prosty fakt, iż brak w tym towarzystwie kogokolwiek z ówczesnego dowództwa lotnictwa
P.S.P., przy jednoczesnym uhonorowaniu Rayskiego, który udziału w Bitwie o Anglię nie
brał, wskazuje na widoczną wdzięczność Brytyjczyków wobec Generała i jego dzieła.
Wzmiankowana broszura programowa znajduje się w Muzeum Lotnictwa Polskiego.

14 lipca 1962 roku,
gen. Rayski wystosował do prezesa Stowarzyszenia Lotników Polskich, list w którym
wypowiada wiele gorzkich słów, pod adresem tych którzy, jego zdaniem przyczynili się do
rozbrojenia polskiego lotnictwa w dobie wojny 1939 roku. Wymienia tu trójkę generałów,
którzy przejęli stery lotnictwa po jego dymisji i są odpowiedzialni za dezorganizację
mobilizacyjnych i sprzętowych przygotowań do wojny. Potwierdza to zresztą raport Komisji
Rejestracyjnej gen. Józefa Hallera z 1940 r. W tych warunkach, jak pisze gen. Rayski w
piśmie, umieszczenie nazwiska któregokolwiek z tych generałów, w tym czy innym komitecie
honorowym, jest obelgą w stosunku do naszych poległych kolegów.
Oryginał w/w pisma znajduje się w zbiorach Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
W zakończeniu pisma, gen. Rayski wnioskuje o skreślenie go z listy członków S.L.P.

Maj 1964 roku.
Na odbywający się w Londynie Zjazd Myśliwców, urzędujący Prezes S.L.P.,
gen.bryg.pil. Aleksander Gabszewicz, zaprosił Ludomiła Rayskiego, jako honorowego gościa
i wielce szanowanego w świecie lotników, pilota.
Niezwykły szacunek i szczerą żołnierską miłość, szarej braci lotniczej do
gen. Rayskiego w prosty i wzruszający sposób wyraził sam prezes, jeden z najsłynniejszych
polskich pilotów i dowódców myśliwskich - Aleksander Gabszewicz - przemawiając na
otwarcie tego Zjazdu. Oto wybrane fragmenty jego przemówienia, opublikowanego w
londyńskich "Skrzydłach" z maja 1979 roku:
(...) chciałbym zawołać "baczność", chciałbym złożyć raport w imieniu nas wszystkich
naszemu największemu lotnikowi, Generałowi Ludomiłowi Rayskiemu, którego dzisiaj mamy
w swym gronie. (...) wiem, że sam Pan Generał by sobie tego nie życzył. Pragnę jednak, ażeby
tych kilka słów, które powiem, zastąpiły taki raport, raport nie tylko żołnierski, ale raport
bliskich, oddanych przyjaciół.
Gen. Rayski od zarania swego życia poświęcił wszystko polskiemu lotnictwu. Swoje
siły, swoją niespożytą energię, swoje niezrównane umiejętności, swoją głęboką lojalność,
nieskazitelną uczciwość i bezgraniczne poświęcenie.
On był pionierem naszego lotnictwa.
(...) O swoich osiągnięciach Gen. Rayski mówił: "Cośmy zrobili, zrobiliśmy razem", a
równocześnie dodawał: "Jeżeli w granicach mojej kompetencji i środków popełniłem błędy,
nie zamierzam odpowiedzialnością dzielić się z nikim".

(...) Ale my właśnie, bardziej niż ktokolwiek inny, możemy i mamy prawo stwierdzić, że
Generał Rayski dobrze zasłużył się lotnictwu polskiemu, że On jest naszym największym,
najbardziej zasłużonym polskim lotnikiem i w naszym przekonaniu jego sława idzie z jego
wielkością...
(...) Właśnie dzisiaj, my Myśliwcy, składamy Ci, jeszcze raz wyrazy prawdziwego
lotniczego uznania i głębokiej wdzięczności żołnierskiej i zapewniamy Ciebie, że pełna
poświęcenia Twoja praca jako pioniera Lotnictwa Polskiego i jako pilota pozostaną na
zawsze niedoścignionym wzorem dla nas.

9 października 1964 roku,
Ludomił Rayski otrzymał list od generała lotnictwa Stanów Zjednoczonych, Meriana
C. Coopera, znanego mu doskonale ze wspólnej służby w Eskadrze Kościuszkowskiej, w
latach wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. List ów zaczyna się od słów: Mój drogi stary
przyjacielu. Gen. Cooper wspomina, iż był w tamtych czasach zastępcą mjr. Faunt-le Roya w
7-mej eskadrze, będąc wówczas w stopniu kapitana. Potwierdza dalej, że Rayski, ówcześnie
dowódca eskadry w stopniu porucznika, przekazał eskadrę Faunt-le-Royowi, pozostając w jej
składzie czas jakiś jako pilot doradca. W części końcowej listu, gen. Cooper stwierdza, że
por. Rayski był dla wszystkich Amerykanów w eskadrze, pięknym wzorem męstwa, honoru i
obowiązkowości. (Zał.74)
Oryginał tego pisma znajduje się w Muzeum Wojska Polskiego.
8 maja 1965 roku.
Listem (Zał.75) o tej pamiętnej, majowej dacie, gen. Rayski odpowiada Prezesowi
S.L.P. na jego propozycję napisania artykułu do „Skrzydeł”, z okazji 20-lecia powołania
Stowarzyszenia Lotników Polskich. Gen. Rayski tłumacząc swoją niechęć do kontaktów ze
„Skrzydłami”, wspomina, że gdy umieścił poprzednio swój artykuł ze streszczeniem
opowiadania Cajusa Bekkera, o działaniach lotnictwa niemieckiego w Polsce, gdzie Bekker
stwierdza, że kampania w Polsce nie była spacerem, lecz ciężką walką z odważnym
przeciwnikiem, tekst artykułu został przez redakcję okaleczony. W tym wspomnianym
artykule gen. Rayski, opierając się na pochwalnych stwierdzeniach Cajusa Bekkera, dołączył
następującą myśl. Mianowicie, podkreślił, że jednak to nie Anglicy uczyli nas latać, co zresztą
jest prawdą oczywistą, a potwierdza to właśnie Cajus Bekker. To właśnie zdanie zostało
gen. Rayskiemu skreślone z tekstu, bez porozumienia z nim. Innym razem Generał wysłał do
redakcji „Skrzydeł” tekst będący streszczeniem rozdziału książki Marszałka Slessora pt: The

Central Blue. Rzeczony rozdział nosił tytuł The tragedy of Warsaw, a dotyczył tragedii
powstańczej Warszawy, w której walczyła jego żona, a męczeńską śmierć poniosła przecież
tam córka Generała. Tekst został skreślony, mimo, że jak pisze generał, Marszałek jest
protektorem S.L.P.
10 lipca 1965 * roku,
pismo o powyższej dacie Ludomił Rayski przekazał Zarządowi Stowarzyszenia
Lotników Polskich, w którym dziękuje za zaproszenie na obchody 20-lecia S.L.P.
Z treści listu wywnioskować można jak gen. Rayski brzydził się wszelkimi
przejawami „lepkich rąk” swoich współziomków, chorobliwej prywaty i innych pokrętnych
działań mających niewiele wspólnego z honorem, które to zjawiska dawały się zauważać w
strukturach Stowarzyszenia. Całe życie Ludomiła Rayskiego świadczy o jego ogromnym
oddaniu sprawie Polski, dla której zawsze gotów był oddać wszystkie siły, umiejętności,
doświadczenie, nawet cały swój niewielki majątek(**), które to działania zawsze przedkładał
ponad wszystkie sprawy prywatne.
_________________________________________________________________________
*)_W dacie tego pisma, które wstawiono jako (Zał.76.) zaistniał prawdopodobnie błąd.
Ponieważ S.L.P. powstało 24 czerwca 1945 r., jego 20-lecie przypada w roku 1965, a nie jak
figuruje w piśmie, 1963 r.
**)_ Prawdopodobnie jedynym majątkiem gen. Rayskiego przed wojną, był dom przy
ul. Idzikowskiego 25 , który z chwilą wybuchu wojny przekazał na sierociniec. Sierociniec
ten założyły, jego żona i córka, pracujące ochotniczo w szpitalu Dzieciątka Jezus, a dziećmi
przez cały okres okupacji opiekowały się siostry Niepokalanki. Gen. Rayski po wojnie
przekazał dom siostrom na własność, gdy dotarła do niego wiadomość, że z narażeniem życia
przechowywały w nim również dzieci żydowskie.

27 września 1965 roku.
W dniu tym, z okazji 25 rocznicy

Bitwy o Wielką Brytanię, wydrukowano w

Dzienniku Polskim niewielki objętościowo tekścik, w którym Ludomił Rayski zawarł wiele
treści historycznych. (Zał.77). Porównał w nim Bitwę o Wielką Brytanię do Maratonu, gdzie
490 lat p.n.e. garstka Ateńczyków zatrzymała wielki najazd Persów ze stratą tylko 200
żołnierzy. Napisał tam: Maratonem ostatniej wojny była bitwa lotnicza o Wielką Brytanię.
Garstka lotników osłoniła świat przed najazdem germańskim. Lotnicy i lotnictwo było
brytyjskie, - ale co ósmy lotnik był Polakiem, - co ósme zwycięstwo było polskie.

Piękne to porównanie i bliskie jego sercu stwierdzenie, że byli tam i walczyli polscy
lotnicy. W głębi duszy był dumny, gdyż ci wspaniali i już legendarni jak owi Grecy, lotnicy
polscy, wyrośli przecież pod jego ojcowskimi skrzydłami. W załączniku tym, została również
przedstawiona uroczystość Święta Żołnierza, która odbyła się w sali londyńskiego Albert
Hallu, gdzie w obecności 36 pocztów sztandarowych polskich oddziałów, zgromadziły się
tłumy widzów i oficjeli. Przemawiali gen. Anders i Air Chief Marshall Sir Hugh Pughe
Lloyd, orkiestra Royal Air Force grała dwa hymny: polski i angielski, a występy
okolicznościowe zgromadziły ponad 300 artystów. W czasie swojego przemówienia
Marszałek wypowiedział do Polaków wiele ciepłych słów, które mogą napawać nas dumą.
Oto kilka z nich: (...) W czasie najbardziej zaciętej walki, gdy potrzeby nasze były największe,
otrzymaliśmy najcenniejszą pomoc - wyszkolonych i zaprawionych w walce lotników polskich.
Odważni, twardzi piloci walczyli o te wyspy tak jakby bronili swego własnego kraju. (...)
Miałbym wiele więcej do powiedzenia, ale chciałbym skończyć stwierdzeniem: jako skromny
lotnik jestem dumny, że mogę z tego miejsca złożyć hołd tak dzielnym i odważnym ludziom.
Dziękuję wam za ten honor.
Styczeń 1966 roku.
Z biegiem lat, generał Rayski coraz bardziej utwierdzał się w przekonaniu, że za jego
życia nie doczeka się żadnej rehabilitacji. Coraz bardziej, więc oddalał się od wszystkich
spraw zapalnych z tym związanych, jest to jak wiadomo przywilej wieku. Czary goryczy
dopełniła, niespodziewana śmierć jego żony Stanisławy Kuszelewskiej na początku roku
1966. Zmarła Generałowa, pochowana została na londyńskim cmentarzu South Ealing. W
jakiś czas po jej śmierci gen. Rayski zawarł związek małżeński z jej serdeczną przyjaciółką Irlandką panią Aileen Sheedy, która całym sercem była oddana sprawie Polski. Pani Aileen,
okazała się niezwykle oddaną i troskliwą opiekunką, z którą Ludomił spędził resztę swojego,
burzliwego życia, w ciszy i spokoju. Ślub gen. Rayskiego z panią Aileen był niejako
wykonaniem testamentu zmarłej, gdyż gorącym życzeniem, jaki przed swoją śmiercią
wyraziła Stanisława Kuszelewska, był właśnie ten związek.
W 1968 roku,
gen. Ludomił Rayski napisał wyłącznie w języku angielskim, książkę pod
znamiennym tytułem „Polands Treason” /Zdrajcy Polski/. Tłumaczenia w/w książki na język
polski dokonał w Kraju, wielce zasłużony w przekazywaniu polskiemu społeczeństwu prawdy
o gen. Rayskim, Wacław Subotkin. Owo tłumaczenie wraz z kopią maszynopisu oryginału
książki, złożył w imieniu Generała w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Dyrektor Biblioteki, prof. dr Jan Baumgart, wystosował do gen. Rayskiego pismo
dziękczynne, którego treść ma brzmienie następujące:
Wielce Szanowny Panie Generale!
potwierdzając odbiór otrzymanej za pośrednictwem p.Wacława Subotkina odbitki angielskiej
wersji Pańskiej książki poświęconej ukazaniu prawdy o polskim lotnictwie przed 1939 r.,
prawdy bolesnej, lecz nie zasługującej w powszechnym chyba odczuciu na wybrany przez
Pana tytuł (Poland‘s Treason) składam za dar ten należne podziękowanie i zawiadamiam, że
został wpisany do Księgi przybytków Oddziału Rękopisów jako pozycja 121/72. /odpis w
posiadaniu autora. J.W.W./
Czy tytuł jest przesadzony czy też nie, niech historia rozsądzi, w każdym razie
gen. Rayski nie miał złudzeń co do tego, że większość negatywnych zdarzeń w polskim
lotnictwie miała swoje korzenie w obcych służbach specjalnych. Zapewne część decydentów,
którzy popełniali zbrodnię za zbrodnią w stosunku do Państwa i losów wojny, była
sterowana przez ukrytych w cieniu zdarzeń, obrotnych agentów, wykorzystujących ich
naiwność i ignorancję w zagadnieniach techniki, głównie lotniczej, ale zapewne zdarzali się i
rodzimi Quislingowie. Na wstępie wspomnianej książki gen. Rayski rzuca myśl, która w
dowolnym tłumaczeniu brzmi tak: (...) W ostatniej wojnie władze Polski i Francji zawiodły
swoich Aliantów i swoje Narody, przez przegranie z Niemcami w dwa tygodnie. Francuzi w
poszukiwaniu powodów, osądzili i skazali ich Premiera. My Polacy aby ukryć winnych,
unikamy dochodzenia oraz honorujemy ich nawet Instytutem. To tłumaczy (między innymi)
dlaczego Francja jest silna, a my na emigracji. Poniżej przedstawiono fragmenty rozdziału
zatytułowanego Jak ja widzę Sikorskiego, w którym gen. Rayski wyraża swoje
przypuszczenia na temat komu była na rękę śmierć gen. Sikorskiego i kto ewentualnie mógł
być wykonawcą zamachu.
(...) Sikorski po śmierci został wyniesiony jako narodowy bohater i dlatego na cześć jego
nazwano Instytut jego imieniem (*). Otulono go symbolicznie w nasz narodowy sztandar tak
żeby szczegółowe wgłębianie się w jego postępowanie za życia, wyglądało na typowe
świętokradztwo. Sikorski zginął w wypadku lotniczym w Gibraltarze 4 lipca 1943 r.
Wydarzenia, które doprowadziły do tego wypadku są niezwykle kontrowersyjne. Na temat ten
są rozmaite raporty i opracowania. Niemcy winią Anglików, Anglicy Niemców, Niemcy
samych siebie, Rosjanie Anglików.
W dalszej części rozdziału gen. Rayski podaje cały szereg wersji wypadku samolotu
gen. Sikorskiego, podawanych publicznie jak i zasłyszanych, jak również cytuje wybrane
treści ze sztuki teatralnej Hochutha, Żołnierze. Następnie pisze tak:

(...) Nie jestem w stanie zweryfikować tych faktów, ale pragnę poszukać prawdy w odmienny
sposób. Jak już wykazałem Sikorski w swoim działaniu w stosunku do Polskiego Lotnictwa nie
był człowiekiem uczciwym. Ponieważ było to w interesie niemieckim, mam prawo
podejrzewać, że tam było wzajemne zrozumienie się pomiędzy nimi. Na tej podstawie
proponuję poszukać powodów, które leżą poza wydarzeniami w Gibraltarze. Prawdopodobnie
była nieco ważniejsza sprawa dla Aliantów niż polska wschodnia granica. Ich głównym
niepokojem w tym czasie, jeżeli dobrze pamiętam, było to, że Niemcy i Rosja mogli dojść do
porozumienia, kończącego się dla nich jeśli nie klęską, to co najmniej ciężkimi stratami w
ludziach. Alianci nie byli aż tak zainteresowani polską wschodnią granicą, co zostało później
udowodnione na konferencji w Jałcie. Stronnicy Sikorskiego chcieli, z dyskretną pomocą
Niemców, aby wszyscy uwierzyli, że Sikorski zginął śmiercią bohatera walczącego o sprawę
Polską. Stąd uzasadnienie na nadanie jego imienia instytutowi w Londynie.
Jeżeli

Niemcy

rzeczywiście

chcieli
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Rosją

to

najpoważniejszym dla nich problemem było znalezienie właściwego człowieka do działania,
jako pośrednika między stronami, którego mogliby szantażować do przyjęcia takowego
zadania.
Jak wskazałem Sikorski musiał pałać sympatią do Niemców i Austriaków z dawnych
czasów Legionów Polskich (**). Moje przypuszczenie więc jest takie:
Niemcy mogli zwrócić się do Sikorskiego z prośbą, aby był ich pośrednikiem z Rosją, (...),
albo możliwe jest też to, że Stalin sam zaaranżował Aliantom zdradę Sikorskiego, aby
zmiękczyć ich w targach w Jałcie. W tej sytuacji położenie Aliantów stało się bardzo trudne i
trzeba było podjąć decyzję w sprawie Sikorskiego, ponieważ Alianci potrzebowali Polaków,
którzy dobrze walczyli.
Dalej gen. Rayski kondukluje, że jakiekolwiek ruchy podjęte przeciw Sikorskiemu,
spowodowałyby atak propagandy niemieckiej, że oto Alianci zdradzają Polskę. Co by nie
sądzić o tej wersji „katastrofy” gibraltarskiej, warta jest ona głębszego przemyślenia.

__________________________________________________________________________
*_ Mowa o Instytucie Polskim i Muzeum im.gen. Sikorskiego w Londynie.
**_ Ta wypowiedź odnosi się do C.i K. Komendy Legionów. Komenda ta została narzucona
Legionom przez Austrię i stała się jej agendą wywiadu, do tłumienia niepodległościowej
działalności Józefa Piłsudskiego i jego I Brygady.

2 września 1969 roku.
Po wyświetleniu w telewizji brytyjskiej BBC filmu The story of fighting Poland
/Opowieść o walczącej Polsce/, w którym oficjalnie podano, że polskie lotnictwo zostało
zniszczone na lotniskach, w pierwszym dniu wojny, gen. Rayski ostro zaprotestował poprzez
swego adwokata, wykazując całkowite wypaczenie prawdy w tym filmie. W odróżnieniu od
rodzimych oficjeli, w sukurs generałowi pospieszył znany pisarz brytyjski, lord Russell of
Liverpool, który złożył oficjalny protest przeciwko zniekształcaniu prawdy w telewizji
brytyjskiej. W liście tym opublikowanym 11 września 1969 roku, Lord Russell pisze, że jest
to, używając eufemistycznego wyrażenia Winstona Churchilla, największa terminologiczna
niedokładność stulecia i ciężko obraża wielu polskich lotników, którzy w okresie późniejszym
tak wspaniale walczyli u boku lotników Królewskich Sił Powietrznych. List ten skierowany do
redaktora naczelnego The Daily Telegraph zakończył słowami: (...) Bitwa powietrzna
lotników polskich w Polsce przy tak przytłaczającej przewadze wroga była jedną z
najodważniejszych i najbardziej godnych uwagi w całej II wojnie światowej. (Zał.78)
Godnym odnotowania jest fakt odmowy pociągnięcia do odpowiedzialności sądowej
twórców filmu, ponieważ, jak podano gen. Rayskiemu, polskie Stowarzyszenie Kombatantów
oraz gen. Anders, wyrazili wcześniej swoje zachwyty pod adresem tego filmu. N.b. film ten
egzystuje do dnia dzisiejszego i był prezentowany w Polsce już po roku 1990, oczywiście bez
żadnej zmiany w oprotestowanych przez generała błędnych treściach.

W czerwcu 1970 roku,
gen. Ludomił Rayski, zbliżając się nieuchronnie do osiemdziesiątki, a czując, że ma
jeszcze wiele do przekazania następnym pokoleniom Polaków, sporządził memoriał,
mieszczący się na 10-ciu stronach maszynopisu, zawierający wiele bolesnych lecz zapewne
prawdziwych faktów, które rzucają cień na polskie elity, rządzące zarówno przed wojną jak i
na emigracji. W memoriale owym, stara się uzmysłowić Polakom, że przed wojną cały proces
osłabiania polskiego lotnictwa i zwalanie kłód pod nogi jego dowódcy, który latami nie mógł
przeforsować żadnych zmian w chorej organizacji lotnictwa, musi być dziełem rodzimych
Quislingów *, gdyż głupotą lub całkowitą ignorancją, wszystkiego nie da się wytłumaczyć.
Dalej Generał wyjaśnia podłoże ewentualnego pojawienia się zdrajców na najwyższych
szczeblach władzy w Polsce międzywojennej. Otóż, twierdzi on, że Józef Piłsudski tworząc
swoją I-szą Brygadę Legionów, sprowokował niejako Austriaków do tworzenia dalszych
oddziałów legionowych, ale całkowicie „austriackich” pomimo licznego uczestnictwa w nich
Polaków. Oddziały te przesiąknięte były funkcjonariuszami austriackiego wywiadu

wojskowego, którzy następnie znaleźli się w armii polskiej po odzyskaniu niepodległości.
Wiadomo jednak, jak mawiał gen. Rayski, kto raz wsadził palec w tryby wywiadu, już go
wyciągnąć nie zdoła. Traci albo rękę albo głowę. Co by nie sądzić o tej teorii gen. Rayskiego,
w historii Polski przedwrześniowej, a szczególnie w przygotowaniach do wojny, jest tak
wiele zastanawiających i niewytłumaczalnych faktów, że trudno oprzeć się wrażeniu o
udziale w nich polskich Quislingów.
___________________________________________________________________________
*_ Pojęcie Quisling gen. Rayski wyjaśnia w tekście następująco: Quislingami nazywamy, od
prototypu norweskiego - ludzi na bardzo wysokich lub nawet najwyższych stanowiskach w
państwie, którzy dla różnych powodów jak ambicja, chęć władzy, zyski materialne, szantaż,
przez zagrożenie odkrycia dawniejszych kontaktów itd. współpracowali z Niemcami. Jeżeli
nawet nie byli oni zawsze w stanie doprowadzić do poddania swego kraju Niemcom bez walki
- to czynili tę walkę i ten opór jak najmniej skuteczny.
___________________________________________________________________________
Memoriał gen. Rayskiego z 1970 roku jest niewątpliwie powiązany w treści z jego
książką Poland’s Treason, napisaną w języku angielskim w roku 1968, niemniej tu zajął się
wyłącznie wykazaniem, że kraj nasz znajdował się w szponach służb wywiadowczych i to
zapewne nie wyłącznie niemieckich. Ludzie niechętni gen. Rayskiemu, których miał i ma w
dość znacznej liczbie, zarzucają mu, iż z uporem maniaka doszukuje się wszędzie działalności
piątej kolumny lub polskich Quislingów, ale z jego wieloletniej obserwacji i własnych
bolesnych doświadczeń taki, niestety, obraz się wyłania.
W treści przedstawionego memoriału można odnaleźć jeszcze poniższe ważkie
stwierdzenia:
(...) Jak Komisja Rejestracyjna w swoim piśmie podkreśla i gen. Zając na str.329 (w książce
„Dwie wojny” przyp.JWW) potwierdza, budowa naszych Władz Lotniczych w przeciwieństwie
do lotnictw całego świata, zamiast dać Lotnictwu swobodę działania wysilała się by je
wtłoczyć w całą sieć ministerialno-referencką i pozbawić go jakiejkolwiek samodzielności.
(...) Najłatwiej można się było o tym przekonać na sprawach personalnych, tak drażliwych,
gdzie Biuro Personalne podległe I-szemu Vice-Ministrowi tylko częściowo załatwiało wnioski
Lotnictwa - dla wybranych prowadząc własną politykę personalną, odpowiedzialność za
którą spadała na Departament Lotnictwa.
Tu gen. Rayski miał prawdopodobnie na myśli zarzucaną mu przez oponentów tzw. czystkę,
podczas której pozbył się rzekomo konkurentów do stanowiska i wyrzucił z wojska cały
szereg doświadczonych oficerów. To był bardzo sprytny i chwytliwy zarzut, który i dziś jest

powtarzany przez poważnych historyków. Gen. Rayski nigdy nie tolerował, jak sam
wielokrotnie powtarzał, złodziei, alkoholików i ludzi niekompetentnych, a to akurat jest
działaniem ze wszech miar pozytywnym, lecz potrafił także bronić rzetelnego fachowca,
pomimo jego nie legionowej przeszłości, czego przykładem jest wieloletnia, twórcza
współpraca Generała ze swoim I-szym Zastępcą, płk. Tytusem Karpińskim, zdecydowanym
przeciwnikiem ideologii legionowej. Te, nie poparte żadnym dokumentem zarzuty, Generał
skomentował w paryskim memoriale tak: Przyszedłszy w kwietniu 1926 r. na szefa
Departamentu Lotnictwa, potrafiłem zawsze osłaniać ludzi, których uważałem za lotnictwu
potrzebnych, bez względu na ich przekonania polityczne, a usunąć z lotnictwa ludzi nie
nadających się, nawet legionistów.
Ta tak zwana czystka, była wynikiem rozgrywek politycznych na szczytach władzy.
W rezultacie zwalniano z wojska wybitnych oficerów z armii zaborczych, ale na te działania
wpływu nie mieli dowódcy niższego szczebla. Dlatego też Rayski w uzasadnieniu do prośby
o dymisję z 14 stycznia 1939 r. w punkcie 5 napisał:
Jeżeli mam być dowódcą, muszę mieć decydujący wpływ na całość spraw personalnych moich
podwładnych, nawet tych, którzy mają wysokie protekcje.
Gen. Rayski broniąc w memoriale osiągnięć lotnictwa przedwojennego, w ogromnej
mierze jego własnego dzieła, podkreśla, że wbrew przemilczeniom naszych i alianckich
dowódców, niemieckie archiwa i historycy, potwierdzają, iż Kampania polska nie była
spacerem tylko krańcowo twardą walką z odważnym przeciwnikiem. Ten fakt jest
potwierdzony przez personalne i materiałowe straty Luftwaffe podane w tajnym okólniku
Generalnego Kwatermistrza Dowództwa Sił Powietrznych z dnia 9-go października 1939 r.
(Gen. Rayski cytuje tu Kajusa Bekkera: „Angriffshöhe 4000” 1964 r.)
W posiadaniu autora znajduje się oryginalny brudnopis memoriału /maszynopis z
poprawkami odręcznymi gen. Rayskiego i z jego podpisem/, którego tylko fragmenty w
formie kserokopii przedstawiono w (Zał.79), z powodu bardzo, miejscami, złej czytelności.

