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Motto:
Czerwonq plamq kiwi polskiej zapisai na obcej ziemi imif swego Naivdu,
posw ifcii dia idei co mini najdivzszego -sw e zycie.
Ztozyt je w ofieize dla walki z zywiofem w imif postfpu catej ludzkosci i stawy Imienia Polskiego
(Ksi?ga pami^tkowa Ku czci polegtych lotników, Warszawa 1933, Idzikowski Ludwik, str. 357)
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W sierpniu 2008 min?ta 80. rocznica polskiej próby przelotu przez Atlantyk. Min?la... niezauwazona! Natomiast w lipcu 2009 miala miejsce kolejna rocznica - tez 80. I^m razem rocznica tragicznej smierci inicjatora przelotów transatlantyckich, podczas podj?tej drugiej próby.
Ludwik Idzikowski w roli pilóta i Kaziniierz Kubala, jako nawigator dwóch polskich majorów Iotnictwa - oto smiatkowie siedemnastej ówczesnie próby przelotu nad Oceanem Atlantyckim. Próby przelotu Atlantyku ze wschodu na zachód, z Parvza do Nowego Jorku! Z kierunku trudnego,
wówczas jeszcze nie pokonanego, bo wymagaj^cego w znacznej mierze lotu pod wiatr. Tym opracowaniem spróbujemy oddac nakina czesc i chwat?
Temu, który czerwonq plamq krwi polskiej zapisai na obcej ziemi imi$ swego Narodu... sp. mjr. pilotowi Ludwikowi Idzikowskiemu.

W lotnictwie odrodzonej Rzeczypospolitej
Ludwik Idzikowski urodzit si? 24 sierpnia 1891 w Warszawie. Po ukonczeniu Szkoty Handlowej Zgromadzenia Kupców, matur? uzyskat w 1912 w gimnazjum wojskowym Korpusu Kadetów im. Aleksandra Suworowa2. Studia rozpocz^t na W ydziale Gómiczym Politechniki w Leodium, dzisiejszym Liőge,
we wschodniej Belgii nad Moz$, w poblizu granicy z Holandi^ i Niemcami.
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Jednak wybuch I w. sw. skierowat jego karier? niedosztego góm ika po 3
semestrach studiów na zupetnie inne sciezki. W lipcu 1915, jako jednoroczny ochotnik, zostat powotany do armii rosyjskiej i skierowany do Oddziatu
Lotniczego przy 2. Armii Czynnej. W lutym 1916 odkom enderowano go do
carskiej Szkoty Lotniczej w Sewastopolu na Krymie, gdzie po 6 -miesi?cznym szkoleniu, 18 lipca zdat egzamin na pilóta wojskowego. Pi?c dni po egzaminie otrzymat przydziat do Oddziatu Lotniczego 16. Korpusu Armii Czyn
nej, w krótkim czasie uzyskuj^c nominacj? do stopnia chor^zego. W trakcie
stuzby, do ogtoszenia mobilizacji, wzi^t czynny udziat w lotach bojowych
przeciwko wojskom niemieckim i austriackim. Za wykazane m ?stwo i odwag? zostat odznaczony Oideiem Sw. Stanisiawa z M ieczam i, Krzyzem Sw.
Jerzego IV i III stopnia.
Po wybuchu rewolucji pazdziemikowej w 1917. Ludwik Idzikowski przedostat si? z Rosji do Warszawy. Zgodnie z poswiadczeniem z dnia 12.06.1919
Szefa Lotnictwa Naczelnego Dowództwa W.P.:
(...) ppor. Idzikowski Ludwik dnia 1.11.1918 wstqpil do wojska polskiego
w Krakowie. (...)
16 grudnia 1918 na Polu Mokotowskim w Warszawie ppor. Idzikowski
w grupie z 35 innymi lotnikami ztozyt pierwsz^ w Wojsku Polskim przysi?g?
na wiemosc Rzeczypospolitej. Uroczystosci nadano szczególny, symboliczny
charakter. Rami? w rami? z Idzikowskim przysi?g? ztozyli: pptk Zygmunt Studzinski, kapitanowie: Julian Stoniewski, Donat Makijonek, Pietraszkiewicz,
rtm. Tadeusz Grochowalski, porucznicy: Stanistaw Ujejski, Artur Jurkiewicz,

Henryk Skoczdopole, Zdzistaw Zych-Ptodowski. Augusiyn Nfcoczak. Batycki, Tytus Karpinski, Józef Godlewski, podporucznicy: Tadeusz Antonowicz,
Zbigniew Babinski, Ka
rol Chlupka, Mieczystaw
Garsztka, Lisowski, Sta
nistaw Krajewski, Wtadystaw áw i^tecki, Wtadystaw Ciechonski, Kornacki, T adeusz Prauss,
Stanistaw Rybka, Tutacz,
S tanistaw Jakubow ski,
Edmund Jungowski, Ste
fan Brygiewicz, Jan Skarzynski, W todzimierz Puzyna, Józef KrzyczkowPoswiadczenie wst^pienia ppor. L. Idzikowskiego do WP
ski, Stanistaw Paw lué,
Stefan Sznuk, Poptawski,
Wardejn.
W arto równiez wspomniec, ze w drugiej potowie listopada 1918 rozpocz?ta dziatalnoác Kom isja K w a lifik a c y jn a
Lotnicza powotana przez
Ministra Spraw Wojskowych. Zadaniem Komisji
stato si? przeprowadzenie
weryfikacji umiej?tnosci
pilotów polskich z bytych

Legitymacja osobista ppor. pil. L. Icz3o«3».eoc Zdjeda: Center for military studiem

Poswiadczenie wykonania lotów przez ppor. L. Idzikowskiego
Zdj^cia: Center for military studiem
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- kapitanowie: Tadeusz Grochowalski,
Julian Sloniewski, Roman Florer, Camillo
Perini;
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froncie wschodnim przeciw wojskom Zachodnioukrainskiej Republiki Ludowej.

Ppor. Idzikowski, zgodnie z wczesniej przywolanym poswiadezeniem, 9 listopada odleciaí do
ítílkl p t n .
l*tu
Lwowa, gdzie jako lotnik-pilot brat udzial w wal
mfft.rtl.
jwrsyg**
Zi.P. DaSa
e. a.
t JCB.J. *ynlfc lotu
u * A 0 I
kach az do konca stycznia 1919. Lataf w skíadzie
- podporucznicy: Ludwik Idzikow ski,
Lwowskiej Grupy Lotniczej, która powstala z poOhGVHÍX*/*
M ieczysíaw Garsztka;
l^czenia II. Bojowej Eskadry Lotniczej z przyby* *■
* *
Í3 26 listopada 1918 z Krakowa, III. Bojow^ Eska- sierzant - Józef Cagasek.
dr^ Lotnicz^. Dowódc^ Grupy (pracuj^cej dia doPotwierdzeniem przyznania odznaki pi
wództwa obrony Lwowa) zostaí por. pil. Stefan
lóta ppor. Idzikowskiemu jest Legitymacja
Bastyr. Pod nazwq Lwowskiej, Grupa przetrwaía
Nr. P. 156 wydana przez Departament IV
zaledwie do 3 grudnia, kiedy to na mocy rozkazu
Zeglugi Powietrznej MSWojskowych, L. dz.
k m ff- f a M x
gén. dyw. Jordana Rozw adow skiego przy Do104/22 Z.P. z dn. 22.11.1922, z wpisem:
wództwie Armii W schód utworzono Dowództwo
(...) P onicznik Idzikow ski Ludw ik je s t
polowych eskadr lotniczych na Galicjf Wschoduprawniony na czas stuzby w Wojskach Lot
niq. St$d tez, na legitymaeji osobistej (FeldpostW
‘
niczych do noszenia odznaki oraz uzywania
konespondenzkaite) ppor. Idzikowskiego waznej
tytuhi pilóta. Powyzsze prawo nadane mu
Wykaz lotów nad nieprzyjadelem ppor. Idzikowskiego, za kwiedeií 1919 na rok 1918 widnieje piecz?c Lotnictwo Polskié zostaio Dzn. Pers. Sír. 1838 z dnia 28 lipca
P olow a Eskadra Lotnicza /. Lotnicy lwowscy,
1919. Podpisat; Lossowski, S zé f Depaitamentu IV Z.P. (...)
oprócz zadan rozpoznawczych, prowadzili dzialania szturmowe wspieraj^ce
jednostki piechoty walcz^ce pod Lwowem, Dublanami, Grzybowicami WielDowództwo W ojsk Lotniczych, tűz po powoíaniu do zycia w pierwszych
kimi i Sorokami. W okresie od 6 grudnia do 23 grudnia 1918 obié eskadry
tygodniach niepodlegíej Polski, przyst^piío do formowania pierwszych eskadr.
wykonaly t^eznie 28 lotów bojowych. Rozkazem Sztabu Generalnego WP Nr
Niewielka ilosc sprz^tu i lotników wystarczyla do utworzenia, zgodnie z roz6 6 z 20 grudnia 1918 powoluj^cym Dowództwo W ojsk Lotniczych i Sekcj?
kazami wíadz lotniczych trzech eskadr - dwóch w W arszawie i jednej w LubliZeglugi Napowietrznej, eskadry we Lwowie zmieniíy numery i nazwy. I tak, II
nie. Natomiast trzy kolejne eskadry, które powstaíy w Krakowie i we Lwowie,
Bojowa Eskadra Lotnicza stala si? 6 . eskadry lotnicz^ - dowódca por. obs.
zorganizowaíy si? samorzutnie, bez rozkazu. 7 listopada w Krakowie, po przyKazimierz Schm idt (w styczniu 1923 zmienil nazwisko na Gaszyn ), zas III.
locie ze Lwowa z misj^ specjaln^ do Polskiej Komisji Likwidacyjnej, por. pil.
Bojowa Eskadra Lotnicza zostaía 7. eskadry lotnicz^ pod dowództwem kpt.
Stefan Bastyr i por. obs. Janusz de Beaurian po naradzie z kpt. pil. Romanem
pil. Stelmacha. Rozkaz ten ustalil podstawy organizaeji wojsk lotniczych i poFlorerem i por. pil. Stanisíawem Jasinskim zdecydowali, ze do czasu powstadzial kompeteneji pomi?dzy Sztabem Generalnym WP, a Ministerstwem Spraw
nia wíadz centralnych w Warszawie sformowane jednostki b?d^ nosiíy nazw?
W ojskowych w zakresie lotnictwa wojskowego.
Bojowe Eskadry Lotnicze - I i III w Krakowie na lotnisku Rakowice, II we
Lwowie na lotnisku w Lewandówce.
14 stycznia 1919 na lotnisko Hureczko pod Przemyslem Naczelne Dowódz

- porucznicy : Jerzy Borejsza, Artúr Jurkiew icz, E ugeniusz R oland, Stefan Stec,
Adolf Wiesiolowski;

trwanl*

Eskadry z Warszawy i Lublina miaíy osi^gn^c gotowosc bojow^ w koncu
stycznia 1919, gdy tymczasem samorzutnie powstaíe eskadry ówczesnej Galicji
z Krakowa i Lwowa braly juz udzial w walkach od pocz^tku listopada 1918 na

two W P skierowalo z Krakowa 5. Eskadr? Lotnicz^ (dawn^ I. Bojow^), dowodzonQ przez rtm. Jasinskiego. Po niezaakceptowaniu przez Sztab Generalny
WP decyzji gén. Rozwadowskiego o utworzeniu Dowództwa polowych eskadr
lotniczych na Galicjf Wschodniq, zostaio ono rozformowane, a eskadry 5., 6 .,
7. poí^ezone w III Grup? Lotnicz^, której dowódc^ zostal kpt. pil. Camillo
Perini. Styczen 1919 nie sprzyjal aktywnosci lotniczej, natomiast w lutym eska
dry III. Grupy wykonaly 63 loty bojowe i zrzucily na pozycje ukrainskie prawie 1000 kg bomb. Odbyío si? to bez udziatu ppor. Idzikowskiego, który zgodnie
z poswiadezeniem Szefa Lotnictwa:
(...) przeniesiony do szkoty pilotów pozostawal w niej p n e z luty, poczem
udal siq znowu na front Iwowski, na któiym byl az do konca. (...)
Idzikowski na front polsko-ukrainski powraca w marcu, i jak wspominaí
Stanisíaw Pietruski, ówczesny ppor. obserwator 6 eskadry lotniczej:
(...) przy byl do eskadiy Ludwik Idzikowski i Artúr Jurkiewicz. Idzikowski
byl pieiw szon$dnym pilotem, doskonalym kolegq i zzyf sig z nami baidzo szybko. Latal stale z por. Hesse. (...)

Ppor. pil. Idzikowski (drugi z lewej w górnym rz^dzie) wraz z por. obs. Kazimierzem
Schmidtem (trzeci z lewej w dolnym rzedzie) w gronie lotników Iwowskich
Zdj^cie: archiwum autóra
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1 v o b ro o la Zrc3$v vectoialch od 30 s a rc a do 30 Int 1ct a l a 1919- Z araz«o 9ow.

- majorowie: Jan Tamawa-M alczewski,
Jerzy Syrokomla-Syrokomski;

- rotmistrzowie: Stanisíaw Jasinski, Piotr
Nizewski, Aleksander Serednicki;
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panstw zaborczych, zglaszaj^cych si? do
stuzby w W ojsku Polskim. W styczniu 1919
M inister Spraw W ojskowych, na podstawie
wniosków Kom isji potw ierdzií kwalifikacje weryfikow anych lotników i nadat prawo noszenia odznaki pilóta grupie 60 oficerów i szeregowych lotnictwa (bez wchodz^cych w skiad lotnictw a wielkopolskiego i Armii Polskiej we Francji). Mozna rzec,
ze byla to pierwsza, uporz^dkowana kadra
lotnicza niepodlegfej Polski. W gronie tym,
znalezli si? m.in.:

I
I
I

Czwórka pilotów 6. Eskadry Wywiadowczej (od lewej): por. pil. Franciszek Peter, ppor.
pil. Ludwik Idzikowski, ppor. obs. Ryszard Hesse, ppor. pil. Stanistaw Pietruski
Zdjecie: archiwum autóra via strona internetowa Cieszynskie Orty

Cen^ za wykonanie tego dnia asy v M iffli loaóv 1 n m n i i okok) 600 kg bomb
byta strata dwóch lotników (zgmefi por, K u s n ^ m A i j par. Mocylewski). dwóch
sam olotów ,jednego powaznie ii i l f l i n r f j B i p á v a i é H o q c e udziat w akcji
byfy postrzelane.
Ppor. Idzikowski do latania bojowego w 6 . o b A y powrócit w lipcu 1919,
w trakcie przebazowania eskadr>' do Berezaicy pod T anicpolem . Jak wspominat wczesniej przywotany Stanista* P>etru5i : - ln?eu 1919 z obserwatora
przeszkolit si? na pilóta):
(...) Dostajemy bardzo iadne lotnisko. o cole m ebo lepsze od Iwowskiego.
Eskadrq dowodzi por. pil. Kazimierz Swoszcm^H. a w stiad j e j *chodzq piloci
- Idzikowski, Pietm ski, Wiesioiowski. Stachura i M aiaczynsii: obsen\atotzx Hesse, Wojciechowski, Pininski, pózniej Tuibiak. Fábián, PaU olos. Piqtkowski... Zaczynam y lataé, patrolujqc nasze przedpole wkramskU... Swoxzowski
je st bardzo dobrym przetozonym, spokojny i zm w no*azony L or nasze sa sta
le w glqb Ukrainy, ciqgle obserwacje linii kolejo*?ch i siacj; ...

Lataj^c bojowo w 6 . eskadrze ppor. Ludwik Idzikowski zastyn^t jako niezwykle odwazny i m?zny pilot. Jak wynika z Poswiadczenia lotów (Lwów 30
m arca 1919):
(...) podpom cznik Idzikowski vt> miesiqcu maicu p n y 6-tej E skadne Lotniczej wykonal 23 loty nad nieprzyjacielem w 26 godzin i 40 minut. (...)
Z koncem m arca nast^pita kolejna reorganizacja eskadr dziataj^cych pod
Lwowem , w wyniku której w III Grupie Lotniczej dowodzonej przez kpt. pil.
Stefana Bastyra znalazty si? 6 . i 7. eskadry lotnicze. W kwietniu 1919 rozpocz?ta si? polska ofensywa, a wraz z ni^ zwi?kszenie aktywnosci lotniczej, przy
czynnym udziale ppor. Idzikowskiego, o czym swiadczy:
(...) Wykaz Lotów Nad Nieprzyjacielem za kwiecien 1919', Lwów, Dnia 30
kwietnia 1919., Lp. 12611919: Data 3-ci kwietnia: tiwanie lotu - 1 godz. 15
min.; przestrzen w przybl. 150 km; wynik lotu - obsetwacje, 2 bomby; Data 16ty kwietnia - 85 min.; 70 km; obsetwacja. (...)
Jakie byty zastugi ppor. Idzikowskiego na froncie polsko-ukrainskim , najlepiej uj^t kpt. pil. Bastyr, który we wniosku o odznaczenie orderem Virtuti
M ilitarii V klasy napisat:
(...) Por. Idzikowski je s t jednym z najdzielniejszych pilotów. Odwazny i spo
kojny latai prawie najwiqcej ze wszystkich, we wszystkich lotach przez zimnq
krew i odw agf dajqc obserwatorowi moznosc celnego obstrzeliwania i obrzucania bombami nieprzyjaciela. (...)
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Oddaj^c hold II i III Grupie Lotniczej dziataj^cej na rzecz oddziatów gen.
dyw. W tadystawa J?drzejewskiego wspomnijmy o wykonanych w kwietniu
okoto 200 lotach bojowych w czasie 180 godzin i zrzuconych ponad 3,7 ton
bom b na pozycje ukrainskie.

Nalezy wspomniec, ze w tym okresie decyzja Inspektoram W ojsk Lotniczych, 7. eskadra zostata przeform owana w jednostke m ysliwska. W sierpniu
zostata wyposazona w 12 myáliwskich Albatrosów D HI iOeffag) i wzmocniona najlepszymi pilotami z innych eskadr. Do przeformowanej 7. eskadry trafili, por. W tadystaw Konopka, por. Jerzy W eber, por. Franciszek Peter, por.
Ludomit Ray ski (który przej^f dowództwo od por. Stefana Steca), ppor. Kazi
m ierz Jesionowski, ppor. Aleksander Senkowski (z obserwatora przeszkolony
na pilóta). W gronie tym od 1 wrzeánia znalazt si? równiez ppor. Ludwik Idzi
kowski. Do 7. eskadry we Lwowie, pozostaj^cej w rezerwie Naczelnego Do
wództwa WP, 17 pazdziem ika przybyta grupa dziesi?ciu lotników amerykanskich z dow odz^cym mjr. pil. C edriciem Faunt-Le-Roy. N ast?pnego dnia
(18 pazdziem ika) por. pil. Ludom it Rayski przekazat obowi^zki dowódcy mjr.
pil. Faunt-Le-Roy, sam pozostaj^c w eskadrze. Jego zadaniem byto wprowadzenie Am erykanów, szczególnie nowego dowódcy i jego zast?pcy Meriana
Coopera, w specyfik? organizacji polskiego lotnictwa. Pod dowództwem mjr.
pil. Faunt-Le-Roya lotnicy am erykanscy przyst^pili do intensywnych lotów
treningowych na nieznanym im typie samolotu Albatros D III. W pazdziem iku
wykonano 131 takich lotów. Pod wplywem pism a dowódcy 7. eskadry mjr.
pil. Faunt-Le-Roy do I. W icem inistra Spraw W ojsk. z dnia 1 listopada 1919 r.,
w którym prosit:
(...) by oiganizacja siuzby oficerów, lotników ameiykanskich w Polsce zostala nazwana Polsko-Ameiykanskq gnipa lotniczq i zeby dzielita si% na dwie
eskadiy, jedna p od nazwq Eskadiy im. Kosciuszki, a draga p o d nazwq Eskadiy
im. Pulaski. (...)
M SW ojskowych 31 grudnia wydato rozkaz oficerski nr 5 zezwalaj^cy na
nazwanie eskadry nazw^:

(...) 7. Eskadra M ysliwska polsko-amerykanska im. Kosciuszki oraz na na
zwanie klucza dowodzonego p n e z kpt. M. Coopera Oddzialem poscigowym
im. Pulaskiego polsko-amerykanskiej Eskadry im. Kosciuszki. (...)
W ten oto sposobób 7. eskadra im. Kosciuszki dzielita si? na dwa klucze.
Jeden byt dowodzony przez por. pil. Edm unda Corsi (w sktadzie: por. pil. E.
Chess, por. pil. C. Clark, ppor. pil. E. Noble, ppor. pil. L. Idzikowski. por. pil.
A. Senkowski i por. J. W eber), a dowódcy drugiego byt kpt. Merian Cooper (z
podlegtym i mu lotnikami: por. pil. H. Ch. Rorison, kpt. obs. A. Kelly, por. pil.
G. Crawford, por. pil. L. Rayski i por. pil. W. Konopka). Eskadra postugiwata
si? godfem, malowanym na wszystkich samolotach, zaprojektowanym przez
ppor. pil. Elliota Chessa. Byta to rogatywka krakuska (jak^ naczelnik Tadeusz
Kosciuszko nosit podczas insurekcji w 1794) i dwie skrzyzov. ane kosy i symbolizuj^ce chtopów walcz^cych razem z Kosciuszka) na tie biato-czer* ooy :h