19 kwietnia 1971 roku,
gen. Rayski zredagował list do Koła Oficerów Dyplomowanych na Obczyźnie, z
propozycją zbadania na tym wysokim szczeblu, jego działalności w Polsce na stanowisku
Dowódcy Lotnictwa i wydaniu opinii, czy w danych warunkach on, Ludomił Rayski, zrobił
wszystko co leżało w granicach jego kompetencji, dla przygotowania polskiego lotnictwa do
wojny. Dla zilustrowania celowości i podstaw do poszczególnych decyzji, zarówno jego jak i
jego przełożonych przedwojennych, dołączył odpowiednią dokumentację. Niestety,

odpowiedź Sekretarza Koła, mjr.dypl. Kamila Czarneckiego, z dnia 24 kwietnia 1971 roku
(Zał.80)*, nie pozostawiała Generałowi złudzeń, by ktokolwiek z wyżyn społeczności
polskiej na obczyźnie zechciał zająć się oczyszczaniem z infamii nazwiska gen. Ludomiła
Rayskiego.
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1.05.1971r.(Zał 81)
_________________________________________________________________________
*_ Oryginał pisma Koła Oficerów Dyplomowanych do gen. Rayskiego znajduje się w
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

1 kwietnia 1972 roku,
gen. Rayski rozpoczął korespondencję z Wacławem Subotkinem, mechanikiem
lotniczym, służącym w polskim lotnictwie na Zachodzie, a po wojnie zamieszkałym w
Szczecinie. Korespondencja, która doprowadziła do bardzo owocnej działalności p. Subotkina
w szerzeniu prawdy o Generale, rozpoczęła się w 1972 roku, kiedy Subotkin poszukujący
materiałów do pisanych wspomnień wojennych, natknął się na wyjątkowo niekorzystne dla
gen. Rayskiego wypowiedzi różnych ludzi. W tym, że szerzone krzywdzące gen. Rayskiego
opinie są nieprawdziwe, utwierdził go ostatecznie list otrzymany od ppłk. Franciszka
Kalinowskiego. To między innymi spowodowało, że Wacław Subotkin, skromny żołnierz 305
Dywizjonu Bombowego, postanowił stanąć w obronie swego szkalowanego, przedwojennego
dowódcy. Dzięki pomocy Stowarzyszenia Lotników Polskich w Anglii, uzyskał prywatny
adres generała i rozpoczęła się wzmiankowana, bardzo owocna wymiana korespondencji.
Każde pytanie Subotkina Generał uzupełniał kserokopiami odpowiednich dokumentów.
Ponieważ dokumentów tych miał bardzo wiele i nie zawsze udawało mu się odszukać
właściwy, zaprosił Subotkina do siebie do Londynu. Dnia 22 września 1973 roku miało
miejsce spotkanie Subotkina z gen. Rayskim i jego żoną, Aileen. Na zakończenie wizyty,
Subotkin widząc, że Generał nabrał do niego zaufania, zaproponował aby pamiątki lotnicze i
dokumenty Generała zostały złożone w Muzeum Wojska Polskiego. Dziś można je oglądać w
filii Muzeum w Forcie Sadyba. Z dokumentów tych Wacław Subotkin zestawił cztery
pierwsze tomy „Faktów”, które w sposób pełny i udokumentowany potwierdzają
bezpodstawność zarzutów stawianych gen. Rayskiemu. „Fakty” rozesłane do większości
bibliotek uniwersyteckich i muzeów stanowią bogaty materiał dla badaczy historii polskiego
lotnictwa.

24 stycznia 1975 roku,
gen. Rayski sporządził pismo do prof. Sworakowskiego z Instytutu Hoovera w U.S.A.,
będące odpowiedzią na propozycję Profesora, aby swoje archiwum przekazał jego
Instytutowi. W piśmie tym (Zał.83), którego kopię posiada Muzeum Lotnictwa Polskiego w
Krakowie, Generał wyjaśniając powody, dla których nie może przekazać wspomnianego
archiwum Instytutowi, pisze m.in: Przed przeszło rokiem pojawiły się w prasie krajowej
artykuły na tematy lotnicze, głoszące prawdę. Autor tych artykułów (W.Subotkin służył całą
wojnę w naszym lotnictwie) zgłosił się listownie do mnie, a ja następnie zaprosiłem go do
siebie do Londynu w celu poznania. W rezultacie nabrałem do niego zaufania i dałem mu
moje papiery w celu złożenia do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, od którego
dostałem oficjalne pokwitowanie.
W piśmie tym gen. Rayski tłumaczy także prof. Sworakowskiemu dlaczego musiał
wykonać również wersję angielską swojej książki. Fakt ten pozwala domniemywać dlaczego
późniejsze swoje opracowanie /Poland’s Treason/ wydał wyłącznie po angielsku. Oto jego
słowa: (...) Sprawy lotnicze, przy pomocy udokumentowanych faktów dają możność wykazania
przyczyn naszej katastrofy -przyczyn, które moim zdaniem winny być znane przyszłym
generacjom, dla uniknięcia podobnych błędów. (...) W tym celu napisałem broszurę w 1948 r.
„Słowa Prawdy o Lotnictwie P.” (egzemplarz załączam), która będąc polską, była zależna od
polskich księgarni i została zgnieciona. Dla uniknięcia powyższego i umożliwienia
zainteresowanym poznanie faktów, napisałem angielski manuskrypt, powieliłem i rozesłałem
do angielskich bibliotek.
W tym kontekście jakże znamiennym jest fakt, że i dziś historycy wojskowości często
formułując swoje wywody, cytują stwierdzenia i wnioski ze skazanej na konfiskatę przez sąd
brytyjski broszury Mariana Romeyki „Rayskie” czasy lotnictwa polskiego, gdy tymczasem
książka gen. Rayskiego znana jest tylko niewielu osobom w Kraju.

10 maja 1975 roku,
gen. Rayski wziął udział w Zjeździe absolwentów Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla
Małoletnich, jako gość honorowy. Zjazd odbył się w Nottingham, w Domu Lotnika
Polskiego, w 45 rocznicę powstania szkoły. Powstała ona w 1930 roku w Bydgoszczy, z
inicjatywy właśnie gen. Rayskiego i jego ówczesnego zastępcy płk. Tytusa Karpińskiego. Z
powodu szybkiego rozrastania się szkoły, część szkolonych przeniesiono w 1937 roku do
Świecia n/Wisłą, a całość w 1938 roku przeniesiono do Krosna, gdzie SPLdM stała się
placówką wiodącą w Europie. Generałowi Rayskiemu towarzyszył Wacław Subotkin*,

bawiący w tym czasie z wizytą u Państwa Rayskich w Londynie. Z okazji zjazdu, podczas
obiadu gen. Rayski wygłosił krótkie przemówienie (Zał.82), w którym przypomniał trudne
lata rodzenia się w Polsce przemysłu lotniczego i osiągnięte jednak znaczne sukcesy na polu
konstrukcji oraz produkcji samolotów, które w rękach świetnych polskich pilotów zadały tak
poważne straty nieprzyjacielowi w dobie kampanii wrześniowej.
__________________________________________________________________________
*)_ Wacław Subotkin, wspominany często na kartach niniejszego opracowania, to wieloletni i
niestrudzony obrońca czci i honoru gen. Rayskiego. Biorąc udział w opisywanym Zjeździe,
Wacław Subotkin był właśnie z drugą wizytą w Londynie na zaproszenie Państwa Rayskich.
Wyjeżdżając, otrzymał kolejną porcję dokumentów, z których powstały dwa następne tomy
„Faktów”. Nadmienić warto, iż przedstawiany tu, wierny obrońca prawdy o Generale i
polskim lotnictwie, Wacław Subotkin, przed wybuchem wojny pracował jako młody chłopak
w Państwowych Zakładach Lotniczych na Okęciu i tam zobaczył po raz pierwszy
gen. Rayskiego, gdy ten towarzyszył włoskiemu ministrowi Spraw Zagranicznych, hr. Ciano,
podczas zwiedzania zakładu. Po wybuchu wojny, Subotkin, wraz z całą zmobilizowaną
załogą PZL, brał udział w obronie fabryki przed nalotami lotniczymi, by następnie
ewakuować się całością do sojuszniczej Francji, gdzie pracował w przemyśle lotniczym. W
Anglii jego szlak bojowy prowadził poprzez zakłady remontowe w Henlow, służby naziemne
w polskich szkołach lotniczych by zakończyć służbą frontową, w 305 Dywizjonie
Bombowym Ziemi Wielkopolskiej im. Józefa Piłsudskiego. Po wojnie osiadł w Szczecinie.
Jego zmagania w obronie prawdy, oprócz wzmiankowanych „Faktów”, zaowocowały
wydaniem dwóch książek („Z kart historii lotnictwa polskiego”, KAW Szczecin 1985r.;
„Tragiczny lot gen. Sikorskiego”, KAW Szczecin 1986r.), ponad setki artykułów i
okolicznościowych opracowań jak również sporządzeniem niezliczonej ilości pism i petycji
do władz wojskowych i centralnych.

21 stycznia 1977 roku,
Ludomił Rayski napisał krótki lecz bardzo znamienny list do Wacława Subotkina
(Zał.84). W liście tym komunikuje, iż zmagania, które ten z całym zapałem, w sprawie
gen. Rayskiego i prawdy o polskim lotnictwie przedwojennym, prowadzi, wyglądają na
zwycięskie. Gratuluje mu zatem i dziękuje, jednocześnie utyskując na brak sił i energii. Utrata
sił u tego mocarnego człowieka znamionuje zbliżanie się do nieuchronnego kresu. List ten
Generał wysłał do Subotkina po otrzymaniu wiadomości od płk. A.A.Dąbrowy*, że zarząd
Koła Byłych Wyższych Dowódców Polskich Sił Zbrojnych w Londynie czyni usilne starania

u najwyższych emigracyjnych władz państwowych, o powołanie specjalnej komisji, która
byłaby w stanie oczyścić gen. Rayskiego ze wszystkich nieprawdziwych i niesprawiedliwych
zarzutów, jakie kolportowane są od zakończenia kampanii wrześniowej 1939 r. W liście tym
Generał podkreślił szczególną rolę jaką odegrał w tej sprawie Wacław Subotkin, który
poprzez szereg żarliwych, a celnych artykułów i wystąpień poruszył sumienia niektórych, a
innych zainspirował do zdecydowanych działań na rzecz satysfakcjonującego gen. Rayskiego
zakończenia kampanii oszczerstw i pomówień. Gen. Rayski w jednym z listów do Pana
Wacława, gdy ten relacjonował mu swoje zmagania w obronie prawdy, skonstatował, iż
chyba sam Pan Bóg mu go zesłał, gdyż sam już stracił wszelaką nadzieję na jakiekolwiek
rzetelne wyjaśnienie za jego życia spraw związanych z jego działalnością na stanowisku
podrzędniejszego urzędnika ministerialnego, zwanego szumnie „Dowódcą Lotnictwa”.
___________________________________________________________________________
*_ Płk Antoni.A.Dąbrowa, jako członek Koła Byłych Wyższych Dowódców P.S.Z., był
jednym z inicjatorów idei powołania specjalnej komisji dla oczyszczenia osoby
gen. Rayskiego z wszelkich niesłusznych zarzutów. Został dokooptowany do składu
Specjalnej Komisji, gdy uznał iż protokół sporządzony przez Komisję, z dnia 2 kwietnia
1977 r., nie ujmuje całokształtu zagadnienia. Wówczas sporządzono drugi, rozszerzony
protokół z dnia 27 kwietnia**. Szczegóły tej sprawy płk Dąbrowa relacjonuje w liście do
Wacława Subotkina, z dnia 13 lutego 1979 r., którego kserokopię uzyskano dzięki
uprzejmości Adresata. (Zał.85).
(**)_ Kserokopie protokołów Specjalnej Komisji / z 2 i 27 kwietnia 1977 roku/ znajdują się w
zbiorach Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. (Zał. 86 ).

27 lutego 1977 roku,
Ludomił Rayski napisał do Wacława Subotkina list, w którym przeczuwając rychłą
śmierć jeszcze raz dziękuje p. Wacławowi za wysiłek jaki włożył w walkę o jego honor
żołnierski i prawdę o polskim, przedwojennym lotnictwie. W zakończeniu napisał: (...) Mam
tylko tę satysfakcję, że się Pan przekonał że walka była o słuszną sprawę. Załączono
kserokopię tego listu. (Zał.87). Oryginał znajduje się w Muzeum Lotnictwa Polskiego w
Krakowie.
2 kwietnia 1977 roku,
został sporządzony protokół z zebrania Specjalnej Komisji powołanej na polecenie
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gen.bryg.pil. Ludomiłowi Rayskiemu przez najwyższe czynniki wojskowe i polityczne na

emigracji. Inicjatywa powołania takowej komisji, która oficjalnie mogłaby stanąć w obronie
dobrego imienia gen. Rayskiego, powstała na zebraniu Koła Byłych Wyższych Dowódców
Polskich Sił Zbrojnych w dniu 22 stycznia 1976 roku. Na posiedzeniu 2 kwietnia
1977 r. Komisja

pod

przewodnictwem

gen.gen. B. Duch, S. Brzeszczyński,

gen.dyw. Szyszko-Bohusza,

K. Glabisz,

w

składzie:

A. Grudziński, płk dypl. J.Z.E. Berek,

powzięła uchwałę, w której nie tylko uznała zarzuty stawiane gen. Rayskiemu za
bezpodstawne i wysoko krzywdzące, ale wnioskowała nadanie Generałowi odznaczenia
państwowego. Wyciąg z tego protokołu został ogłoszony w Dzienniku Polskim, ale dopiero
18 kwietnia 1977 roku. Wówczas gen. Ludomiła Rayskiego już nie było wśród żyjących. Na
kilka dni przed śmiercią, odwiedził go w szpitalu płk A.A. Dąbrowa, donosząc o pracach
Specjalnej Komisji i powstaniu w/w protokołu. Płk Dąbrowa pisze o tej wizycie we
wspominanym liście do Wacława Subotkina, tak:
(Zał.85) (...) Na kilka dni przed śmiercią Generała, gdy odwiedziłem go razem z jego żoną w
szpitalu, poinformowałem go, że orzeczeniem Specjalnej Komisji został całkowicie
oczyszczony z niesłusznych zarzutów odnośnie stanu gotowości bojowej Polskich Sił
Powietrznych przed wybuchem wojny 1939 r. Gdy mu ponadto powiedziałem, że postaram się
w najbliższym czasie dostarczyć mu protokół na piśmie, podziękował mi serdecznie za
pozytywne załatwienie jego sprawy i powiedział, że proponowanego odznaczenia nie
przyjmie, a na orzeczenie na piśmie już się nie doczeka, ponieważ czuje zbliżającą się śmierć.

11 kwietnia 1977 roku,
Wszystkie swoje ziemskie sprawy, gen.bryg.pil.inż. Ludomił A. Rayski, zakończył 11
kwietnia 1977 roku, gdy umęczona dusza wielkiego polskiego lotnika opuściła cielesną
powłokę. Śmierć nastąpiła w szpitalu na londyńskim Ealingu, w drugi dzień Świąt
Wielkanocnych. Poprzedzona była dość dużymi cierpieniami, ale Generał zniósł je ze
stoickim spokojem, życie przecież mu ich nigdy nie szczędziło. Bezpośrednią przyczyną
śmierci Generała był skrzep, powstały w żyle podkolanowej lewej nogi. Ludomił Rayski
umierał w przeświadczeniu, że jego sprawy nie zostały całkowicie doprowadzone do
oczekiwanego przezeń końca, niemniej pewną ulgę przyniosła mu wiadomość o wynikach
prac Komisji Specjalnej, które anonsował mu kilka dni wcześniej płk Dąbrowa. Zapewne, z tą
myślą umierać było mu nieco lżej. Jego małżonka, pani Aileen, zwana z polska Aliną,
towarzyszyła do końca Generałowi w jego ciężkich cierpieniach. Ostatnią prośbą Generała
było aby na pogrzebie była obecna jedynie rodzina i najbliżsi przyjaciele lotnicy. Ludomił

Rayski prosił również panią Alinę, aby gdy pojawią się dogodne warunki polityczne w Kraju,
prochy jego zostały tam w przyszłości przewiezione, jak tego zawsze pragnął za życia.

19 kwietnia 1977 roku,
odbyły się uroczystości pogrzebowe, podczas których w kościele św. Andrzeja Boboli
w Londynie odprowadzali w ostatnią drogę zmarłego generała najbliżsi i garść wiernych
lotników. Mszę św. żałobną odprawiał ks.prałat Sołowiej w asyście kapelana lotników,
ks.dziekana Franciszka Kąckiego oraz ks.płk.pil.R.Elston-Gogolińskiego. Z ramienia
Lotnictwa Brytyjskiego przybyli:
Wicemarszałek J.R.Rogers i Air Chief Marshal Sir Hugh Pughe Lloyd. Marszałkom
brytyjskim towarzyszyli gen.pil. Aleksander Gabszewicz oraz płk pil.S.Wandzilak. Obecni
byli również generałowie: T. Pełczyński, T. Alf-Tarczyński i K. Glabisz.
Wartę przy trumnie pełnili: płk pil. Mieczysław Mümler, ppłk pil. Kazimierz
Czetowicz, ppłk pil.J. Ostrowski, mjr pil. Bolesław Drobiński, mjr pil. Zdzisław Kurzempa,
kpt.pil. Ludwik Martel, chor. Bildziuk oraz chor. Maćkowski. Wdowie towarzyszyli
płk A.A. Dąbrowa i płk pil.inż. Tytus Karpiński. Poduszkę z odznaczeniami Generała niósł
mjr pil. Tadeusz Putz. Odznaczeń tych, gen.Rayski, w ciągu swej długoletniej służby w
lotnictwie tureckim, polskim, francuskim i brytyjskim zebrał bardzo wiele. (Zał.88)*
Oto i niektóre z nich:
Krzyż Orderu Virtuti Militari V kl., Krzyż Komandorski Orderu Polonia Restituta
III Kl., Krzyż Walecznych /5-ciokrotnie/, Krzyż Niepodległości, Złoty Krzyż Zasługi z
Mieczami, Złoty Krzyż Zasługi /dwukrotnie/, francuska Legia Honorowa, brytyjskie
D.S.O.(Distinguished Service Order) z dwoma bar's, A.F.C. (Air Force Cross). Z czasów Iszej wojny światowej miał turecki Order Żelaznego Półksiężyca ze szpangą dardanelską,
order Medżidije z szablami, order Liyakat z szablami, niemiecki Krzyż Żelazny II i I Kl.,
austriacki Militar Verdienstkreuz III Kl. Poza tym, gen.Rayski był kawalerem orderów i
odznaczeń niemal wszystkich państw europejskich z okazji licznych jego przedwojennych
podróży kurtuazyjnych, mających na celu promocję polskiej myśli i techniki lotniczej. Mowę
żałobną (Zał.89)** nad trumną śp. Ludomiła A. Rayskiego, wygłosił ks.dziekan Franciszek
Kącki, w której przypomniał drogę życiową wielkiego polskiego lotnika, ofiarną Jego służbę
dla Polski oraz wyrządzone Mu przez ludzi małych krzywdy. Wypowiedział przy tej okazji
słowa, które powtarzane przy różnych okazjach wspomnieniowych stały się legendą. Oto one:
(...) Patrząc jakby z lotu ptaka na życie śp. Zmarłego Generała zdaje się, że jakby do jego
życia i osoby chciał dopasować swe słowa św. Paweł, który w liście do Tymoteusza pisał:

"Potykaniem dobrym potykałem się, zawodu dokonałem, wiarę zachowałem. Na ostatek
dołożony mi jest wieniec sprawiedliwości, który mi odda Pan, sędzia sprawiedliwy, w on
dzień”.
Ks. Kącki komentując dalej, przedwojenne zmagania Zmarłego w obronie słusznej sprawy,
dla dobra polskiego lotnictwa, przeciw ludziom złym i zacietrzewionym, wypowiedział
znamienne

te

oto słowa: Naraził

się

tym, którzy

chcieli

zarobić

na naszym

nieuprzemysłowionym narodzie. Był to pierwszy publiczny i skierowany do znaczących
osobistości, głos wskazujący przyczyny wszystkich niesprawiedliwości i szykan stosowanych
wobec gen. Rayskiego. Inż. Stanisław Prauss, znany przed wojną konstruktor "Karasia" i
"Suma", swoje refleksje z uroczystości pogrzebowych, zawarł w korespondencji do Wacława
Subotkina: /W.Subotkin, Morze i Ziemia, 3-9.12.1986r./ (...) Wczoraj właśnie byłem na
pogrzebie, tj. w kościele tylko, bo w/g życzenia Zmarłego, w krematorium była tylko
najbliższa rodzina i przyjaciele. Dopiero przy takiej ceremonii ksiądz wygłosił kazanie, w
którym wytknął publicznie wszystkie niesprawiedliwe zarzuty stawiane generałowi.
Po nabożeństwie nastąpiło spopielenie zwłok w krematorium Mortlake.
___________________________________________________________________________
*_ Wykaz wojennych odznaczeń gen. Ludomiła Rayskiego, które Aileen Rayska przekazała
do Muzeum Wojska Polskiego, uzyskano via Wacław Subotkin, wraz z ich fotografią,
wykonaną na zlecenie Muzeum.
**_ Jedna z nielicznych kopii przemówienia ks. Franciszka Kąckiego znajduje się w Muzeum
Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

19 września 1977 roku,
prochy śp.gen.bryg.pil.inż. Ludomiła Antoniego Korab Rayskiego zostały złożone na
cmentarzu South Ealing w Londynie. Było to zgodne z sugestiami pani Aileen, która
postanowiła pochować prochy męża obok grobu jego pierwszej żony, Stanisławy z
Kuszelewskich, uzasadniając tę decyzję następująco: Tutaj w Londynie jest pochowana
Stanisława, jego pierwsza żona - przedwojenna polska pisarka i żołnierz Armii Krajowej.
Wiem, że cechowała ją godna podziwu patriotyczna postawa. Dlatego uważam, że Ci oboje
wielcy polscy patrioci powinni spoczywać obok siebie.
Urnę z prochami niósł płk Tytus Karpiński, I-szy Zastępca Generała w Dowództwie
Lotnictwa i najbliższy współpracownik. Towarzyszyli mu: wdowa, p.Aileen Rayska oraz
płk A.A.Dąbrowa. Za urną, zgodnie z wolą zmarłego, postępowali lotnicy, przyjaciele

Generała, a wśród nich: płk F.Suchos, mjr S.Mioduchowski, mjr O.Cumft, mjr. Z.Kurzempa
oraz mjr Putz. W krótkich słowach pożegnania, mjr Putz powiedział m.in. (...) Nie ma tutaj
orkiestry wojskowej, ani kompanii honorowej, która by sprezentowała broń i oddała ostatnie
honory wojskowe swojemu dowódcy, na co ofiarną służbą w pełni zasłużył sobie zmarły
generał Rayski.
Uroczystości pogrzebowych na cmentarzu South Ealing dopełniło pożegnanie
prochów Generała sztandarem Polskich Sił Powietrznych*.
Dopiero po tych uroczystościach pani Aileen Rayska zamieściła krótką wzmiankę o
zaistniałym fakcie w Dzienniku Polskim (Zał. 90 ) w numerze z dnia 27 września. W tekściku
tym Generałowa przeprosiła wszystkich, że nie ogłosiła zawiadomienia o dacie uroczystości
pogrzebowych wcześniej, lecz postanowiła zastosować się do woli zmarłego, który zawsze
unikał wszelkiego rozgłosu z wyjątkiem walki o prawdę o polskim lotnictwie. W tym samym
załączniku znajduje się również wycinek prasowy, w którym znajduje się informacja, iż w
tym samym czasie odbyło się nabożeństwo żałobne za spokój duszy śp. Ludomiła Rayskiego,
w katedrze św. Jana w Warszawie. Znalazła się tam też wzmianka, że wspólnym wysiłkiem
lotników, zostanie ufundowana tablica pamiątkowa ku czci Generała, w kościele św. Krzyża
w Warszawie. Rzeczywiście rok później, 12 września 1978 roku, w w/w kościele odbyła się
uroczystość poświęcenia wzmiankowanej tablicy. Mówi o tym artykuł jednego z inicjatorów
ufundowania tej tablicy, mjr.pil. Stanisława Mioduchowskiego, opublikowany w Dzienniku
Żołnierza, z dnia 6 października 1978 r. (Zał.91). O stopniu zacietrzewienia przeciwników
gen. Rayskiego, niech świadczy fakt wielokrotnego zamazywania tej tablicy przez nieznanych
sprawców, oraz wypisywanie obok obelżywych w stosunku do zmarłego Generała wyrazów.
Jak na ironię, naprzeciw tablicy gen. Rayskiego, ufundowano podobny monument, ku czci
gen. Mariana Kukiela, który w dużej mierze przyczynił się do prześladowań Ludomiła
Rayskiego. Po śmierci Ludomiła Rayskiego, 21 kwietnia 1977 r., w londyńskim dzienniku o
zasięgu ogólnokrajowym, The Times, opublikowano artykuł redakcyjny Brig-Gen Ludomil
Rayski, w którym przedstawiono w skrócie drogę życiową Generała, jego walkę o rozwój
polskiego lotnictwa przed wojną oraz osiągnięcia w rozwoju przemysłu lotniczego. Wycinek
prasowy wraz ze streszczeniem treści w języku polskim przedstawiono jako (Zał.92). W
prasie polonijnej również ukazało się kilka artykułów poświęconych pamięci gen. Rayskiego.
M.in. 26 kwietnia w Buenos Aires opublikowano artykuł Jana Musialika, Generał Rayski wzór dzielnego lotnika, w Londynie 15 czerwca 1977 r. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza
wydrukował tekst mjr.pil. Kurzempy, zatytułowany Życie gen. Rayskiego w cywilu.
Wcześniej, 4 maja tego roku, płk pil. Tytus Karpiński, napisał artykuł wspomnieniowy,

zatytułowany Gen. Rayski, szkalowany Dowódca Lotnictwa. Pułkownik T. Karpiński w
zakończeniu podpisał się /były zastępca techniczny gen.Rayskiego, D-cy Lotnictwa/,
solidaryzując się niejako z przedwojennym dowódcą lotnictwa, we wszystkich momentach
ich współpracy. (Zał.94). Znany jest również artykuł ks.dr Zawidzkiego, kapelana 307
Dyonu, który ciepło wspomina swoje spotkanie z gen. Rayskim. W dwa lata po śmierci
Generała, londyńskie Skrzydła poświęciły pamięci tego zacnego człowieka cały
numer 118/604. Znalazły tam miejsce, zawierające wiele ciepła i szacunku dla pamięci
zmarłego, artykuły wspomnieniowe. Wśród autorów były tak znane nazwiska jak:
Gen.dyw. Zygmunt Szyszko-Bohusz, gen.pil. Aleksander Gabszewicz, Roman Czerniawski,
Paweł Moskwa, Stanisław Prauss, Witold Urbanowicz, Eugeniusz Arciuszkiewicz,
Mieczysław Sawicki, Stanisław Mioduchowski, Jerzy Pawlak oraz inni. W artykule
gen. Szyszko-Bohusza odnaleźć można znamienny fragment. Mianowicie, autor pisze tam
tak: Po Kampanii Wrześniowej, już na terenie Francji, dowiedziałem się, że gen. Sikorski
uznał gen. Rayskiego odpowiedzialnym za nieprzygotowanie naszego lotnictwa do wojny i
oddał go pod sąd polowy. Wyrokiem tego sądu gen. Rayski został zdegradowany do stopnia
szeregowca. Oto jak wrosły w pamięć ludzką, paryskie plotki na temat gen. Rayskiego,
rozsiewane przez ludzi Sikorskiego. Bo przecież gen. Rayski, jak było omawiane poprzednio,
nie był skazany za nieprzygotowanie lotnictwa do wojny, bo to rzeczoznawcy powołani przez
sąd odrzucili, lecz za zdradę śmiesznych tzw.tajemnic państwowych i odmowę udania się do
obozu karnego. Natomiast nikt nigdy nie usiłował zdegradować gen. Rayskiego, nawet
gen. Sikorski. Plotki owe, rozsiewane we Francji i później, rodzić się mogły z faktu, iż wraz z
wyrokiem sądu polowego w Paryżu, nie opublikowano jego sentencji. Było to raczej
działaniem celowym, mającym na celu zdyskredytowanie osoby gen. Rayskiego w oczach
opinii publicznej.
__________________________________________________________________________
*)_ Sztandar P.S.P., sztandar-legenda, powstały w okupowanym przez Rosję Radziecką w
Wilnie, wykonany przez polskie kobiety w 1940 roku i poświęcony przed cudownym
obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej. Przetransportowany następnie konspiracyjnie do
Anglii, do polskich dywizjonów lotniczych, walczących w Royal Air Force, stał się relikwią
naszych lotników na wszystkich frontach na Zachodzie, przekazywany sobie z rąk do rąk
przez cały okres wojny. Inicjatorem i projektantem sztandaru był kpt.pil. Jan Hryniewicz,
który jeszcze we Francji przesłał list wraz z projektem do p.dr Wasilewskiej-Świdowej do
Wilna z prośbą o wyhaftowanie sztandaru.
___________________________________________________________________________