Podstawowym sprz?tem byty dla 6 . eskadry lotniczej byfy cztery samoloty
Brandenburg, dw a - Roland CL-2 i po jednym - Oeffag i BFW C -1 2 .7. eskadra
lotnicza miata do dyspozycji trzy Fokkery E-5/D-8, trzy Brandenburgi i jed 
nego LVG C-5. Zaplanowana na maj
1919 ofensywa na froncie polsko-ukra
inskim - obejmuj^cej równiez lotnictwo - odbyta si? z udziatem ppor. Idzi
kowskiego, który zgodnie z poáwiadczeniem Szefa Lotnictwa Naczelnego
Dowództwa W P od 1 m aja obj^t stanowisko oficera przy sztabie. M ajowe
walki lotnictwa w rejonie Lwowa zapocz^tkowat grupowy atak samolotów
III Grupy Lotniczej na pozycje wojsk
Zaswiadczenie L.dz. 924 uprawniaj^ce por. pil. Idzikowskiego
ukrainskich pod Pikutowicami. Nasido noszenia Krzyza Walecznych i legitymacja Nr.P. 156 uprawlenie walk m iato miejsce 14 maja, kieniajaca do noszenia odznaki i uzywania tytuiu pilóta
dy to 6 . i 7. eskadry zaatakowaiy odZdj^da:
Center for military studiem
dziaty ukrainskie w samym Kulikowie.
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Ppor. pil. Ludwik Idzikowski - okres wojny 1919-1920 i Odznaka Honorowa Orl$ta
Zdjecia: Center for military studiem

i nie dopuszczala mozliwosci, aby posiadal niechqtnych sobie. Przede wszystkiem odwaga i skwmnosc cechowaiy tego
niezwyklego cziowieka. Siadal do samolotu w obliczu najciqzszego zadania bojowego z milym usmiechem na twarzy. Byl
uwazny i ostrozny, a samolot prowadzil z matematycznq nie
mal bezwzglgdnosciq tak, ze lecqcemu z nim odbieral duzo ze
smaku lotu... Wydawal sif bye czlowiekiem, który unika wszelkich wysilków fizycznych. Gdyby nie oczy, ciemne oczy, w których zarzyi siq olbrzymi a utajniony zapas energii, sqdzicby
bylo mozna, ze nie wykwezy nigdy poza krqg swych dociekan
myslowych. (...)
Jak m istrzowski byt pilotaz w wykonaniu L. Idzikow 
skiego, niech poswiadcz^ stowa ówczesnego oficera taktycz
nego dowódcy lotnictwa Frontu Potudniowego i 6 . Armii,
por. obs. Kazim ierza Kubali. W spominat:

pasów (barw flagi Stanów Zjednoczonych Ameryki) i 13 niebieskich gwiazd
wpisanych na obwodzie kofa (symbolizuj^cych trzynascie zjednoczonych sta
nów). Godto to przetrwato w uzyciu przez nast?pne polskie jednostki lotnicze 111. Eskadr? Mysliwsk^ 1. Putku Lotniczego, Dywizjonu 303 i w chwili obecnej - w 1. eskadrze lotnictwa taktycznego Warszawa z Minska Mazowieckiego.
Jak wspominat kpt. pil. M erian Cooper:
(...) wszyscy cieszylismy si?, ze znowu mozemy latac... Pierwsze jednak dwa
miesiqce, pom im o najlepszych chqci, zeszty nam prawie bezczynnie. Patrolowalismy tylko w powietrzu. (...)
Snieg i m róz grudnia 1919 pogt?biaty zniecierpliwienie lotników 7. eskadry, przez wiele dni nie pozwalaj^c im na loty. W dzienniku lotów bojowych,
az przy dwudziestu jeden datach figuruje wpis Bez lotów. W styczniu 1920 nie
byto lepiej. Przez dwanascie kolejnych dni piloci eskadry patrzyli, jak pada
snieg, deszcz i deszcz ze sniegiem. M imo wszystko korzystano z kazdej okazji
do wykonywania lotów cwiczebnych. Równiez i luty nie byt zbyt taskawy dla
7. eskadry. W nocy 4 lutego pozar niemal catkowicie zniszczyt Lwowski Park
Lotniczy wraz z zasobem cz?sci samolotowych i zaopatrzeniem. Paskudna pogoda zmusita pilotów eskadry Kosciuszkowskiej do pozostania na ziemi. W takich okolicznosciach ppor. Idzikowski opuscit przesladowan^ pechem jednostk?
m ysliwsk^, powracaj^c do stuzby w 6 . eskadrze wywiadowczej.
Najdobitniejszym dowodem uznania dokonan ppor. Idzikowskiego w najgor?tszym okresie odradzaj^cej si? niepodlegtosci Polski, jest Karta stuzbowa wydana przez Dowództwo 6 . Armii, zarejestrowana pod L.exh: 854/Lot.pi, w której:
(...) D owództwo III. Dywizjonu Lotniczego stwierdza, ze ppor. Idzikowski
bral czynny udzial w obronie Lwow a od 9 listopada 1918 do 31 stycznia 1919
i w obmnie Kresów Wschodnich od 30 marca do 30 kwietnia 1919. Zarazem
Dow. I ll Dyw. Lotn. uprasza o wydanie wyzej wymienionemu odznaki Orlqt.
Podpisal: Dca III. Dyw. Lot. Faunt le Roy m jrP il. (...)
Dla scharakteryzowania postaci ppor. Idzikowskiego niech postuz^ stowa
W actawa Ludwika Sobola, zam ieszczone w albumie Polska Lotnicza, b?d^cym pracq zbiorow^ z 1937:
(...) D la tego skromnego i cichego cziowieka, o wyrazie twai~zy lagodnym ,
a nawet nieco melancholijnym , wojna byla zywiolem, w któiym czul siq doskonale... Idzikowski nalezat do slynnej gm py kapitana Bastyra, która zapisala
siq wspaniale w histoiii naszych orqznych zmagan o niepodleglosc, a je j lotnicy na czolowe miejsca wsród obronców obleganego Lwowa. W postaci Idzikowskie
go ja k gdyby zesmdkowaly siq hasla herbowe dwu miast Rzeczypospolitej: tego,
w którem siq urodzil i tego, którego bwnil swojq piersiq - Leopolis semperfidelis
i Varsavia semper heroica. Najblizsi towarzysze bmni opowiadajq, ze mial cos, co
bralo, jakqs rozbrajajqcq miqkkosc w natw ze, która zjednywala m u wszystkich
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Dwie wersje dyplomu nadania Odznaki Honorowej Orl^ta / Zdj^cie: archiwum autóra

(...) Juz wówczas stynql on, jako jeden z najsprawniejszych i najspokojniejszych pilotów. Wracalismy wówczas z lotu
nad frontem z Jachny na Ukrainie przez Zmeiynkq do Ploskirowa, gdzie mielismy siq zatrzymac na noc, poniewaz dalej na wschód nie bylo
ju z zadnego lotniska. Gdy przelatywalismy nad górq koio miejscowosci Derazni, silnik odmówil posluszenstwa. Scisle biorqc, spodziewalismy siq tego, gdyz
jeszcze w czasie lotu nad frontem poczciwy nasz silnik D aim ler chodzil nieregulam ie i tracil obroty. Nie moglismy jednak pozostaw ac blisko frontu, a daleko
od podstawowego lotniska i dlatego zdecydowalismy siq na lot do Ploskirowa.
Góra, nad którq lecielismy, byla zrqbem po wyciqtym niedawno lesie. Idzikow
ski siadt szczqsliwie na szczycie. (...)
Kolejnym dowodem uznania dia poczynan L. Idzikow skiego w wojnie
polsko-bolszewickiej jestK rzyz W alecznych. W tresci ZaswiadczeniaL.dz.:924/
2 1 .Lot. czytamy:
(...) Dowództwo Eskadry Lot. L.7 zaswiadcza, ze por. pilot Idzikowski L u 
dwik jest uprawniony do noszenia Krzyza Walecznych ze trzema okuciami (Nr
Legitymacji 30549) w m ysl w zkazu Nacz. Dtwa W.P. N r 15 z dnia 9.IV.1921 (...)
1 wrzesnia 1920 Ludwika Idzikowskiego awansowano na stopien porucznika, z przydziatem przejsciow o do III. Ruchom ego Parku Lotniczego we
Lwowie, a docelowo do 14. eskadry lotniczej, w stuzbie której przebywat do
listopada 1921. Nast?pnie przeniesiono go do W yzszej Szkoty Pilotów w Grudzi^dzu na stanowisko instruktora, gdzie do listopada 1923 kolejno pefnil funkcj?
zast?pcy dowódcy 1 . eskadry szkolnej, a pózniej zast?pcy szefa pilotazu, b?d^c jednoczesnie dowódcy 1. eskadry szkolnej. W trakcie pobytu w szkole, 13
czerwca 1922 otrzymat awans na stopien kapitana. Od listopada 1923 i w pierwszych m iesi^cach 1924 byt zatrudniony w D epartam encie IV Zeglugi Powietrznej M inisterstwa Spraw W ojskowych, oraz w 2. Putku lotniczym w Krakowie. Po praktyce w M SW ojskowych, skierowany zostat do 1. Putku lotni
czego w W arszawie, w którym stuzyt do 9 listopada 1924. W tym sam ym
miesi^cu obj^t stanowisko zast?pcy dowódcy 18. eskadry lotniczej, której 1 grud
nia 1924 zostat dowódcy. Byt tez jednym z uczestników pierwszego w Europie
grupow ego przelotu sam olotam i nad A lpam i. K luczem szesciu sam olotów
Potez XV A2 prow adzit ptk pilot A leksander Serednicki. Zatogi stanowili:
pptk pil. Sendorek, m jr pil. Prauss, kapitanow ie piloci K rzyczkow ski, Dziam a, G ilew icz, Idzikow ski, Paw likow ski i por. obs. Pi^tkow ski oraz m echanicy - starsi sierzanci K obus i G ierlicki i sierzant Stefan K tosinek. Zatogi
w yleciaty z Paryza, by przez Lyon do T urynu, przeleciec nad A lpam i 29
w rzesnia 1924 w kierunku na M ont Cenis. Pózniej przez W tochy, Jugostaw i? i A ustri? dotarty do kraju.
W lutym 1925 kpt. Idzikowski odbyt 2-tygodniowy kurs w Doswiadczalnym Centrum W yszkolenia Armii w Rembertowie. Utworzone w 1922, w dwudziestoleciu mi?dzywojennym byto gtównym osrodkiem szkolenia oficerów
wszystkich rodzajów broni w dziedzinie taktyki piechoty - na poziomie wyzszych studiow wojskowych. Przygotowywano w nim oficerów do obj?cia funkcji dowódczych, od kompanii do putku wt^cznie.
Od m aja 1925 do kwietnia 1926 kpt. pil. Idzikowski kolejno dowodzi 12.
eskadry lotniczy i 1. dywizjonem lotniczym. W kwietniu zostat przydzielony
do Polskiej Misji W ojskowej Zakupów we Francji, jako pilot-oblatywacz francuskich samolotów zakupionych dla polskiego lotnictwa wojskowego.
Po powrocie, w grudniu 1927 zostat skierowany do pracy w Instytucie Badan
Technicznych Lotnictwa. Potwierdzeniem powrotu, jest Zaswiadczenie wydane przez M inisterstwo Spraw W ojskowych, które zarejestrowane liczb^ 30629,
27. Lot.Pers. W arszawa, dn. 24.12.1927 zaswiadcza:
(...) ze okaziciel niniejszego jest majorem pilotem Idzikowskim Ludwikiem
z Polskiej Misji Wojskowej Zakupów... Kierownik Referatu Pers. Kalkus mjr. pil. (...)
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Transatlantycka zatoga
Podczas pracy w Polskiej Misji Wojskowej Zakupów we Francji, jak odnotowat Wactaw L. Sobol w albumie Polska Lotnicza z 1937:
(...) mys'l Idzikowskiego krqzyla ustawicznie w s'rodowisku artystycznym,
kolo najfantastyczniejszych zagadnien... Podczas pobytu w Paiyzu, Idzikowski
pizebiegal ustawicznie muzea sztuki oraz muzea lotnicze i tu moze, pized samolotem któregoÉ z pieiwszych ofiamych pionierów aewnautyki, narodzila si? mysl
dokonania pnelotu nad oceanem, jako aktu patriotycznego wobec ukochanej
Ojczyzny. Pod wplywem tego projektu, Idzikowski zmienil si<? do niepoznania,
rozpqtaly si? w nim jakies ukiyte dotychczas moce, wzívsla pizedsifbiorczos'c,
a zapal do nowego zamieizenia wyrugowal calkowicie z jego nastroju nostal
gia, jakq przezywal czqsto, gdy braklo mu juz atmosfeiy wojny. (...)
Trwat wtedy wyscig o palm? pierwszenstwa w pokonaniu Atlantyku i zdobycie nagrody Orteiga. Raymond Orteig, nowojorski przedsi?biorca 19 maja 1919
ogtosit, ze lotnik, który w przeciqgu najblizszych 5 lat przeleci non stop z Nowe
go Jorku do Paryza lub na odwrót, otrzyma 25.000 dolarów. Przez ten czas zadnej próby nie podj?to, wi?c Orteig w 1924 ponowit wyzwanie. Wyácig ten
pochton^t wiele ofiar, wsród których znalezli si? m.in. Charles Nungesser, francuski as lotniczy z I w. sw., wraz Francois’em Coli, Minchin, Hamilton i Wertheim (kobieta), Trilly i Mutcaffe, Omdal i Grayson (kobieta), Bertrand, Hill i Pa
ine. Wyscig ten - lec^c tatwiejszq tras^ z zachodu na wschód - wygrat 20 maja
1927 amerykanski lotnik Charles Lindbergh. Natomiast kierunek odwrotny ze wschodu na zachód - mimo podj?cia licznych prób pozostawat wci^z niepokonany, koncz^c si? w wi?kszoéci tragicznie. I wtasnie w tym kierunku powzi^t postanowienie pokonania Oceanu Atlantyckiego mjr Idzikowski. Wprawdzie piano wata taki lot juz wczesniej zatoga w sktadzie por. pil. Kazimierz
Kalina, por. pil. obs. Kazimierz Szaías i mechanik, majster wojskowy sierzant
Stefan Ktosinek, znany z polskiego grupowego przelotu nad Alpami w 1924,
lecz mjr Idzikowski potrafit urzeczywistnié owe marzenia. Wymienieni trzej
lotnicy doktadnie opracowali lot z Afryki Zachodniej do Ameryki Potudniowej i powrót do Polski nad Pótnocnym Atlantykiem, lecz plany te 31 lipca
1928 pokrzyzowat tragiczny wypadek tej zatogi (przy l^dowaniu w Bagdadzie
samolot ulegt rozbiciu, a por. pil. obs. Kazimierz Szaías zgin^t) w przerwanym
rajdzie D?blin-Bagdad-Kair-Warszawa.
Ludwik Idzikowski musiat pokonaé wiele przeszkód, nim zyskat przychylnosc dia swoich zamierzen. Na dowód tego mozemy przytoczyc stowa zarazem swietnego pilóta wojskowego, jak i znanego pisarza lotniczego Janusza
Meissnera, serdecznego kolegi mjr. Idzikowskiego, którego J. Meissner uwazat za mqdrego starszego brata. Janusz Meissner w spom inat:
(...) W owym czasie w kraju nie bylo srodków materialnych na realizacj? takiego pwjektu, nie bylo ani odpowiedniego samolotu, ani silnika polskiej konstrukcji, ani wreszcie przemyslu, który móglby takq maszyn? wyprodukowac. Tó
téi Idzikowski sam, bez pomocy czynników ízqdowych, zabral si? do realizowania swego maize nia. Wspólnie ze znajomym lotnikiem francuskim rozpoczqli starania i zabiegi o zdobycie samolotu, uwienczone wieszcie obietnicq wypozyczenia maszyny p n ez Societé d ’Emboutissage et de Constructions Mécaniques, które to zaklady pwdukowaly... samoloty konstmkcji inzyniera Amióta. (...)

ZAPOMNIANY
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Warunkiem bylo dokonanie przelotu pod francuskimi znakami rozpoznawczymi. Z chwil^, gdy realizacja tego projektu nabierata coraz realniejszych
ksztattów, Ludwik Idzikowski zameldowat si? u szefa Departamentu Aero-
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nautyki MSWojskowych, ptk. pil. Ludomita Rayskiego z p>rosba o wydanie
zgody na dokonanie przelotu. Ptk. Rayski sprzeciwif sie temu zamierzeniu.
Dlaczego? Otóz, jako doáwiadczonv pilot doskonale zdawat sobie spraw?, ze
nie wszystkie samoloty, a szczególnie silniki produkcji francuskiej. s^ wysokiej jakosci. W owym czasie, po dose dtugim okresie prosperity francuski przemyst lotniczy zacz^t trade swoje przewodnictwo na rzecz Wielkiej Brytanii,
Wtoch, USA i Niemiec.
Jednak, jak wspominat Janusz Meissner:
(...) wiadomoíci o zamiarach Idzikowskiego pneniknely juz do Polski,
a prasa (nie bez me go skmmnego, cichego podszeptui rozpisywala sie o zamienonym polskim locie p n e z Atlantyk. Miedzy innymi caia sprawq zainteresowal
sif gén. Górecki, zastepca szefa Departamentu Administracji M SW i nawet sam
marszalek Pilsudski. Dzieki temu znalazb sie tez pieniadze na zakupienie sa
molotu. To, oczywiscie sklonilo Rayskiego do ustepsnw ale pod pewnymi warunkami. Jednym z nich byl udzial w locie majora Kazimierza Kubali, jako
nawigatora. (...)

Kazimierz Ferdynand Kubala
urodzit si? w 1893 w Podteciu pod Krakowem. Wczesne lata dziecinstwa sp?dzit w Starym S^czu, gdzie ukonczyt szkot? podstawowa.
Matur? uzyskat w 1912 w gimnazjum im. Królowej Zofii w Sanoku.
Podczas I w. sw. po ukonczeniu szkoty obserwatorów lotniczych w 1915
stuzy w lotnictwie austro-w?gierskim na frontach wschodnim. wtoskim
i albanskim. Od kwietnia 1919 w stopniu por. obserwatora petnit obowi^zki oficera przy Sztabie Szefa Lotnictwa Naczelnego Dowództwa
WP. W latach 1924-1925 ukonczyt kurs pilotazu w Grudziadzu. Ponadto
uzyskat wyksztatcenie uniwersyteckie z tytuíem mgr. farmaeji. jak tez
znajomosc j?zyków francuskiego, niemieckiego i angielskiego.
Zatoga w sktadzie w dwóch wojskowych - major-pilot i majorpilot obserwator - nie tylko znaj^ca si? z okresu lotnictwa Frontu
Potudniowego wojny 1920, ale i takze dobrana pod wzgledem kwalifikacji lotniczych, w grudniu 1926 udata sie do Paryza. Ówczesny

Uczestnicy pierwszego w Europie lotniczego grupoweoc orzecc 'iád Alpami,
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Samolot SECM Amiot 123 BN3 .01 Marszafek Pilsudski przed pierwsz^ prób^ lotu
przez Atlantyk / Zdj$cie: Sport lotniczy w przedwojennej Polsce, Warszawa 1994
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Pierwsza próba przelotu przez Atlantyk
Mjr Idzikowski pozostaí przy swojej poprzedniej decyzji odnosnie wytwómi
samolotu. W ybrat konstrukcj? zaprojektowan^ przez biuro zaktadów SECM.
Stanowifa projekt nocnego bombowca Amiot 123BN3, który wówczas realizowano w wersji przeznaczonej do lotu dalekiego zasi?gu jedynie w dwóch
egzemplarzach. Egzemplarz o nr 123.01 (z zespotem nap?dowym Lorraine
Dietrich) przeznaczono dla polskiego lotnictwa wojskowego. Koszt pokrywat
producent. U m ow? pom i?dzy Societé d ’Em boutissage et de Constructions
M écaniques - Am iot i polskim Ministerstwem Spraw W ojskowych podpisano
w siedzibie wytwóm i w Colombes 31 stycznia 1927. Ze strony polskiej umow? parafowaf Szef Polskiej Misji W ojskowej Zakupów we Francji, ptk inz.
Aleksander Loyko-Radziejowski. Termin dostawy samolotu okreslono na maj
1927, a dat? planowanego lotu przez Atlantyk na lipiec 1927. W ytwómia SECM
wywi^zata si? ze swoich zobowi^zan odnosnie przygotowania samolotu, natomiast dostawca silnika Lorraine Dietrich, wydtuzat jego próby na hamowni az
do pazdziemika, nie uzyskuj^c zaktadanych osiqgów. Spowodowato to opóznienia i koniecznosc zastosowanie innego silnika tej tego sam ego producenta. Ostatecznie sam olot przekazano do fabrycznych prób w locie w koncu
stycznia 1928. Am iot 123 BN byt dwuptatem ze skrzydtami dwudzwigarowymi o rozpi?tosci 21,50 m usztywnionymi rozpórkami, z kadtubem z rur duralowych o dtugosci 13,72 m. Konstrukcja kryta w catosci ptótnem, z kabinami otwartymi ostoni?tymi wiatrochronami. Cat^ przestrzen, od sciany ogniowej silnika do kabiny pilóta, wypetniaty zbiom iki paliw a o pojem nosci blisko 5000 litrów. M ozna by rzec, ot latajqcy zbiom iki Ci?zar wtasny - 2110
kg, w locie - 7800-8200 kg. Samolot zabierat przy starcie dwukrotnie wi?cej
paliwa, niz sam wazyt. Pr?dkosc przelotowa 160-180 km/godz., zasi?g 7600
km. Zbiomiki miafy zawory, które um ozliwiaty szybki zrzut paliwa w locie,
podczas sytuacji awaryjnej. W razie przymusowego wodowania, opróznione
zbiomiki petnify rol? naturalnych ptywaków maj^cych utrzymac samolot na
powierzchni wód oceanu. Nap?d samolotu stanowif 18-cylindrowy rz?dowy
silnik Lorraine Dietrich Orion o mocy 650/750 KM, stosunkowo mato wypróbowany. Jak wspominat m jr Kubala w liscie do Janusza K?dzierskiego:
(...) Wytwómia dala nam rajdowy samolot do prób tak pózno, ze moglismy
wykonac na nim zaledwie jeden dluzszy lot. Samolot obciqzono paliwem na lot
pi<?cdziesi?ciogodzinny. Silnik stanql nam po zaledwie 35 godzinach pracy.
Okazalo si?, ze zuzywat znacznie wigcej oliwy niz przewidywano. (...)
Zainteresowanie lotem ze strony polskich elit polityczno-wojskowych byto
znaczne. W Colombes i pózniej w Villacoublay pojawili si? m.in. gen. broni
Józef Haller, pózniejszy poset na Sejm III kadencji (1930-1935) - pfk dypl.
Franciszek Arciszewski z matzonk^ i szef Polskiej Misji W ojskowej Zakupów
ptk inz. Aleksander Loyko-Radziejowski.