Epilog
Dopiero w szesnaście lat od dnia śmierci, zaistniały warunki do powrotu
gen. Ludomiła Rayskiego do niepodległej Ojczyzny. Zgodnie z życzeniem śp. Generała,
Aileen Rayska, w 1990 roku rozpoczęła starania, mające na celu umożliwienie powrotu
prochów Generała do Kraju. Sekundowali jej w tym dziele, życzliwi Generałowi ludzie. Na
ich czele wymienić należy, Wacława Subotkina, który wiele lat poświęcił walce o
przywrócenie gen. Rayskiemu dobrego imienia, jak również prawdy o nim, a następnie o
chwalebny powrót Generała na należne mu miejsce w Ojczyźnie. Sam Wacław Subotkin tak
wspomina ten okres swojej działalności. /Jerzy Wypiórkiewicz, Orły i pingwiny, Lublin
1997 r. str.185/186/
(...) Okoliczności, które skłoniły mnie do wystąpienia z prośbą do Prezydenta RP o
okazanie pani Rayskiej pomocy w sprowadzeniu prochów gen. Rayskiego do Polski, były
następujące: Po śmierci Generała, pani Rayska powróciła w swoje rodzinne strony do
Irlandii. Dokąd starczało jej sił, udawała się każdego roku w rocznicę śmierci Generała do
Londynu, aby tam nad grobem uczcić Jego pamięć. Ostatnio ze względu na bardzo zły stan
zdrowia, pragnąc ochronić grób Generała od zapomnienia, wszczęła starania w Polskiej
Ambasadzie w Londynie o przeniesienie prochów Generała do Polski. Równocześnie
wystąpiła z prośbą do władz brytyjskich o wyrażenie zgody na dokonanie ekshumacji. Zgodę
od Anglików otrzymała, natomiast w Ambasadzie sprawa się skomplikowała z powodu zmiany
attache wojskowego. Ponieważ termin dokonania ekshumacji zbliżał się ku końcowi, pani
Rayska zdecydowała się na przeniesienie urny z prochami Generała do Irlandii.
Równocześnie powiadomiła mnie, że jeżeli nie uda się jej zrealizować swego zamierzenia to,
w wypadku jej śmierci, prochy Generała spoczną razem z nią w jej rodzinnym grobie. To
postanowienie pani Rayskiej było przyczyną, że ja z kolei, nie chcąc dopuścić do
pozostawienia prochów gen. Rayskiego na obcej mu ziemi w Irlandii, postanowiłem zwrócić
się z prośbą o pomoc do prezydenta RP o czym powiadomiłem panią Rayską w liście, do
którego dołączyłem kopię pisma wysłanego do Prezydenta RP wraz z kilkoma moimi
artykułami o gen. Rayskim.
(...) Po rozmowie z konsulem w Dublinie, została przyjęta przez Ambasadora, który w
serdecznych słowach zapewnił ją, że sprawa sprowadzenia prochów gen. Rayskiego do Polski
zostanie załatwiona pomyślnie. Niestety, dnia sprowadzenia prochów gen. Rayskiego do
Polski, pani Rayska nie doczekała się. Zmarła 1 kwietnia 1992 r. Prochy gen. Rayskiego
przybyły do Polski przez Londyn, niemalże rok po jej śmierci, w dniu 22 maja 1993r.

Termin powrotu gen. Rayskiego do Ojczyzny został uzgodniony na wysokim
szczeblu, a Subotkin został powiadomiony o tym fakcie pismem Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 9.03.1993r. Bliższe szczegóły związane ze
sprowadzeniem prochów Generała do Warszawy zawarte są w liście Rady Seniorów
Lotnictwa do Wacława Subotkina, podpisanym przez pułkownika w st.spocz. pil. Edwarda
Głąba. (Zał.97). Pułkownik Głąb w swoim liście wspomina o pośmiertnym udekorowaniu
Ludomiła Rayskiego Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Otóż na marginesie tej
dekoracji wspomnieć należy, że w podobnym czasie wystąpiono o przyznanie
gen. Rayskiemu pośmiertnie Złotego Krzyża Orderu Wojennego Virtuti Militari. Była to
inicjatywa m.in. Józefa Zubrzyckiego, byłego mechanika pokładowego Polskich Sił
Powietrznych, zamieszkałego w Krakowie, aktualnie członka Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i b.Więźniów Politycznych przy Hucie im. Sendzimira. Niestety,
cenna ta inicjatywa nie mogła być zrealizowana ze względów czysto proceduralnych, o czym
mówi pismo Kancelarii Prezydenta RP, z dnia 20.05.1994r.(Zał.98). Józef Zubrzycki na tym
nie poprzestał, kilka lat później, sukcesem uwieńczone zostały jego starania o przyznanie
gen. Rayskiemu Medalu za Udział w Wojnie Obronnej 1939. Kserokopia legitymacji
podpisanej przez Prezydenta RP, Aleksandra Kwaśniewskiego została przedstawiona jako
(Zał.99).
Uroczystości pogrzebowe w Katedrze Polowej WP miały charakter bardzo podniosły,
aczkolwiek nagłośnienie jej w publikatorach stołecznych było raczej znikome. Chlubny
wyjątek stanowiła Polska Zbrojna, na której łamach znalazły się obszerne artykuły o drodze
życiowej Generała. Znalazł się tam tekst Wacława Subotkina pt: Gen. Rayski wraca do
Ojczyzny, oraz mjr. Eugeniusza Mleczaka pt: Znalazł miejsce wśród swoich, w którym
zawarta została relacja z uroczystości pogrzebowych na lotnisku Okęcie w dniu 21 maja i w
Katedrze Polowej Wojska Polskiego w dniu następnym. W rodzinnym mieście Subotkina,
Szczecinie, zamieszczono kilka jego artykułów poświęconych tym uroczystościom .
Prochy śp. Ludomiła A. Rayskiego zostały przywiezione samolotem rejsowym, przez
delegację Stowarzyszenia Lotników Polskich ze Skrzydła Londyńskiego.
Byli to: płk Tadeusz Andersz, mjr Mieczysław Sawicki, mjr Andrzej Jeziorski i
kpt. Tadeusz Ruman. Ceremonia powitalna urny z prochami Generała, odbyła się na
wojskowej płycie lotniska. Wzięło w niej udział dowództwo Wojsk Lotniczych z
gen.dyw.pil.dr.Jerzym Gotowałą na czele, delegacje wszystkich jednostek lotniczych, poczty
sztandarowe, orkiestra reprezentacyjna WP i kompania honorowa Wojsk Lotniczych. Obecni
byli również: attache wojskowy Wielkiej Brytanii w Polsce, płk Hilton Moses oraz lotnicy-

kombatanci, uczestnicy II Wojny Światowej. Uroczystości pogrzebowe w Katedrze Polowej
WP przy ul. Długiej w Warszawie, rozpoczęły się 22 maja o godz.10. Mszę św.
koncelebrował biskup polowy WP gen.bryg.Sławoj Leszek Głódź. W zastępstwie prezydenta
RP, obecny był szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Jerzy Milewski, a z ramienia rządu
wicepremier Henryk Goryszewski, minister ds. kombatantów i osób represjonowanych Janusz
Odziemkowski oraz wiceminister Obrony Narodowej Bronisław Komorowski. Katedrę
zapełniały tłumy warszawian, wśród których wielu generałów WP, oficerów i żołnierzy wojsk
lotniczych, przedstawicieli prasy i telewizji uzbrojonych w aparaty foto i kamery video. Jerzy
Milewski w imieniu prezydenta Lecha Wałęsy, udekorował urnę, wzmiankowanym
poprzednio w liście Edwarda Głąba, przyznanym pośmiertnie gen. Rayskiemu, za udział w
walce o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej oraz zasługi w organizowaniu
polskiego lotnictwa w 20-leciu międzywojennym, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą
Orderu Odrodzenia Polski.
Nad urną przemawiali: ks.bp Leszek Sławoj Głódź oraz dowódca lotnictwa III
Rzeczypospolitej, gen.dyw.pil.Jerzy Gotowała, który w pięknych słowach przypomniał
cierniową drogę i sylwetkę gen.Rayskiego. Oto obszerne fragmenty jego płomiennej mowy:
(...) Po długich latach tułaczki, po latach zwycięstw i wielkich osiągnięć, ale także po
latach goryczy, zawiści i szykan wracasz tu, do ojczystej ziemi, do kraju, do ojczyzny, nad
Wisłę, do Polski. Splątane były wiraże twojego życia, jak splątane figury akrobacji lotniczych,
które wykonywałeś, jak bojowe lotnicze manewry, którymi zagradzałeś drogę przeciwnikom,
podejmując walkę na śmierć i życie...
Nie wszystek umarłeś -- pozostawiasz po sobie nas, młode pokolenie lotników.
Tych którzy dbają o to, by wyszkolenie polskiego pilota, tak doskonałe, promieniujące
na cały świat, było zachowane. Non omnis moriar -- pozostawiłeś po sobie wiele cennych
myśli, my je przejmiemy i postaramy się zastosować.
Walczyłeś generale o słuszną sprawę, w walce tej dotrwałeś do końca swoich dni.
Cześć Twojej Pamięci !
W tych krótkich kilku zdaniach, gen.Gotowała zawarł historyczne treści, dając światu
do zrozumienia jak bardzo godną naszego szacunku, jest pamięć o nieposzlakowanej
uczciwości człowieku, wielkim polskim patriocie i lotniku, dla którego hasło "Bóg, Honor i
Ojczyzna" nie było pustym dźwiękiem.
Wzmiankowany już, artykuł o uroczystościach związanych z pochówkiem prochów
gen. Rayskiego, zamieszczony w "Polsce Zbrojnej", mjr Eugeniusz Mleczak kończy tymi oto
znamiennymi słowami:

(...) Nad Katedrą Polową i konduktem żałobnym odprowadzającym prochy generała
Rayskiego na miejsce spoczynku przeleciały w ugrupowaniu "grot" trzy samoloty bojowe
MiG-29 z 1 PLM, pilotowane przez: mjr. Mariana Ziębę, mjr. Ireneusza Piaseckiego i
kpt. Krzysztofa Cyganika.
Tym symbolicznym przelotem całe współczesne polskie lotnictwo oddało hołd
niepospolitych cnót żołnierzowi, lotnikowi, wielkiemu Polakowi. Spoczął w ojczystej ziemi,
wśród swoich. Tu znalazł swoją godność, swój honor, swoje miejsce w panteonie gladiatorów
polskiego lotnictwa. Bezpiecznego nieba nad wolną Polską, czego pragnął najbardziej,
strzegą dziś godni jego następcy.
Są to piękne słowa, z głębi serca płynące i starczą za całe tomy komentarza.
W aureoli tych wspaniałych zasłużonych pochwał, z ust ludzi znacznych i tych zwykłych
ludzi ulicy, możesz spać spokojnie - Generale ! Polska o Tobie nie zapomni.
POSŁOWIE
Ludomił Antoni Rayski jest uznany w historii za postać kontrowersyjną.
Kontrowersyjność owa, wzięła się z wieloletniej, nieudokumentowanej, bezpodstawnej
nagonki, szerzonej zarówno w prasie, jak i metodą szeptanej propagandy w kołach
wojskowych.
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kryształowego człowieka jakim był Ludomił Rayski, ponoszą ludzie ze zwalczanych
podejrzanych lub agenturalnych spółek lotniczych, „Aerolloyd”, „Aerolot” i „Francopol”.
Rayski chcąc oczyścić lotnictwo z obcych wpływów wypowiedział tym spółkom
zdecydowaną wojnę. Wzmianki o tej działalności gen. Rayskiego można znaleźć w piśmie
płk. dypl. Tadeusza Schaetzela, które sporządził na prośbę gen. Rayskiego pod koniec 1946 r.
Oryginał owego pisma znajduje się w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego. Trudna do
odczytania treść listu ma brzmienie następujące:
1. Wiem o tym, że w latach 1926-1928 Szef Departamentu Lotnictwa płk dypl. Ludomił Rayski
podjął po 1926 r. walkę z „Aerolotem”, który był w rękach „Junkersa”. Spiritus movens
„Aerolotu” był wówczas p.Wygard. Celem tej walki było wydarcie lotnictwa cywilnego z rąk
niemieckich. Walkę tę poparł ówczesny Szef Gabinetu Ministra Spraw Wojskowych ppłk Józef
Beck. Byłem wówczas Szefem Oddziału II.
2. Dnia 9, lub 10 września 1939 r. w Brześciu nad Bugiem gen. Ludomił Rayski przybył do
Min. Józefa Becka, który urzędował wtedy w gmachu Województwa dla uzyskania jego
interwencji w sprawie wywozu złota Banku Polskiego. Tego samego dnia obaj pojechali do
Marsz. Śmigłego-Rydza do fortecy Brześć. Byłem wówczas w Sztabie ścisłym ministra spraw
zagranicznych. Gen. Rayski rozmawiał ze mną wtedy o swoim przydziale i celu przybycia.