ZAPOMNIANY

I zast?pca szefa Administracji Armii MSWojskowych, wspomniany gen. bryg.
Roman Górecki, który zdecydowat o zakupie samolotu i pokryciu kosztów
zwi^zanych z lotem ze árodków paristwowych, nie tylko doskonale zdawat
sobie spraw? z doniostosci czynu obu lotników, ale i z korzysci dia Polski
w razie powodzenia ich przelotu nad Atlantykiem - tak pod wzgl?dem poli
ty cznym, jak i gospodarczym!

Polska zatoga przej?ta samolot od wytwómi do eksploatacji próbnej w pierwszych dniach lipca 1928. Jako, ze Amiot 123 BN3 byt prototypem, przed skokiem przez ocean wymagat sprawdzenia zatozonych osi^gów oraz oceny zalet
i wad samej konstrukcji. W trakcie prowadzonych prób ustalano parametry
samolotu, m.in. w zakresie dopuszczalnych pr?dkosci (minimalnej, przelotowej i maksymalnej), ilosci zuzy wanego paliwa w zaleznosci od wysokosci i pr?dkosci lotu, maksymaln^ mas? startow^, dtugosc startu i maksymalny zasi?g.
W ykonano t^czny nalot ok. 150 godz., w tym jeden najdtuzszy 35-godzinny,
o którym wspominat powyzej m jr Kubala, zakonczony przymusowym l^dowaniem w rejonie Istres wobec niebezpieczenstwa zatarcia silnika. Po raz kolejny Ludwik Idzikowski okazat swój mistrzowski kunszt pilotazu, l^duj^c na
wprost z linii lotu, ratuj^c samolot przed zniszczeniem. Po tym incydencie, jak
wspomint m jr Kubala:
(...) tneb a byio pizerobic pizód samolotu, celem umieszczenia wifkszego
zbiom ika na oliw? - na co nie pozw olit zblizajqcy sif czas p n e lo tu - albo
wbudowac drugi zbiomik. Tak tez zrobiono.(-)
Jakie to miato skutki dla samego przelotu, niebawem przekonano si?. Tymczasem powyzej zbiomika gtównego zabudowano dodatkowy drugi, mniejszy
zbiom ik, fyczQC obydwa przewodam i. Stworzono rodzaj naczyn, w których
olej wyptywaj^cy ze zbiom ika dodatkowego stale uzupetniat stan oleju zbiornika gtównego. Ponadto, 2-topatowe smigto drewniane produkcji zaktadów
Service Technique de l ’Aéronautique (STAé) zast^piono smiglem metalowym
Chauviere, pr^dnic? Salmson ze ámigietkiem umieszczono za kabiny obserwa
tora na grzbiecie kadtuba samolotu, kota podwozia gtównego ostoni?to owiewkami, zdem ontowano radiostacj? poktadow^ i instalacj? gasnicz^. W takiej,
poprawionej wersji Amiot byt gotów do lotu pod koniec lipca 1928. Pozostato
oczekiwac jedynie na pomysln^ prognoz? meteorologiczn^, któr^ polscy lotnicy otrzymali 2 sierpnia. Tak dobrych warunków nie zaobserwowano nad Atlan
tykiem od dwóch miesi?cy. Uktad wyzu barometrycznego wzdluz planowanej
trasy lotu mi?dzy W ielk^ Brytanici, archipelagiem Azorów i Now^ Szkocjq
zapewniat smiatkom, oprócz dobrej pogody, korzystne wiatry az do Azorów.
Po otrzymaniu tak obiecuj^cego kom unikatu meteo Idzikowski i Kubala zdecydowali, ze start do lotu nad Atlantykiem nast^pi nast?pnego dnia. 3 sierpnia
1928 o godz. 4:45 z podparyskiego lotniska Le Bourget polska zatoga wystartowaia na samolocie nazwanym Marszafek
Pilsudski ze znakami rozpoznawczymi lotnictwa polskiego do
lotu nad Pótnocnym Atlantykiem. Po udanym starcie lotnicy
opuscili l^d, jak wspominat m jr Kubala:
(...) nieco na póinoc od Lorient o godz. 7 min. 28. Mielismy
wówczas wiatr pólnocno-zachodni i prfdkosc przelotowq 187180 km/godz. Nad Zatokq Biskajskq unosila si$ mgla tak gfsta,
ze... nie mozna bylo dostizecpowietzchni wody... Okolo godziny
11 chmury znikiy... od pozycji 41°N i 23°W zmienitem kuis na
bardziejpólnocny. W ten sposób ominqlem Azoiy... Pod wieczór
niebo zachmunylo sif, wystqpila lekka mgla. W nocy chmuiy
ustqpily i udalo mi si?... okreslic naszqpozycje - 41°30’N i 34°W.
Prawie bezposrednio po pomiarach zszedlem na dói samolotu.
Z przerazeniem stwiendzilem, ze doiem kadluba plynie gmba warstwa oleju. Staio sif jasne, ze olej wycieka albo z p?kni?tych

Rok 1928, przed pierwszym lotem. Na tie samolotu Amiot: w árodku
gen. J.Haller, pierwszy od lewej plk. Arciszewski - pózniejszy poset
do Sejmu III kadencji (1930-1935), trzeci od lewej mjr pil. L. Idzikows k i, pi^ty od lewej mjr pil. K. Kubala / Zdj^cie: ze zbiorów K. Kubali
w zbiorach Muzeum Regionalnego w Starym S^czu Kroniki Muzealne Nr 1, Stary S^cz 2001
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Pans 48 52N, 2 20E
godz. 04:45
3 sierpnia 1928
P lanowana trar.a p u
4k.42.gQdi)
íN e w 'Y o rk 60Ű0 km

Awaria silnik 3 i zwrot w strong e jropejskiego brzegu (ok. 20:00)

PIERWSZY LOT TRANSATLANTYC Cl IDZIKOWSKIEGI) I KUBALI3-4 sier| >nia 1928

Wooowanie u brzegówliiszpanii (4 sierpnia 1928 ok. godz. 11:45) i podj$cie przez
niemiecki state!: Samos po 31 god ’inach lotu i przelec miu okolo 5200 km

przewodów, albo ze zbiomików. Natychmiast postanowilismy przerwac lot w kierunku Ameiyki. Byia to decyzja niezwykle przykra, wrqcz tragiczna. Dotychczas
bowiem sprzyjaia nam tak pogoda, ja k i wiati: (...)
Po chwilowych rozwazaniach wybrano tras? lotu powrotnego biegn^CQ
wzdtuz najcz?sciej ucz?szczanych przez statki szlaków wodnych, kierunek
pótnocno-wschodni wzdtuz równoleznika 45° szerokosci geograficznej pótnocnej do Cap Finisterre i dalej, w przypadku pracuj^cego silnika, lot do Francji
wzdtuz wybrzeza Hiszpanii. (...) W ten sposób chcielismy wydostac siq na póinocny skraj wyzu barometiycznego, gdzie panowaty wiatiy zachodnie... 4 sieipnia
w nocy o godzinie 3:15 wlecielismy we mgiq. Idzikowski zawiadomii mnie, ze
swiateiko p n y busoli zgasto. O godzinie 11:30, gdy ju z znajdowalismy siq nad
odcinkiem trasy licznie uczqszczanej przez statki ptynqce z kanalu La Manche
w kierunku Gibraltam (okolo 60 km na zachód od wybrzezy Hiszpanii), wskazówka manom etm oleju spadia do zera. Zupetnie wyraznie poczutem swqd palonego oleju. W dalizauw azytem dwastatki. Wskazalem jeldzikow skiem u, któiy
p o chwili znakomicie wodowai obok blizszego. Byl to niemiecki statek handlow)> Samos. Nie posiadai on díwigu, który bytby zdolny wyciqgnqc tak wielkq
maszynq pow ietnnq, ja k nasz Amiot-123. W rezultacie, po wielu nieudanych
próbach, nasz samolot wylqdowai na pokladzie Samosa. Niestety, ulegi przy tej
operacji powaznym uszkodzeniom. (...)
Uszkodzone dőlne píaty przy wodowaniu, w pot^czeniu z powaznymi uszkodzeniami kadtuba w cz?sci zespotu nap^dowego, podwozia, a takze komory
platów podczas wyci^gania samolotu z wody na poktad statku, spowodowaty
koniecznosc oddania go do generalnego remontu lub kasacji. Poziom zniszczeri Amióta na poktadzie statku m ozna obejrzec na 28- sekundowym archiwalnym filmie, zamieszczonym na stronie intemetowej www.youtube.com pod
hastem Samolot Idzikowskiego - 1928.
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Amióta wytadowano w porcie Leixőes koto Porto i dwa tygodnie pózniej
znalazt si? w macierzystej wytwóm i SECM. Ustalono, ze bezposredni^ przyczyn^ wycieku oleju byto p?kni?cie giównego zbiomika, uzupetnianego bez
przerwy i ponad miar? olejem ze zbiom ika dodatkowego. Zbiom ik gtówny,
wykonany z cienkiej blachy, przepetniony i stale uzupetniany gor^cym olejem
- pracuj^cy jak naczynie cisnieniowe - popokat, powodujqc wyciek oleju az do
calkowitego opróznienia instalacji. Nieprzemyslana przeróbka instalacji olejowej po przymusowym l^dowaniu w lipcu pod Istres stala si? bezposredni^ przyczyn$ niepowodzenia pierwszego polskiego przelotu nad Atlantykiem. Nieste
ty, czam y scenariusz Ludwika Idzikowskiego co do lotu, sprawdzit si? w rzeczywistosci. W rozmowie z kpt. pil. Juliuszem Gilewiczem powiedziat:
(...) Nie obawiam siq ani startu na przeciqzonej maszynie, ani pogody na
trasie. Drqczy mnie tylko jedno pytanie - czy wytrzyma silnik? (...)
Lot Idzikowskiego i Kubali trwat 31 godzin. W tym czasie przelecieli 5200
km ze sredni^ pr^dkosci^ 167 km/godz. Przed wodowaniem w zbiom ikach
pozostato ok. 2000 litrów paliwa, czyli na ok. 18-20 godzin lotu. Poniewaz
prawie potow? trasy przebyli w 1 0 godzin, gdyby nie wypadek z olejem, osi^gnfliby na pewno Nowy Jork, który byt celem lotu. Dr. James H. Kimball,
gtówny meteorolog Biura Pogody w Nowym Jorku o taktyce przelotu polskich
lotników, w szczególnosci pod adresem odpowiedzialnego za nawigacj? mjr.
obs. Kazimierza Kubali, tak si? wypowiedziat:
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(...) Wedtug me go mniemania zdecydowanie siq na poszukiwanie pomyslnych wiatrów przez lot w kiem nku pólnocno-wschodnim, az póza wysokosc rów
noleznika Finisteire, pizy wykorzystaniu poludniowo-zachodnich wiatrów, nastqpnie obranie poludniowo-wschodniego kursu w punkcie. w którym wiatiy
prowadzq do najblizszego Iqdu i ostatecznie osiqgniecie punktu odleglego tyl
ko o 60 km od Finisteire, byto czynem mistrzowskiej nawigacji. który naleiy
wysoko ocenic. (...)
Mówit to cztowiek, który przez wybitna znajomosc pradów i wiatrów Oceanu
Atlantyckiego zdobyt szacunek i zaufanie swiata lotniczego. który \v uznaniu za
zastugi w planowaniu pionierskich lotów przez Atlantyk zostat uhonorowany zíot^
tablic^ Ligue Internationale des Aviateurs (International League o f Aviators).
22 sierpnia 1928 obaj bohaterowie, Idzikowski i Kubai a, przybyli do Warszawy. Zostali powitani przez przedstawicieli wtadz polskiego lotnictwa wojskowego i cywilnego, podejmowani obiadem przez korpus oficerów lotnictwa
i udekorowani Zlotymi Krzyzami Zastugi.
O
próbie pokonania Atlantyku pisano sporo. nie tylko w polskiej prasie. Przytoczmy ze skrótami artykul zamieszczony na str. 694 dziennika Flight nr 750 z 9
sierpnia 1928 zatytutowany Polska próba nad Atlantykiem. Cz>iamy w nim:
(...) D w aj polscy lotnicy, m jr Idzikowski i m jr Kubala opuscili Le B ow get
w Paiyzu 3 sierpnia o godz. 5:45, podejm ujac próbe przelotu nad Atlantykiem
na pokladzie dwuplatowca S.E.C.M Am iot 120 B3 wyposazonego w silnik Lorraine-Dietiich 650 h.p. Byli eskortowani az do Dreux przez francuski samolot
wojskowy... po ráz pieiwszy byli widziani przez jakis trawler póznym rankiem,
lecqc na poludniowy zachód na wysokosci 600 stop okolo 60 m ii od Lonent.
Byia wtedy cisza przez 18 godzin, poniewaz nie byio nadawania radiowego.
Nastqpnie parowiec Azték, który byi na tym kursie. ja k i zaproponowali piloci,
zobaczyt maszynq ok. 100 mii na póinocny wschód od Azorów. Ok. dwie godziny pózniej biytyjski parowiec Amakura nadai wiadomosc srw ierdzajaca. ze
maszyna okrqzyia ich statek pojawiajqc siq od zachodu na wysokosci 500 stop.
nastqpnie zniknqia w kiemnku póinocnym pnelatujqc szybko. Nie nadawano
zadnych sygnaiów. M ieli wówczas pozycjq 200 mii na póinocny wschód od
Azorów. Ta informacja nadeszia zaraz po 5:00 rano w sobote i sugerowaia. ze
m aszyna zawraca w kiem nku Europy. Okazalo siq to byc prawdq, poniewaz
maszyna spadia do m o n a po poiudniu niedaleko paw w ca Samos 60 mii od
pn ylq d ka Finisteire a dwaj lotnicy zostali uratowani, natomiast maszyna zostaia odholowana do Leixoes, niedaleko Poito. Akcja ratunkowa zostaia wykonana z trudem a m jr Kubala zostat ranny przy poslizgniqciu siq na pokladzie
parowca. Lot tiwal 31 godzin i nie udai siq p n e z problem z inra podajaca olej.
Silnik przeiyw ai pracq w m om encie, gdy dostrzezono statek i maszyna H7 wróciia siq do góiy dnem przy Iqdowaniu. Obaj lotnicy musieli doph nac do
statku. Gdy pojaw ii siq defekt podajnika oleju maszyna byia 300 m ii póza
Azoram i i miaia za sobq 20 godzin lotu... Ich maszyna zostaia ochrzczona imieniem Marszaiek Piisudski. Pizenosiia spadochrony i skiadana gumowa iódí oraz
paliwo wystatvzajqce na 48-godzinny lot. Racje zywieniowe zawieraiy szampana, zimnq kawq, czekoladq i kurczaka. Obaj oficeivwie wrócili do Paiyza a ma
szyna zostaia zdemontowana. (...)
Zygmunt B^k