W piśmie płk. Schaetzela powraca również sprawa wywozu złota Banku Polskiego, która to
akcja była ostatnim zadaniem gen. Rayskiego we Wrześniu 1939 roku. Ludomił Rayski
wspomina o tej akcji w artykule zatytułowanym „Złoto Polskie”, opublikowanym w roku
1971, w Zeszytach Literackich.
W latach późniejszych, trzydziestych, prawdziwą wojnę z osobą Ludomiła Rayskiego
rozpętał szef spółki RWD, inż. Jerzy Wędrychowski, który inspirował przeciwko Rayskiemu
opinię publiczną, media a nawet Sejm i Senat RP. Ta kolejna nagonka miała podłoże
finansowe. Szef RWD chciał robić wielkie interesy na własny użytek, przy produkcji
samolotów wojskowych, gdy gen. Rayski uważał, iż przy tak małych nakładach na lotnictwo,
cała produkcja lotnicza, oprócz drobnych zakładów pomocniczych, powinna być w rękach
Państwa. Taka polityka nie leżała w sferze zainteresowań spółki RWD. Po II wojnie
światowej natomiast, pierwsze skrzypce w atakowaniu gen. Rayskiego, grał ppłk Marian
Romeyko(*) podlizujący się władzy komunistycznej w PRL, a któremu dzielnie sekundował
Tadeusz Cyprian(**), członek byłej, sławetnej Komisji w związku z wynikiem Kampanii
Wojennej 1939 r.
Wspomnieć też można niejakiego Kazimierza Kubalę, znanego z nieudanych
przelotów Atlantyku w załodze Ludwika Idzikowskiego, który po wspomnianej wcześniej
aferze z anonimami, został skazany przez sąd na więzienie i degradację. Czując się spalonym
towarzysko i honorowo, wyemigrował do Ameryki Południowej i stamtąd dalej szkalował
gen. Rayskiego. Po wojnie znalazł chętnych do publikowania tych paszkwili w kraju. Tego
niecnego procederu podjął się niejaki Tadeusz Rawski, wydając książkę Sprawa Kubali.
Kubala posunął się tak daleko, że przesłał swoje oszczerstwa na adres Klubu Seniorów
Lotnictwa w Warszawie, z propozycją publikacji. Rada Seniorów odpisała mu następująco:
(...) listy przesłane przez Pana do komisji historycznej KSL, nie mogą być uznane za materiał,
czy też przyczynek historyczny. Brak im podstawowej cechy materiału historycznego obiektywizmu i prawdy. Rayski był nie tylko dowódcą lotnictwa ale również polskim oficerem
i pilotem. Stawianie gen. Rayskiego na jednym poziomie z hitlerowskimi zbrodniarzami
wojennymi, jest obrazą nie tylko Rayskiego, ale również wszystkich lotników, którzy przez 13
lat służyli pod jego rozkazami.
Jest to ilustracją w jakiej atmosferze przyszło żyć i pracować Ludomiłowi Rayskiemu przed
wojną, a i po wojnie też w nie lepszej, jako temu, który rzekomo spowodował klęskę
wrześniową. Potwierdzają to współcześni Rayskiemu obserwatorzy życia publicznego na
terenie lotnictwa, a między innymi Stanisław Prauss, konstruktor lotniczy PZL, w swojej
książce-pamiętniku Z Zakopanego na Stag Lane, niektórzy pracownicy Dowództwa

Lotnictwa, jak płk Tytus Karpiński lub płk Franciszek Suchos, w licznych listach, artykułach i
opracowaniach, oraz tak powszechnie znani lotnicy jak gen. Aleksander Gabszewicz,
płk Jerzy Bajan, płk Adam Kurowski, czy kpt. Bolesław Pomian. Z osób cywilnych
wymienić należy cytowanego już red. Piotra Borkowskiego i panią Halinę Królikowską,
krewną gen. Roweckiego „Grota”. Do nich dołączyło wielu więcej lub mniej znanych, lecz z
gruntu uczciwych, uczulonych na ludzką krzywdę ludzi. A oto garść opinii Stanisława
Praussa na temat szkalowania gen. Rayskiego, zaczerpniętych z jego wspomnianej książki,
str. 265-267.
Niewątpliwie jednym z najpoważniejszych oponentów istniejącego porządku w
lotnictwie był Wędrychowski. Dobry organizator, jeszcze lepszy polityk, miał cel jasno
skrystalizowany: stworzenie warsztatu pracy dla grona inżynierów lotniczych, niezależnego
od władz /Dow.Lotn./, rozbudowanie tego warsztatu i dorobienie się fortuny. W istniejących
warunkach, nie trudno było mu zdobyć protektorów, a w późniejszej fazie pozostało już tylko
odpowiednio tych protektorów kierować, żeby nie zeszli na manowce. (...) Wędrychowski
widział jasno, że od Dow. Lotn. nie może się spodziewać pomocy jako, że gen.Rayski miał
wręcz przeciwne zapatrywania, a za podstawę uważał upaństwowienie przemysłu i dlatego
oparł się (Wędrychowski - przyp.JWW) o LOPP z którą to instytucją miał już nawiązane
bliskie kontakty i która miała w dyspozycji znaczne fundusze, a nie bardzo sprecyzowane cele.
Nie pomijał jednak żadnych instytucji przydatnych do jego celów, z czasem jednocząc całą
akcję w jeden obóz, celem którego była opozycja do wszystkich poczynań Dow.Lotnictwa. I tu
leży cała szkodliwość całej akcji. Demagogia, intrygi, pozyskiwanie przyjaciół na wszelakie
sposoby, fałszywe informowanie opinii publicznej itp. - to były sposoby walki z
Dow.Lotnictwa, które ze swej strony odpłacało pięknym za nadobne. Tu muszę zaznaczyć, że
Wędrychowski był raczej inspiratorem tych akcji, wykonawcami byli inni, czasem wysoko
postawionymi i czasem w mundurach lotniczych. Motywy Wędrychowskiego były jasne,
powiedzmy kapitalistyczne. Motywy innych nie zawsze łatwe do rozszyfrowania, a czasem
mogły być całkiem... ciemne.
Stróżem interesów DWL-RWD na terenie LOPP był moim zdaniem nasz kolega z
czasów Politechniki, inż. elektryk Tadeusz Królikiewicz, który objął posadę w LOPP, stając
się przybocznym Berbeckiego.(...) Jego działalność była na pewno korzystna dla LOPP - tym
bardziej że Berbecki był już dość zramolały - a że był przyjacielem RWD i dawał im
nieocenione informacje z pierwszej ręki, to inna sprawa. Drugą instytucją, która "pracowała
dla RWD", był Aeroklub Rzeczypospolitej. ARP był instytucją przez którą przechodziły
wszelkie informacje z terenu, poza tym dzięki osobie sekretarza generalnego (płk Kwieciński)

był centrum wszelkich wiadomości i plotek z lotnictwa. Także w parlamencie RWD-DWL
miało zwolenników. (...) Pozostaje jeszcze pytanie, czy RWD wynosiło jakieś korzyści z
kontaktów ze sferami legionowymi. Gen. Rogalski był starym legunem, ale był już na
emeryturze i nie prowadził czynnego żywota. Z bliższych przyjaciół chyba gen.Górecki
zajmował jeszcze ważne stanowisko i mógł być pomocny w sprawach finansowych.
Gen.Gąsiorowski był jakoś spowinowacony z Rychterami, a przez nich z Rogalskimi. Z kolei
Drzewiecki był spowinowacony z płk. Englichtem (...)».
Za dawnych czasów takie układy nazywano "kliką" lub "koterią", które to pojęcia
budziły jak najgorsze skojarzenia. To wszystko co powiedział Stanisław Prauss w
zacytowanym fragmencie swojego opracowania, ilustruje dosyć dosadnie i jasno stosunki
panujące w relacjach Dowództwo Lotnictwa - DWL, LOPP, Aerokluby. Była to sytuacja
zupełnie nienormalna, gorzej, bo na tym traciło wyłącznie polskie lotnictwo. Najgorzej na
tym wychodził tradycyjnie Dowódca Lotnictwa, któremu de facto nie dane było zostać
rzeczywistym dowódcą, w dzisiejszym rozumieniu tego pojęcia. Mógł co najwyżej podać się
do dymisji, co czynił kilkakrotnie, a w wypadku odmowy tkwić w strukturach ministerstwa
jako urzędnik i to dość podrzędny, mający nad sobą wiele szczebli zależności służbowych,
które niejednokrotnie uniemożliwiały mu normalne funkcjonowanie.
___________________________________________________________________________
*_ Ppłk dypl. Marian Romeyko, urodzony 13.02.1897 r. w Olszanie na Kijowszczyźnie. Po
ukończeniu Szkoły Handlowej, od roku 1915 służy w armii carskiej. Tam otrzymuje awans na
chorążego, po ukończeniu szkoły saperskiej. W roku 1917 znalazł się w korpusie
gen.Dowbór-Muśnickiego i z nim wrócił do Polski. W 1919 roku kończy francuską szkołę
pilotów i bierze udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W latach następnych pełni funkcję
dowódcy dywizjonu, słuchacza Wyższej Szkoły Wojennej, oficera Ścisłej Rady Wojennej,
wykładowcy w Wyższej Szkole Wojennej wreszcie attache wojskowego w Rzymie. Po
upadku Francji w 1940 r. pozostał tam w ruchu oporu. Po II wojnie światowej wyjeżdża do
Australii, a po kilkunastu latach powraca do Polski. Od roku 1958 współpracował z
peerelowskim Przeglądem Wojskowym, tamże opublikował cykl pt.

Wspomnienia

„operatora”. Następnie wydano mu dwie pozycje wspomnieniowe pod znamiennymi
tytułami: Przed i po maju oraz Wspomnienie o Wieniawie. We wszystkich ujawniła się jego
zoologiczna nienawiść do wszystkiego co miało jakikolwiek związek z osobą Józefa
Piłsudskiego. Władze komunistyczne zrobiły z Mariana Romeyki autorytet od spraw
lotnictwa przedwojennego i w uznaniu jego niewątpliwych zasług w krytykowaniu
przedwojennej Polski, awansowały do stopnia pułkownika.

**_ W uzupełnieniu dossier /przy dacie 10 marca 1944/ Tadeusza Cypriana, który po wojnie
został profesorem na Wydziale Prawa Karnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu, można dorzucić kilka cennych uwag, zawartych w jednym z listów Wacława
Subotkina do autora. Subotkin nawiązuje tam do faktu opierania się gen.Kukiela na istnieniu
Komisji w związku z wynikiem kampanii wojennej 1939r., przy odmowie utworzenia komisji
rzeczoznawców, sugerowanej przez admirała Świrskiego w roku 1944. Subotkin dalej pisze
tak: Gen.Kukiel we wspomnianym powyżej piśmie napisanym w 1944 r. twierdzi, że
działalność lotnictwa będzie można ocenić trafnie dopiero po zebraniu materiału
dowodowego, dotyczącego wszystkich tych dziedzin, które były ze sobą związane i od siebie
zależne. Jeżeli więc w 1944 roku takiego materiału jeszcze nie było, a w 1945 roku, Szef
Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP, w piśmie skierowanym do gen.Rayskiego pisze, że
żadna sprawa przeciw niemu nie jest prowadzona, to jak można opierać się na tym co
Cyprian napisał w 1942 r. bez przesłuchania gen. Rayskiego? Zatem, opieranie się na tym co
napisał Tadeusz Cyprian w swojej książce pt. Komisja stwierdziła... jest co najmniej
nieetyczne.

Poza tymi bulwersującymi wątkami, wcześniej opisanymi, trzeba z pełną satysfakcją
stwierdzić, iż Ludomił Rayski, od samego początku miał też wielu zwolenników, a nawet
ludzi szczerze go podziwiających, czy wręcz uwielbiających, rekrutujących się głównie z
uczciwych i niezaangażowanych osobiście w żadne układy, obserwatorów życia publicznego.
Z tych, należy szczególnie podkreślić opinię osoby zupełnie nie związanej z lotnictwem, a
obserwującej na co dzień Ludomiła z racji bliższej znajomości. Mam na myśli siostrę
cioteczną gen. Grota-Roweckiego, panią Halinę Królikowską, której wzruszający i
skłaniający do refleksji list do Wacława Subotkina uzyskano dzięki uprzejmości Adresata, a
kserokopię listu wstawiono jako (Zał.105). W liście tym Autorka podkreśla między innymi
kulturę osobistą, niezależność i wysokie wykształcenie gen. Rayskiego. Otóż, jak z kart
niniejszego opracowania wynika, gen. Rayski oprócz wykształcenia ogólnego, handlowego i
inżynierskiego, posiadał wysokie wykształcenie wojskowe, jak również znajomość kilku
języków obcych. Dane te potwierdza ankieta personalna, której kserokopię dołączono jako
(Zał.106). /Oryginał w/w dokumentu znajduje się w CAW/.
W liście tym między innymi pani Halina Królikowska wspomina, iż była opiekunką
wychowanków gen. Rayskiego. Otóż, jak już wspominano, po wybuchu wojny 1939 r.,
państwo Rayscy, a głównie żona i jej córka, swój dom przy ul. Idzikowskiego 25, zamienili
na przytułek dla sierot, ofiar działań wojennych. Oprócz wymienionych pań, instytucją tą

opiekowały się siostry zakonne. Przytułek istniał jeszcze po wojnie i nadal opiekowały się
nim i kierowały siostry Niepokalanki, którym jak wspomniano, Rayscy ofiarowali swój dom.
Zakonnice, korespondując od czasu do czasu z Rayskimi w Anglii, przesłały przy jakiejś
okazji dużą fotografię, która przedstawia grupę wychowanków w czasie posiłku. Fotografia
została podpisana następująco: Tak teraz wyglądamy.
Kserokopię w/w zdjęcia umieszczono na końcu opracowania w zbiorze fotografii.
Na tym nie kończą się kontakty Generała z Krajem. Znane są fakty darowizn
czynionych przez gen. Rayskiego na rzecz ociemniałych dzieci w Laskach, jak również na
odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie. Ludomił Rayski do samej śmierci żył Polską i
jej sprawami, bolał nad jej wojennymi i powojennymi losami, bolał również nad tym, że sam
już nic więcej dla Niej zrobić nie zdoła.
Wśród ludzi szczerze podziwiających i szanujących gen. Rayskiego, nie zabrakło
sławnych polskich lotników, do których zaliczyć należy w pierwszym rzędzie
gen. bryg.pil. Aleksandra Gabszewicza, niezwykle popularnego w czasie wojny „Olka”.
Swoje credo w tej materii zawarł on we wspominanym już przemówieniu na Zjeździe
Myśliwców w 1964 r. Przemówienie to w urywkach opublikowano również w Skrzydłach z
28.01.1993 r.

Kserokopia

(Zał.107).