Ci^g dalszy w nastepnym numerze

Ludwik Idzikowski w roli pilóta i Kazimierz Kubala, jako nawigator
- dwaj polscy lotnicy podj?Ii prób? przelotu nad Oceanem Atlantyckim
z Paryza do Nowego Jorku! Z kierunku trudnego, wówczas jeszcze nie
pokonanego, bo wymagaj^cego w znacznej mierze lotu pod wiatr. Pierwsza próba skoriczyta si? 4 sierpnia 1928 wodowaniem u brzegów Hiszpanii i podj?ciem przez nieinicki statek Samos po 31 godzinach lotu i przeleceniu okolo 5200 km.
Jak wielka byta determinaeja Ludwika Idzikowskiego doprowadzenia do
konca pocz?tego dzieta w postaci przelotu nad Atlantykiem, niech swiadez^
stowa cytowanego juz W. L. Sobola z pracy zbiorowej Polska Lotnicza z 1937:
(...) Po tej pieiw szej próbie lotu, Idzikowski ezuje tem silniej cifza ro d p o wiedzialnosci moralnej wobec swego narodu i do próby na step nej pnygotow uje sif z calq swiadomosciq, ze bfdzie to próba ostatnia. Na podobiznach Idzi
kowskiego z tego okresu widzimy wyraínie, ze na jego twarzy, rozjasnionej zawsze lagodnym usmiechem, maluje siq tys nowy, jakby dumnego wyzwania,
rzucanego wszystkim pneciw nosciom , z któremi - wie o tym - zetknqc siq musi
przy urzeczywistnianiu swego wielkiego zam ienenia. (...)
Potwierdzeniem tego s^ wspomnienia mjr. K. Kubali, publikowane przez
Kurier Starosqdecki pt. P n e z Atlantyk, w których czytamy:
(...) Skoro tylko wylqdowaliémy vr PoHugalii po nieudanym z pow odu wady
platowca locie, postanowilism y podjqc natyehmiast wysilki celem dokonania
nowej próby przelotu nad Atlantykiem. Zarówno m jr Idzikowski, ja k i ja , nie
mielismy zadnych wqtpliwosci, ze obowiqzkiem naszym jest pow tónenie lotu.
Paiia nas do tego przede wszystkim ambieja dokonania rozpoczqtego dziela,
które w zb u d zilo tyle n a d zie i
w spoleczeústVi’ie polskim. Czulismy, ze ciqzy na nas ja k gdyby
moralny dlug wobec rodaków,
któiym winni jestesm y realiza
cjf rozbudzonych marzen o zwyciqstwie baiw Polski nad niepokonanym dotyehezas (ze wschodu na zachód) Oceanem. (...)
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Druga próba przelotu
przez Atlantyk

Rok 1929, L. Idzikowski (z lewej), K. Kubala (z
prawej) przed startem do drugiej próby lotu przez
Atlantyk / Zdj^cie: archiwum autóra

Koszt powtóm ego przelotu
obliczono na 1 m in franków
francuskich. W tym wzgl?dzie
nieoczekiwanie pom ocn^ okazata si? polonia am erykanska.
Rozumiej^c ogromne znaczenie
pom yslnego zakonczenia prze
lotu, zywiotowo przyst^pita do
zb ierania funduszy na zakup
nowego samolotu. Przelot polskich lotników z E uropy do
Am eryki, nie tylko zaimponow atby spoteczenstw u am ery-

Mjr pil. Ludwik Idzikowski / Zdj^cie: archiwum autóra
kariskiemu, ale niew^tpliwie miatby wplyw na moraine wsparcie emigracji pol
skiej. Komitet W ykonawczy Lotu Transatlantyckiego majorów Kubali i Idzi
kowskiego z Now ego Jorku przestat na r?ce Kubali list o trései:
(...) Panie Majorze! Dziqki czynowi, któiy dokonany zostai p n e z Ciebie
i Twego Towanysza, majora Ludwika Idzikowskiego, przezylismy tutaj w Amelyce chwile piqkne i góm e, chwile dum y i radosci, ze na arenie miqdzynarodow ej lotnictwo polskie naczelne zajqlo miejsee i na front w ysunifte zostaio imi$
N ow ej Polski. Zalqczajqc wraz z niniejszym Tobie, Panie M a jo n e album z histonq lotu sieipniowego, podanq w prasie nowojorskiej, zywimy nadziejf, ze
dm gi lot, do którego i my w Ameryce postanowilism y przyczynic sif mateijalnie, bqdzie prawdziw ym tryumfem i ze bqdziemy m ogli pow itac Ci?, Panie
M ajone, na ziemi ameiykanskiej, co je st najgór?tszem pragnieniem calego Wychodzstwa. New York N.Y., 6-go w nesnia 1928. (...)
List podpisali - prezes T. Marynowski. skarbnik J. Kresse, sekretarz Z. Dattner i dalszych dziesi?ciu eztonków komitetu.
Do lutego 1929 zebrano okoío 32 tys. dolarów amerykanskich. z czego 25
tys. USD ( tj. ok. 640 000 fr. francuskich) przekazano natyehm iast do Polski na
koszty przelotu. Pozostafy cz?sc kwoty lotnicy otrzymali od wíadz II RP. które
zrozumiaty, jakié przelot nad Atlantykiem ma znaczenie propagandowe w swiecie dia mtodego panstwa polskiego.
Juz we wrzeániu 1928 m jr Idzikowski ponownie udat si? do Francji, aby
w zaktadach SECM -Amiot zamówic samolot tego sam ego typu, co przy pierwszym przelocie. Co zdecydowato o wyborze? Odpowiedz na to pytanie znajdujem y w wypowiedzi mjr. Kubali, który wspominat:
(...) Po prostu dlatego, ze byl najlepszy ze wszystkich mozliwych... Nasz typ
wypróbowalismy w ciqgu dwóch lat i stwieiűzilismy, ze daje pewne gwarancje
powodzenia... Równiez silnik mial byé tego samego typu, a mianowicie Loiraine-D ietiich 650 H.P. (...)
W listopadzie tego samego roku do Francji za mjr. Idzikowskim pod^zyt mjr
K. Kubala. Obaj doglíjdali budowy samolotu i prowadzili szczegóíowe studia
nad dotyehezas dokonanymi przelotami. jak i próbami przelotów nad Atlanty-
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kiem. Na wiosn? 1929
kolejny Amiot 123.02
zostat oblatany. Nosit
imi?, jak jego poprzednik z 1928, tj. Marszaiek Pilsudski. Sil
nik sa m o lo tu sprawiat pewne klopoty, ale po wymianie wadliwie dziataj^cej pr^dnicy Salmson
na Scintilla i swiec zaptonowych Ponsot na swiece KLG, pracowat bez zarzutu.
W czasie prowadzonych prób w locie z lotniska Villacoublay pod Paryzem (w niespetna 11 lat pózniej, w maju 1940 z tego to lotniska piloci polskiego mysliwskiego Dywizjonu Warszawskiego, GC 1/145 bronili Paryza i linii Sekwany)
lotnicy sp?dzili w powietrzu kilkadziesi^t godzin, bez zadnych problemów technicznych z ptatowcem i nap?dem. Tylko raz rozbit si? wózek uzywany przy
starcie, podktadany pod ptoz? ogonow^ dia skrócenia rozbiegu, który samoczynnie nie wyczepit si? z chwil^ uniesienia do góry ogona samolotu. Startowat wów
czas pilot fabryczny Pollon z mechanikiem Vigroux, który wózek zwolnit z zaczepu, a ten spadaj^c na ziemi? potamat si?. Ponadto awaryjn^ francusk^ radiostacj? Radio-Industrie zast^piono angielsk^ Marconi, która dziatata bez proble
mów, majQC zasi?g do 500 km.
W pierwszych dniach lipca, po zakonczeniu wszystkich zatozonych prób,
przeniesiono si? z lotniska Villacoublay na lotnisko Le Bourget, sk^d miat nast^pic ponowny start do skoku przez Atlantyk. Z Le Bourget Idzikowski i Kubala
wykonali jeszcze dwa próbne starty z obci^zeniem 6000 kg i 7200 kg, w tym
jeden lot 15-godzinny, poczym samolot uznano za gotowy do lotu przez A tlan
tyk. Teraz nalezato tylko wyznaczyc term in startu, a decyzja ta uzalezniona
byta od prognoz m eteorologicznych. A tu - jak na ztosc - nad Atlantykiem
przewalaj^ si? burze, odwlekaj^c term in startu. Idzikow ski i K ubala codziennie studiowali kom unikaty meteo i byli w stalym kontakcie z biurem pogody
gtównego m eteorologa w Nowym Jorku, dr. Jam esa H. K im balla, gdzie bezposrednio zaangazowany byt równiez inz. W eisblat, wiceprezes kom itetu lotu
przez Atlantyk. Az wreszcie rano 11 lipca pom yslna wiadomosc! Jak wspom inat m jr Kubala:
(...) wyz barometryczny nad caiym oceanem [...] mi^dzy pdudnikam i 15, a 20
oraz 40 i 45 dtugos'ci zachodniej male depresje atmosfeiyczne, przy których nalezalo sig spodziewac zachmurzen. Najnizsze cisnienie w depresjach atmosferycznych 760 mm. Az do Azorów przychylny wiatr boczny, z Azorów do Ameryki rów
niez slaby wiatr boczny. Wedlug tego komunikatu dwga do Ameryki wiodlaby z Paryza p n e z Azory i Nowq Szkocj? do Nowego Jorku. Kiedy ukonczylismy studiowanie komunikatu, stantfo przed nami pytanie: leciec, czy
nie leciec? (...)
Polscy lotnicy czekali z decyzja do konca dnia, do otrzym ania wieczom ego komunikatu meteorologicznego. Ten potwierdzat porann^ pro
gnoz? nad Atlantykiem. Kubala postanawit:
(...) Dopóki nie dostaniemy odpowiedzi z Nowego Jorku, nie mozemy
uwazac startu zaprzesqdzony... Wamnki atmosfeiyczne, jakie podajefrancuskie biuro meteorologiczne, nie dajq dostatecznej gwarancji, ze przelot odbfdzie si<? szcz$sliwie.(...)
Nast?pnego dnia, 12 lipca rano o godz. 8:30 nadeszta wiadomosc
telefoniczna z Nowego Jorku od inz. W eisblata:
(...) M ozecie leciec - zawolal - pogoda doskonala! (...)
Sporz^dzona prognoza przez dr Kimballa brzmiata:
(...) lot nalezy skierowac z Paiyza do 42 punktu szerokosci pólnocnej
i 33 stopnia dtugosci zachodniej, wymijajqc Azory dose wysoko na pólnoc... Z wymienionego punktu leciec... wzdluz 42 równoleznika pólnocnego i linii okrqtowych prosto do Nowego Jorku. (...)

Samolot Amiot 123.01 Marszatek Pilsudski z zatoga Idzikowski i Kubala w lode
nad Francj^ 3 sierpnia 1928 / Zdjecie: archiwum autóra
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Trasa drugiego przelotu
13 lipca 1929
Rysunek: wg szkicu
mjr. pil. obs. Kazimierza
Kubali zamieszczonego w nr 12 Przeglqdu
Lotniczego z 1929 pt.
Drugi lot polski przez
Atlantyk

PodanQ trasQ, przy sprzyjaj^cym wietrze pótnocno-wschodnim , lot miat
trwac okoto 42 godzin przy pr?dkosci przelotowej 155 km/godz. Rozmowa ta
zdecydowata ostatecznie o podj?ciu decyzji o starcie do lotu przez Atlantyk.
Lotnicy zakonczyli ten dzien kolacjí| w restauraeji Fortunie, której wtasciciel z wtasnej inicjatywy przygotowat im prowiant zywnosciowy na czas prze
lotu. Tym razem nie zawierat smazonego kurczaka, który w poprzednim roku
ulegt zepsuciu. Jak wspominat Kubala:
(...) jadlospis napowietrzny zawieral nastfpujqee dania: kotlety, konserwy,
suchary i biszkopty, które mielismy zapijac 6 litrami wody i 4 litrami kawy. (...)
Lotnicy powrócili do hotelu przed pótnoc^, pozostawiaj^c sobie na odpoczynek zaledwie 3 godziny. Z Paryza na lotnisko Le Bourget jest okoto 20 km,
które samochód z Polakami pokonat w kilkanascie minut. Powitat ich kilkutysi?czny ttum ludzi zgromadzonych si? na lotnisku aby pozegnac smiatków, którzy rzucili wyzwanie pokonania Morza Atlasa ze wschodu na zachód, z Paryza
do Nowego Jorku. Bo trzeba wspomniec, ze razem z polskimi lotnikami do
startu z zamiarem pokonania Atlantyku szykowali si? lotnicy francuscy Dieudonné Costes z M aurice Bellonte na samolocie Breguet XIX, nazwanym ?
(Point d ’Interrogation) - Znak zapytania.
Idzikowski i Kubala po raz ostatni przed startem dokonali przegl^du samo
lotu. Jego zbiom iki miescity 6300 1 benzyny i 350 kg oleju. Ponadto, dla bezpieczenstwa zatogi, w wyposazeniu samolotu znalazty si? spadochrony, kamizelki ratunkowe i gumowa tódka z dwom a wiostami wraz butlij ze spr?zonym
gazem dia jej szybkiego napompowania. Oprócz tego mieli sekstans, optyczny
instrument nawigacyjny stuz^cy do wyznaczania potozenia samolotu na podstawie pomiaru wysokosci Stonca lub gwiazd i radiostacj? nadawczo-odbiorczij. W pracy Polska lotnicza z 1937 r. w cz?sci pt. B ohateny dalekich rajdów
W. L. Sobol napisat:
(...) Gdy 13 lipca 1929 cigzki kadlub polskiego samolotu atlantyckiego odiywa si%z trudem odpow ienchni paiyskiego lotniska, grupie zegnajqcych go przy-

-J/A y2fV r?ldfa§!SL

Mjr pil. Idzikowski i mjr pil. obs. Kubala w kabinach samolotu Amiot 123.01

jaciót zostaje ostiv wyiyty w pamiqci dumny btysk oczu Idzikowskiego w ostatniej
chwili pozegnania, btysk oczu, któiy mówil:- zwyciqzq, albo zginq. Bo tez zyt on
w Paiyzu tylko my siq o swym locie, zwiqzai z nim ja k najsilniej swe zycie. (...)

gnionego celu. Lecieli stosunkowo nisko, na 100 metrach ponad poziomem
oceanu, z ci^gfym wiatrem pólnocno-wschodnim. Okolo 14:30 Kubala sprawdzil dotychczasowe zuzycie benzyny. W zbiomikach bylo 4650 litrów, co wskazywalo na oszcz?dnosci okolo 100 litrów. Poniewaz wiatr byt nadal pomyslny,
a samolot stawal si? coraz lzejszy, to oszcz?dnosci na benzynie powinny wzrastaé. Kolejne dwie godziny równiez uplyn?!y na spokojnym pilotowaniu sa
m olotu przez mjr. Idzikow skiego. O 16:40 odebrano sygnat wyw otawczy
F.N.S.O. Samolot wywoiywai francuski statek Indiana, którego polski nawigator poprosit o okreslenie pozyeji samolotu za pomoc^ radiogoniometrii, czyli
wyznaczenia polozenia samolotu wzgl?dem statku poprzez wykorzystywanie
prostoliniowego rozchodzenia si? fal radiowych. W edtug obliczen statku, znaj
dowali si? pod 43° szerokosci geografieznej póínocnej i 24°30 dtugosci geo
grafieznej zachodniej. Obliczenia te wydafy si? jednak polskiemu nawigatorowi nieprawidíowe, rózni^ce si? od pozyeji wyznaczonej przez mjr. Kubai? za
pomoc^ sekstansu. Mimo ponownego namierzania samolotu przez statek, podana pozyeja nie zgadzafa si? z okreslon^ przez Kubai?, wedlug którego M át
szedek Pitsudski znajdowal si? pod 40° szerokosci geografieznej. Dalsz^ korespondencj? przerwano, bowiem m jr Kubala przej^l stery od Idzikowskiego.
Zmieniali si? przy sterach co dwie godziny z tym, ze Idzikowski pilotowal
cz?sciej z uwagi na prac? Kubali przy prowadzeniu nawigacji. Dotychczas przelecieli 2140 km, ze sredni^ pr?dkosci^ 165 km/godz. W arunki pogodowe przewidziane przez dr. Kimballa sprawdzaly si? niemalze w 100%. Niespodziewanie, pojawilo si? jednak ALE\ Duze ALE\ Oddajmy glos mjr. Kubali:

Niespelna po 110 min. lotu znalezli si? na granicy Europy i A tlantyku, nad
miejscowosci^ Quiberon na wybrzezu Bretanii. Idzikowski i Kubala lecieli ze
sprzyjajQcym wiatrem pólnocno-wschodnim , z pr?dkosci^ do 190 km/godz.
W ykonane sekstansem pomiary potwierdzily wtasciwy kierunek lotu, zgodny
z wyznaczonq trasq. Okolo godz. 7:30 m jr Kubala nadat pierwsz^ depesz? sygnowan^ znakiem S.P.A.P.O: -Tout va bien, Kubala\

(...) Ledwo skonczyiem rozmowq ze statkiem Indiana, kiedy uszu moich doleciat niewyttumaczalny trzask. Wytqzytem stuch... zdawato mi siq, izpadlem ofiarq
przestyszenia. Niestety, w tym momencie trzask wzlegl siq ponownie. I odtqd, co
chwila siychac byto jakby strzelanie, które powtarzato siq w niewwnych odstqpach czasu, przy czym silnik tracil nagle na sile i zwalniat obroty. Nie miaiem
zadnych wqtpliwosci. To strzelai silnik, w którym musiato siq cospopsuc...przemknqta mi my si, iz przyczynq tego byto wadliwe funkejonowanie magneta. Czy
i m jr Idzikowski ustyszat równoczesnie tragiczne tnaski silnika, nie wiem. Przypuszczam, ze raczej nie... Miaiem bowiem na uszach stuchawki radiowe, przez
które kazda nieprawidtowosé silnika dawata siq natychmiast odczuc. M ajor
Idzikowski leciat zas bez czapki i stuchawek, ze wzglqdu na niebywaty upat...
Nastqpne minuty, nie tylko nie przynosity zapizeczenia sygnatu katastrojy, lecz
przeciwnie, potwieiűzaty smutnq w ieséo defekcie silnika... Kolega mój, tez spostizegt, ze jest zle. - Co robic? - izucii mi pytanie. Pót zartem, pót seiio odpowiedzialem mu: - N a razie musimy zrezygnowac z lotu, ale w najblizszym czasie
rozpoczniemy go po raz trzeci.(...)