Inny,

nie

mniej

sławny

pilot

myśliwski,

gen.bryg. Stanisław Skalski, jakkolwiek nie stawał w obronie Rayskiego przy pomocy
publikacji, zawsze gdzie mógł wyrażał się z całym szacunkiem o działalności Generała,
szczególnie w latach późniejszych, gdy prawda o Generale coraz większe zataczała kręgi. Oto
pismo sędziwego gen. Skalskiego do Dowódcy Lotnictwa III Rzeczypospolitej, gen.broni
pil. Andrzeja Dulęby, w którym prosi o godne uczczenie 25 rocznicy śmierci gen. Ludomiła
Rayskiego. (Zał.108). Napisał tam m in.: Generał L. Rayski swoim heroicznym oddaniem się
służbie dla dobra Narodu Polskiego zasługuje na to, aby nadchodzącą rocznicę Jego śmierci
uczcić w sposób godny, znaczący i widoczny przez polskie społeczeństwo. W piśmie tym gen.
Skalski popiera inicjatywę Wacława Subotkina, który wnioskuje wydanie medalu
upamiętniającego postać gen. Ludomiła Rayskiego.
Po wojnie, w której gen. Rayski nie bacząc na swój wysoki stopień, latał jako zwykły
pilot, zyskując ogromne uznanie wśród prawdziwych lotników, coraz więcej ludzi z elit
władzy w przedwojennej Polsce wyrażało pozytywne opinie o przedwojennej działalności
gen. Rayskiego. Oto Szef Sztabu Głównego z okresu kampanii 1939 roku, gen. Wacław
Stachiewicz w artykule opublikowanym na łamach „Orła Białego” w Londynie, z dnia 13
grudnia 1948 roku, napisał:

Fakt, że w ogóle mogliśmy planować przezbrojenie i rozbudowę lotnictwa w ciągu tak
krótkiego czasu, możliwy był jedynie dzięki temu, że posiadaliśmy nasz własny przemysł
lotniczy, którego stworzenie było przede wszystkim zasługą gen. Rayskiego.
Gen. Stachiewicz miał na myśli plan opracowany przez Sztab Główny i przekazany
gen. Rayskiemu do realizacji jesienią 1936 roku. Plan rozkładał realizację zadań na cztery
lata, jednak obiecywane fundusze nie wpływały nawet w 30%.
Podobnie,

przedwojenny

zastępca

gen. Rayskiego,

płk pil. Tytus Karpiński,

odpierając zarzuty T.Cypriana zawarte w książce Komisja stwierdziła, napisał(*)
(...) Wykorzystując fakt, że każdy miał prawo bez żadnych konsekwencji dla siebie, osądzać
swoich przełożonych, wydaje on wyroki bez przesłuchania głównego oskarżonego, do którego
nawet nie starał się zwrócić o jego relację. Zbierał on ziarna z plewami, ujawnił tylko plewy...
Potrzeby ilościowe lotnictwa II RP w porównaniu z lotnictwem III Rzeszy nie miały
całkowitego pokrycia materialnego i finansowego. W tym wypadku należało ustalić
możliwości zastępcze tj. z wydatkowania na uzbrojenie innych rodzajów broni, poświęcić
część kawalerii na lotnictwo oraz na mniej kosztowną w budowie i utrzymaniu - artylerię
przeciwlotniczą i przeciwpancerną, której to broni tak brakowało na polu walki w 1939 roku
(...). Dalej płk Tytus Karpiński pisze: (...) Dlaczego generałowi pewne kręgi zarzucały
niepopularność w kraju, którą przeniosły na emigrację? Żaden dowódca po 1920 r., przy
ówczesnym stanie dyscypliny, zarówno na ziemi jak i w powietrzu, a chcący wprowadzić ład i
dyscyplinę do stanu bezpieczeństwa, nie byłby popularny. (...) gen. Rayski tępił pijaństwo,
hultajstwo, karciarstwo. Ukrócił lądowania i obiadki w majątkach i chuligaństwo w
powietrzu, które były przyczyną wielu wypadków i katastrof. (...) Ponadto, w pewnych
kręgach, pewna grupa ludzi, ze szczególną zawziętością, a i z zazdrością opluwała
osiągnięcia techniczne polskiego przemysłu lotniczego (...). Braki w zaopatrzeniu i
dowodzeniu przed i w czasie wojny zostały przez rozprzestrzenianie fałszywych wiadomości
zwalone na Rayskiego. (...)
Nawet zdecydowany krytykant gen. Rayskiego, Wacław Makowski (**), w latach
późniejszych poczuł się w obowiązku zmienić nieco swoją krytyczną opinię, choć tylko na
chwilę. Opinię tę płk Makowski zawarł w liście opublikowanym w 1979 r. we wrześniowym
numerze paryskiej „Kultury”. Oto godny zapamiętania obszerny fragment owego listu:
(...)Gdyby powstała inicjatywa wysublimowania niezłomnego żołnierza-lotnika Polaka
tej wojny, mój głos by padł na generała Rayskiego. Mimo wyroków, poniżeń i lat życia (był
bliski 50. na początku wojny), przejdzie on do historii jako żołnierz-lotnik, wzór dla
przyszłych pokoleń.

(...) Zrobił dużo, dużo więcej niż Polskę było stać, robił więc i błędy, bo nie robi
błędów tylko ten, kto nic nie robi.
Władza zrobiła z niego kozła ofiarnego, winnego klęski wrześniowej na polu lotniczym
i szereg

rozgoryczonych patriotów podjęło takie stanowisko i jego błędy uwypukliło w

rozmaitych książkach i publikacjach. (...) Śmiem twierdzić, poparty autorytetem swojej 50letniej służby lotniczej, że gdyby nawet uniknął wszystkich błędów, które mu słusznie
wytykają, wojna w Polsce trwałaby nie 17, a może 18,19 lub 20 dni, na ten temat można
dyskutować, ale rezultat byłby ten sam.
Ale nikt nie podkreślił nawet lekko, że to głównie dzięki jego wysiłkowi i jego ekipy (do
której nie należałem). Lotnictwo wyszkoliło przeszło 30 tysięcy lotników i pomocniczego
personelu, którego duża część przedarła się, (...) przez Europę, znalazła się w Anglii, w czasie
i w ilości dostatecznej, żeby przeważyć szalę zwycięstwa w bitwie o Wielką Brytanię i zagrać
swoją, chwałą okrytą, kartę na cudzych samolotach i niebach walk lotniczych. (...)
Będąc w Polsce w tym roku złożyłem kwiaty na płycie pamiątkowej w kościele Świętego
Krzyża (...) i nie zeszedłbym z tego świata spokojnie, nie napisawszy tych paru słów o nim,
tragicznym budowniczym potęgi lotniczej ubogiej Polski i wzorowym żołnierzu lotnictwa w
czasie wojny.
Cześć Twojej pamięci, Niezłomny Żołnierzu, Lotniku
On też wychował bohaterów-lotników tej wojny, między innymi Gabszewicza i wielu
innych dużo mniej rozreklamowanych, żywych i umarłych, znanych i bezimiennych, ale nie
mniej bohaterskich.
Są to piękne słowa, oddające w pełni zmiany w mentalności społeczeństwa na tematy
związane ze sprawami polskiego lotnictwa i gen. Rayskiego.
___________________________________________________________________________
*)_ Mowa tu o referacie płk.pil.inż. Tytusa Karpińskiego pt. Na marginesie książek
A.Kurowskiego, J.Zająca i T.Cypriana. (ref. znajduje się w Muzeum Lotnictwa Polskiego).
Tytus Karpiński, wieloletni zastępca gen. Rayskiego d/s technicznych, wielce zasłużony dla
polskiego przemysłu i techniki lotniczej, w latach II wojny światowej był przez Anglików
wysoce cenionym specjalistą. Powołali go na stanowisko oficera łącznikowego przy
Brytyjskim Dowództwie Zaopatrzenia Technicznego, następnie postawili go na czele
polskiego Zespołu Techniczno-Zaopatrzeniowego przy Brytyjskim Ministerstwie Lotnictwa.
Tytus Karpiński zakończył swój udział w II wojnie światowej w stopniu brytyjskiego
generała - air commodore. Tego człowieka, gen. Zając, dokonując kwalifikacji oficerów

lotnictwa we Francji, przeznaczył do obozu odosobnienia, pisząc: wymieniony nie nadaje się
na żadne stanowisko techniczne.
**)_ Wacław Makowski, znany pilot lat międzywojennych, przed II wojną światową pełnił
obowiązki dyrektora Polskich Linii Lotniczych „Lot”. Po podaniu się do dymisji
gen. Rayskiego w marcu 1939r. i zwolnieniu jego zastępców, Makowskiego powołano do
Dowództwa Lotnictwa na stanowisko Zastępcy Dowódcy d/s Technicznych. W Polskich
Siłach

Powietrznych

na

Zachodzie

dowodził

Dywizjonem

Bombowym

„Ziemi

Mazowieckiej” nr 300, a następnie sprawował funkcję oficera łącznikowego PSP przy
Bomber Command.
__________________________________________________________________________
Zaciekli krytykanci, wrogowie i przeciwnicy gen. Rayskiego, niechętnie składający
broń nawet w obliczu faktów, to ludzie z kręgu Władysława Sikorskiego i Włodzimierza
Ostoi-Zagórskiego, zwalczający Rayskiego wszelkimi sposobami, którym, jak powiedział w
mowie

pogrzebowej

ks. Franciszek

Kącki,

Rayski

nie

dał

dorobić

się

na

nieuprzemysłowionym polskim lotnictwie. Na czele tych osób postawić należy poza samym
gen. Władysławem Sikorskim i jego przyjaciółmi, wspominane poprzednio osoby, choć one
listy wcale nie kończą. O niejasnych intencjach Mariana Romeyki, znany literat i krytyk,
Olgierd Terlecki napisał w „Życiu Literackim” /nr 51 z 1985 r./ tak, wyjaśniając tym samym
podłoże zwierzęcej nienawiści Romeyki do Rayskiego:
Już blisko pół wieku trwają polemiki, to gasnąc, to znów odżywając, w sprawie
generała pilota inż.Ludomiła Rayskiego, do marca 1939 dowódcy polskiego lotnictwa.
Najgorszą sławę zrobił mu w kraju płk dypl. Marian Romeyko w dwu tomach swych bardzo
skądinnąd interesujących wspomnień, wydanych pod tytułem "Przed i po maju", gdzie na
Rayskim nie zostawił suchej nitki przypisując mu rozmaite niegodziwości. Znacznie wcześniej
pastwił się Romeyko nad Rayskim w Londynie, w broszurze pod znaczącym tytułem "Rayskie
czasy lotnictwa polskiego", której nakład miał zresztą zostać zniszczony w wyniku procesu o
zniesławienie. Przypomnieć by warto, zakładając nawet, iż przypadek ten nie miał wpływu na
istną obsesję Romeyki, człowieka przecież wybitnie inteligentnego i doskonałego narratora, że
jesienią 1925 właśnie Rayskiemu ustąpić musiał kierowanie ówczesnym referatem lotnictwa w
Oddziale IIIa ówczesnego Sztabu Generalnego (przemianowanego później na Sztab Główny).
Zręcznie też i tym bardziej przewrotnie Romeyko przeciwstawiał w swych wspomnieniach
Rayskiemu gen. Zagórskiego, którego do dziś nie wyjaśnione, tajemnicze zniknięcie wkrótce
po przewrocie majowym pozwoliło licznym autorom kreować go, całkiem niezasłużenie, na

postać świetlaną, zasługującą wprost na wprowadzenie do panteonu męczenników
narodowych.
W tych warunkach rzetelne wyjaśnienie "sprawy Rayskiego", jego roli na stanowisku
dowódcy w latach tworzenia i przygotowywania do walki lotnictwa, zmagań z niemal klątwą,
nałożoną przez polskie władze wojskowe w pierwszym okresie emigracyjnym, zasług
bojowych uwieńczonych rangą generalską, niezależnie od polskiej również brytyjską i
honoracją, w liczbie tylko ośmiu pilotów polskich, wysokim orderem Distinguish Service
Order, wymagało ogłoszenia całej książki. (...) Lecz trudno się oprzeć przypomnieniu
przynajmniej dwu obiegowych opinii (...) Opinia pierwsza: około roku 1925 miała Polska
silniejsze lotnictwo, a to ze względu na większą liczbę samolotów pierwszej linii, niż w roku
1939, przy czym fakt ten miał być zasługą gen. Zagórskiego bądź podług niektórych
gen. Sikorskiego jako w tym czasie ministra spraw wojskowych. Opinia druga: w roku 1939
mogliśmy wystawić więcej samolotów pierwszej linii, gdyby poważnej ich liczby nie
sprzedano za granicę, co spowodować miał gen. Rayski. Otóż w roku 1925 rzeczywiście
samolotów mieliśmy więcej, z tym wszelako, że były to głównie bezużyteczne graty, których
używanie powodowało wysoką śmiertelność pilotów. W roku zaś 1939 faktycznie
zahamowano nagle produkcję doskonałych "łosi" i faktycznie w ostatnich dniach przed wojną
sprzedano Bułgarom czterdzieści dobrych maszyn, ale Rayski nie miał z tym nic wspólnego,
już w marcu ustępując z dowództwa na znak sprzeciwu wobec ludzi, takie właśnie fatalne
decyzje podejmujących.
Wszelkie powojenne ataki na gen. Rayskiego, te na emigracji i te w Kraju, rządzonym
przez partię komunistyczną, miały jedną cechę wspólną. Nie były w żaden sposób
udokumentowane, a posługiwały się jedynie plotką, pomówieniem i zwykłym oszczerstwem.
Tak należy skomentować próbę zdyskredytowania gen. Rayskiego przez Witolda Rychtera w
jego

książce

Skrzydlate

wspomnienia,

/W-wa,

1980r./

gdzie

Autor

na

str.276

napisał: Jego (gen. Rayskiego-dop.aut.) działalność przedwojenna nie została jednak bez
konsekwencji. W wyniku procesu przed sądem dla generałów (...) Rayskiemu udowodniono
błędy w zarządzaniu polskim lotnictwem, które przyczyniły się do klęski Polski. Został skazany
na usunięcie z wojska.
W Kraju dobre imię gen. Rayskiego było szczególnie tępione, ze względu na jego
przynależność do grona piłsudczyków i to był powód wystarczający, gdyż samo imię
Piłsudskiego wywoływało odruch nienawiści w gremiach komunistycznych, ze znanych
powszechnie powodów.

Jedynym człowiekiem z kręgu władzy PRL, który odważył ująć się publicznie za
gen. Rayskim, maltretowanym niemiłosiernie i zaocznie, był gen. dyw. pil. Jan Raczkowski,
były dowódca lotnictwa w powojennej Polsce. Na Zjeździe Seniorów Lotnictwa, podczas gdy
wszyscy tam obecni w czambuł potępiali Rayskiego, gen. Raczkowski stwierdził: Rayskiego
rozumiem, podziwiam i szanuję.
Krokami milowymi na drodze do całkowitego zwycięstwa gen. Rayskiego w obronie
swojego dobrego imienia wśród współplemieńców, były: ufundowanie przez podkomendnych
i przyjaciół tablicy pamiątkowej i wbudowanie jej w kościele Św. Krzyża, w roku 1978.
Wmurowanie podobnej tablicy w miejscu urodzenia Ludomiła, w Czasławiu pod Krakowem,
zainstalowanie kolejnej tablicy pamiątkowej w Krakowie przy ul.Pędzichów 2, w miejscu
gdzie mieszkali Rayscy przed I wojną światową. (Zał.110) Z tej okazji w Gazecie
Krakowskiej ukazał się artykuł Jerzego S.Łątki Gen. Rayski, w którym przedstawiono w
skrócie drogę życiową Generała. W międzyczasie Jego imieniem nazwano ulice w kilku
miastach w Polsce, między innymi w Szczecinie, Lublinie i Krakowie. W 1990 roku, na
najwyższym szczeblu, pod patronatem dowódcy Wojsk Lotniczych, zorganizowano
konferencję naukową na temat: Kontrowersje

wokół osoby gen.bryg.inż.pil. Ludomiła

Rayskiego - dowódcy Lotnictwa Polskiego II Rzeczypospolitej. Na konferencji tej uczyniono
poważny wyłom w dotychczasowych, krytycznych, oficjalnych opiniach na temat działalności
gen. Rayskiego i stwierdzono, że jego karta jako pilota i żołnierza należy do
najświetniejszych wśród polskich lotników. Wzmianka o tym wydarzeniu została
opublikowana w Skrzydlatej Polsce z 21.10.1990r.
Jednak kwintesencją tych wszystkich działań ludzi oddanych Generałowi, było
Sympozjum Popularnonaukowe, zwołane przez Dowódcę Lotnictwa III Rzeczypospolitej, w
25 rocznicę śmierci gen. Ludomiła A. Rayskiego. Referat na otwarcie Sympozjum, które
miało miejsce 24 kwietnia 2002 roku, w ukochanej przez niego Szkole Orląt w Dęblinie,
wygłosił płk Tadeusz Krząstek. W mowie tej Pułkownik odniósł się do najwcześniejszych lat
działalności gen. Rayskiego, niemniej podkreślił, iż w latach poprzednich Rayski nie był
pozytywnie oceniany przez gremia historyków wojskowości, lecz ten okres należy już do
przeszłości i postać gen. Rayskiego ma wszelkie dane ku temu by błyszczeć na firmamencie
historii polskiego lotnictwa, z racji nie tylko pięknej karty pilota wojskowego, lecz przede
wszystkim z racji stworzenia podstaw polskiego lotnictwa i polskiego przemysłu lotniczego.
Płk Krząstek odniósł się również do inicjatywy nadania gen. Rayskiemu patronatu nad
Dęblińską Szkołą Orląt, która zdaniem wielu powinna nosić Jego imię. Otóż, płk Krząstek
stwierdził, że poprzednio zarówno Senat szkoły jak i on sam, uważali, iż kandydatów

godnych patronowania Szkole Orląt jest wielu i przy takiej mnogości argumentów i zdań,
lepiej nie nadawać imienia, a pozostać przy nazwie wyróżniającej „Szkoła Orląt”, co nie
znaczy, że w przyszłości sytuacja nie może ulec zmianie.
Na marginesie tej wypowiedzi można przedstawić kilka przykładów petycji zbiorowych nie
licząc indywidualnych listów w sprawie nadania dęblińskiej uczelni imienia gen. Rayskiego.
W tym działaniu wybitną rolę odegrali wychowankowie Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla
Małoletnich w Świeciu n/Wisłą, później w Krośnie, gdzie Szkoła stała się znana w Europie.
Oto rezolucja podjęta na XXII Zjeździe absolwentów SPLdM w 1996r. w Blackpool, a której
kserokopia uzyskana dzięki uprzejmości p.Józefa Zubrzyckiego, jednego z tych absolwentów,
stanowi (Zał.115). W odzewie niejako, podobne petycje do władz dęblińskiej uczelni zanosiły
inne lotnicze skupiska kombatanckie.
Jak należało się spodziewać, zbiór materiałów do oceny działalności gen. Rayskiego,
na dęblińskie Sympozjum nadesłał niestrudzony Wacław Subotkin. Podobne materiały
przekazał oddzielnie Rektorowi Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych Szkoły Orląt, w
Dęblinie oraz Krakowskiemu Klubowi Seniorów Lotnictwa, który ściśle współpracuje z
Muzeum Lotnictwa Polskiego. Krakowski KSL jako pierwszy odpowiedział na wieść o
propozycji zorganizowania Sympozjum Popularnonaukowego w Dęblinie. Krakowscy lotnicy
poprzez swoją działalność popularyzatorską podkreślają, iż Ludomił Rayski to ich Krajan,
urodzony na ich pięknej Krakowskiej Ziemi. Tam rozpoczął swój szlak bojowy, także tam
zdobywał pierwsze swoje doświadczenia i rany wojenne, pod wodzą ukochanego
Komendanta Piłsudskiego. Życiowe drogi oderwały go później od ojcowizny, by wszystkie
swe siły poświęcić polskiemu lotnictwu, co też uczynił bez wahania. Zapłacono mu za to
czarną niewdzięcznością.
Gen. Rayski na 73 stronie swojej książki Słowa prawdy o Lotnictwie Polskim 19191939, dokonuje ogólnikowego, ale jakże też smutnego posumowania swojej walki o polskie
lotnictwo w okresie międzywojennym. Oto jego wiele mówiące słowa:
Żeby słusznie ocenić osiągnięcia polskiego lotnictwa, trzeba uwzględnić olbrzymie
przeszkody stawiane mu przez obce siły. Na obrazie dwudziestolecia rysują się chciwe lub
niszczycielskie ręce, które sięgały po powstające lotnictwo. Ręce francuskiego kapitału, który
chciał nas uzależnić od siebie i eksploatować. Ręce niemieckie, które chciały nas zdusić. Ręce
polskie, które chciały kraść. Zawzięta walka z obcymi agenturami rozpoczęła się wcześnie.
Zbliżająca się wojna wzmocniła ataki agentur. W jakiej mierze wpływały one na trudności w
lotnictwie, kierując niewidomymi narzędziami - może przyszłość pokaże, a może nie dowiemy
się nigdy . (...) Z tym wszystkim związana jest moja osoba. Nie mogłem w tej książce pominąć

siebie, bo byłem jedną z «dramatis personae», jedną z osób, występujących w roli głównej,
choć na ubogiej scence. Poza tym nie chciałem pominąć, bo mam prawo, żeby moje nazwisko
nie pozostało zmieszane z błotem. Wielu z tych, których obowiązkiem było mnie bronić - tego
nie zrobiło. Odwrotnie. Zrobili wszystko w ramach swych szerokich kompetencji i poza
ramami prawa, żeby krzywda, którą mi wyrządzono, nie została naprawiona, żeby prawda nie
ujrzała światła. Dlatego szkic historii dwudziestolecia lotnictwa polskiego tak ściśle splata się
ze sprawą pilota Rayskiego .
Pozostawmy tę spowiedź najuczciwszego, najzupełniej bezinteresownego, najbardziej
oddanego swojemu Krajowi, a tak przecież ohydnie potraktowanego przez swoich
współplemieńców człowieka, bez jakiegokolwiek komentarza...
Wnioski, jakie pozwalają wyciągnąć przytoczone w niniejszym opracowaniu
dokumenty oraz rzetelne opinie, świadczą iż Ludomił Antoni Korab Rayski, dobrze zasłużył
się Polskiemu Lotnictwu. Jego działalność, jakkolwiek usilnie hamowana przez ludzi na
najwyższych szczeblach władzy, nie zdających sobie sprawy z rosnącego znaczenia lotnictwa,
postawiła nasze siły lotnicze dużo wyżej niż określić to mogły zdecydowanie niedostateczne
nakłady na ich rozwój. Przemysł lotniczy zaś pod jego ideowym przewodnictwem, osiągnął
wyżyny poziomu, dostępnego dla naszych skromnych możliwości technicznych i
technologicznych. Oto brytyjski historyk wojskowości, ppłk Asher Lee, w swoim
opracowaniu The German Air Force /Londyn, 1946 r./ na str.48 daje porównanie polskiej
techniki lotniczej na tle innych państw zbliżonych do nas geograficznie. Mianowicie, pisze
tak: /za W.Subotkinem, Z kart historii polskiego lotnictwa. str. 60/ oraz w/g relacji pisemnej
Subotkina na prośbę autora
Wszystkie samoloty polskie były produkcji polskiej: pod tym względem Polacy okazali
znacznie większą inicjatywę i energię niż inne państwa środkowoeuropejskie, a polski
przemysł lotniczy stał na najwyższym poziomie, jaki można było osiągnąć przy tym materiale
ludzkim i technicznym, jakim Polska rozporządzała (...).
Dalej, pisze Subotkin, po wyjaśnieniu, iż silniki lotnicze produkowaliśmy z licencji
angielskiej firmy Bristol i francuskiej Gnome-Rhône, stwierdza, że w samolotach
myśliwskich stosowaliśmy już 20 mm działka, a produkowane w PZL bombowe Łosie ocenia
jako samoloty dobre i nowoczesne, porównywalne w osiągach z odpowiednikami
niemieckimi. Następnie wskazując na słabe strony naszego lotnictwa, wymienia: nie
posiadanie tak genialnej

ochrony jaką

był

radar, nie

posiadanie odpowiednich

przeciwlotniczych urządzeń do obrony fabryk i lotnisk, brak na obrzeżu lotnisk miejsc postoju
dla samolotów i urządzeń maskowniczych oraz samolotów transportowych wielorakiego

użytku. Rozważania swoje na temat naszego lotnictwa i położenia w jakim się znalazło ono
we wrześniu 1939 r., ppłk Asher Lee kończy tymi oto słowami:
Bez systemu wczesnego ostrzegania pomocnego w kierowaniu lotnictwem myśliwskim
i przy nienależycie bronionych lotniskach oraz przy przewadze od samego początku większej
niż 3 do 1-go, nie można było oczekiwać, aby bez pomocy mogło ono przetrwać tę pierwszą
siłę uderzeniową atakującą lotnictwa niemieckiego.
Można tu spierać się z brytyjskim historykiem, czy w owym czasie Polska mogła
posiadać sieć wczesnego ostrzegania z zastosowaniem radaru, podczas gdy nawet Niemcy,
wydające na rozwój lotnictwa kilkadziesiąt razy więcej pieniędzy niż Polska, takowej jeszcze
nie mieli. Niemniej, przypomnieć można, że polscy oficerowie lotnictwa z Brygady
Pościgowej, broniącej obszaru powietrznego Warszawy, utworzyli wokół stolicy naszego
Państwa, doskonały system powiadamiania, jakkolwiek bez zastosowania radaru, niemniej w
zupełności spełniający swoje zadanie. Niektórzy twierdzą, iż genialny system obrony
powietrznej Londynu i całego południowego wybrzeża Wysp Brytyjskich, opierał się na
identycznych założeniach jak zastosowany nad Warszawą, uzupełniono go tylko o sieć
radarów.
W tej pochlebnej w sumie opinii, brytyjskiego historyka o polskim przemyśle
lotniczym lat międzywojennych, mieści się również ocena działalności gen. Rayskiego, ojca
chrzestnego aktywizacji własnej, krajowej wytwórczości w lotnictwie, która to ocena wygląda
nad wyraz pozytywnie. Wielkich zasług Generała w budowie zrębów przemysłu i kadr
polskiego lotnictwa nikt nie może zanegować. Postawa zaś Rayskiego, jako żołnierza, pilota i
Patrioty nie ma porównania wśród współcześnie Mu żyjących. Jego kryształowa postać
winna, zatem, stanowić wspaniały przykład do naśladowania dla obecnych i przyszłych
pokoleń Polaków. Warto tę postać zapamiętać, szczególnie w 110 rocznicę pierwszego
udanego wzlotu braci Wright, uznanego za narodziny współczesnego lotnictwa. Miało to
miejsce 17 grudnia 1903 roku, na wzgórzach Kitty Hawk. Ludomił Rayski miał wtedy
dokładnie 11 lat. 12 lat później sam zasiadł za sterami samolotu, by nie wypuścić ich z rąk
przez następne pół wieku. Te pół wieku w rozwoju lotnictwa to cała epoka, od prymitywnego,
skleconego własnymi rękami samouków, Flyera, do odrzutowców latających z prędkością
dźwięku. Ludomił Rayski był zarówno obserwatorem tego szalonego rozwoju techniki
lotniczej, jak i jej propagatorem i twórcą.

Wśród swoich niedoceniony,
nad orła lżejszy,
od lwa mocniejszy

Te piękne słowa epitafium wyryto na stylizowanych, wykonanych w postaci lotniczej
szachownicy, drzwiczkach zamykających niszę z urną zawierającą prochy śp. Ludomiła
Antoniego Rayskiego, w kaplicy Katedry Polowej Wojska Polskiego w Warszawie, zwanej
Sanktuarium Lotników Polskich.
Genezą tekstu epitafium stała się modlitwa za lotników polskich autorstwa ks. infułata
W.Staniszewskiego, ułożona i wygłoszona z okazji odsłonięcia płyty pamiątkowej w kościele
św. Klemensa w Londynie.
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