Pogoda sprzyjaia polskiej zatodze. O 8:20 przelatywali nad statkiem, z którym nie nawi^zali kontaktu, mimo wotania z jego strony. Nadali jedynie depe
sz? na staíy l^d o trései, jak poprzednia (Tout va bien, Kubala). W ykonane
ponownie pomiary sekstansem, wykazaly prawidlowy kierunek lotu. Chwil?
pózniej, nawi^zali kontakt radiowy z kolejnym napotkanym statkiem. Okazal
si? nim bye grecki statek Itakos, który na prosb? Kubali podal pozycj? Marszalka Piisudskiego. Znajdowali si? pod 45°25' szerokosci geografieznej pólnocnej i 9°08 dtugosci geografieznej wschodniej. Po obliczeniach okazalo si?,
ze przeleeieli juz 900 km od miejsca startu, ze sredni^ pr?dkosci^ 180 km /
godz. Trzy kolejne godziny lotu uplyn?ty spokojnie, przyblizaj^c ich do upra-

Po trzynastu godzinach lotu, nadeszla tragiczna chwila! Chwila, która w jednym momencie przekreslila dumne zamiary polskich lotników i postawila przed
nimi widmo niebezpieczenstwa. O kontynuowaniu lotu w kierunku Nowego
Jorku nie moglo juz bye mowy, tak samo, jak o zawróceniu w stron? Europy.
Znajdowali si? przeciez 2000 km od kontynentu europejskiego. Podjeli decyzj? - kierunek Azory, gdyz odlegtosc nich byla 4-krotnie mniejsza. I tak od
17:00 obieraj^ kierunek poludniow o-w schodni. W spom agal ich wiatr póínocny, który zwi?kszal pr?dkosc przelotow ^ samolotu, nios^c polskich lot
ników do m iejsca ocalenia. M ijala kolejna godzina lotu, silnik coraz bardziej
odm aw ial posluszenstwa. Zam iast 2100 obrotów na m inut?, dawal tylko 1900

Ale wrócm y na pole wzlotów lotniska Le B ourget i oddajmy glos m ajorowi Kubali:
(...) Byla godzina 3 min. 40 - Czas na nas! - zawolal m ajor Idzikow ski...
Szybko zajmujemy miejsca w samolocie: major Idzikowski, jako pilot na przedzie, ja jako obsem ator, z tytu. Jeszcze chwila i zawarczat motor i rozpqdzito
si? smiglo. Oparty o wózek, znajdujqcy siq p o d ostrogq, samolot zaczql siq posuwac napizod. Rozpoczynalismy start... Platowiec posuw al siq 800 m etw w po
ziemi, poczym wzbit siq w górq. Minqio 20 minut i aparat osiqgnql wysokosc
400 metrów, kierujqc siq na pótnoc od Paryza... wziqt kurs na Atlantyk. (...)
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tqeznosez brytyjskim statkiem Narenta
(GBQY) - godz. 19:20
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KATASTROFA PiODCZAS LADOWA^IIA NA WYSPIE
GRACIOSA - god 21:15 2700 km, 1 godz. 30 min. lot

Polski sam olot wystat w przestrzen znak wywotawczy Azorów PHIM.
Odezwata si? wyspa Faial. Na wieác o przymusowym lqdowaniu jako lqdowisko proponujqc boisko pitki noznej po uprz^tni?ciu bramek. Byta godzina 19:30,
silnik przy petnym gazie dawat juz tylko 1700 obrotów/min. Znów odezwaty si?
Azory, tym razem wyspa Sao Migiel. Skupieni na pilotowaniu i nawigacji, nie
odpowiedzieli. O 20:45 wreszcie zobaczyli lqd. Nie byta to jednak Faial, a najbardziej wysuni?ta na pótnoc Azorów, odlegta od Faial o 50 km wyspa Graciosa. Jeszcze 15 minut lotu i znalezli si? nad samq wyspq:

BarmVermelho

Cruz do Bairro
m Quiladouro
Victoria
Guadelupe

Miejsce katastrofy samolotu SECM Amiot 123.02
IDZIKOWSKIEGO I KUBAL113 lipca 1929

mac w linii poziom ej lotu, lecz schodzit w dói, grozqc koniecm oiciq Iqdowania
bez wzgl?du na jakosc terenu... Nalezato natyehmiast wybrac miejsce do Iqdo
wania i o p u sá é sif na ziemi?. (...)
W raz z podj?ciem decyzji o lqdowaniu m jr Idzikowski rozpoczíjt zrzut paliwa ze zbiom ików gtównych, poniewaz samolot wazyt okoto 6 ton i l^dowanie z takim obei^zeniem byto niebezpieczne. Jako ze do paliwa dodano substancj? przeciwwybuchow^, przy wypuszczaniu wydzielata ona ostry zapach i prawdopodobnie byta toksyczna. Kubala wspominat:

(...) Spojnelism y w dói. Caia wyspa pelna byla g ó ri pagórków. Tu i ówdzie
mzciqgaly si? uprawne pola, na któiych zlocilo si? wysokie zboze. Nigdzie je d 
nak zadnego terenu do Iqdowania... Lecz nagle... samolot, który robil obecnie
zaledwie od 1200 do 1600 obrotów przy petnym gazie, nie mógi si? ju z utrzy-

(...) Poczutem, iz gaz zatruwa mnie i odbiera mi swiadomosc... To samo
musiai przezywac i m jr Idzikowski. Widzialem, iz on równiez wychyla glow? na
zewnqtrz platowca, aby odetchnqc swiezym pow ietnem . Pami?tam, ja k p n e z
mgt?, jego sknyw ionq twarz... Trujqca won oszatamiala mnie coraz bardziej.
Czutem, iz lada chwila strac? pnytom nosc... aparat leciat juz
resztkq sit. W pew nej chwili zdawato mnie si?, iz za sekund?
zderzymy si? z górq, która nagle zaiysowata si? p n e d samolotem. Dopiero w ostatnim momencie udalo si? mjr. IdzikowskieH jr . K a b a la o lo d e p r z c i A tla n ty k
mu zr?cznie wyminqc przeszkod?... W kilka chw ilpotem straciS k a t i a s i r o f i e
n a
A z o r a c l i .
tem pnytom nosc. Zwalitem si?,jak niezywy na spódplatowca,
„Ilustr. Kuryer Codz“ publikuje list dzielnego lotnika, napisany w trzy dni po tragicznym locie
aby obudzic si? dopiero na dm gi dzien w szpitalu.(...)
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(...) pozwolila na podj?cie decyzji, czy nalezy kontynuowac lot, czy tez siadac na wodzie. Osiadanie na morzu w okolicy statku Narenta... byloby prawdopodobnie bezpieczne. Ze zycie nasze byloby uratowane, nie ulega najmniejszej
wqtpliwos'ci... Jednakze oznaczaloby prawie na pewno zniszczenie samolotu,
któiy musialby zatonqc. Z dm giej strony do A zorów pozostawalo tylko 250 km...
silnik funkcjonowal coraz bardziej nieprawidlowo, mozna bylo miec nadziej?,
ze bodaj ostatnim tchem d o le d do archipelagu i pozwoli nam uratowac samolot i zycie jego pilotów. M ielismy poczucie, iz nie wolno nam myslec o ocaleniu
za cen? zniszczenia samolotu, dopóki istnieje jeszcze najmniejsza iskierka nadziei, iz uda si? takze uratowac platowiec. (...)

ZAPÖMNIANY

i to przy petnym gazie. Trzaskanie nat?zato si?. W nast?pnej godzinie lotu,
okoto 19:00 zauwazajq jakis statek. M jr Kubala wystat w przestrzen sygnat
wyw otawczy S.P.A.P.O. Z gtosit si? parowiec Narenta ze znakiem wywotawczym G.B.Q.Y. Poproszony o podanie pozycji, po 30 m inutach odpowiedziat: 40°50 szerokosci pótnocnej i 26°30 dtugosci zachodniej. Czyli Marszalek Pitsudski z polskim i lotnikami z punktu, z którego zawrócit, przez 2 godziny i 20 minut przeleciat juz nieco ponad 400 km z pr?dkosciq 174 km/godz.
Do zbawczych wysp azorskich pozostato 250 km. Uzyskana informacja, jak
wspominat Kubala:

stat jedynie pokrzywiony szkielet metalowej konstrukcji. Pilot, m ajor L u
dwik Idzikowski ponióst smierc w ptomieniach! W yspa Graciosa, z nazwy
Laskawa, o powierzchni zaledw ie 61 km 2 okazata si? dla mjr. Idzikowskiego
smierteln^ putapk^.

Powrót tragicznego bohatera do kraju
14 lipca 1929 tragicznie zm artego mjr. Ludwika Idzikowskiego zegnaty
z honorami wtadze i m ieszkancy Santa Cruz. Trumn? przykrytq flagami polsk^ i portugalsk^ do m iejscowego kosciota na uroczyste nabozenstwo zatobne przeniesli zotnierze 22. putku piechoty, stacjonuj^cego w Santa Cruz. Jak
wspominat m jr Kubala:
(...) Klucz do trumny niósl porucznik marynarki Maia Rebelo na kawalku
plótna ze skrzydla naszego aparatu, na którym ja napisaiem ostatnie moje pozegnanie:- Majorowi Idzikowskiemu, wspóltowarzyszowi wielkich i smialych
planów, przedsi?wzi?tych dla powi?kszenia chwaiy imienia Polski, który dia
niej zycie poswi?cil, ostatniq poslug? oddaje, przyjaciel Kubala. (...)

Wyspa Graciosa na Azorach, szczqtki samolotu Amiot 123.021Zdjecie: archiwum autóra
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16 lipca zwtoki mjr. Idzikowskiego przeniesiono na szkolny szkuner gaflowy ORP Iskra ze stuchaczami podchorqzych polskiej marynarki wojennej, na
którego poktadzie miaty powrócic do ojczyzny. Tak si? ztozyto, ze ORP Iskra,
odbywaj^cy pierwszy oceaniczny rejs pod polskq bander^, przebywat wów
czas w porcie Horta na wyspie Faial i zostat powiadomiony o przymusowym
l^dowaniu polskich lotników na Azorach. Tak wspominat dowódca szkunera,
kpt. marynarki Henryk Eibel wydarzenia 13 i kolejnych 14, 15, 16 lipca 1929:
(...) Dnia 13 lipca b.r. o godzinie 20:10 otrzymalem od konsula angielskiego w H orde wiadomosc o zblizaniu si? lotników polskich ku wyspie Fayal;
w radiodepeszy lotnicy donosili o zepsuciu si? motorú i o zamiarze Iqdowania
na wyspie Fayal... Gdy o 21:00 lotnicy nie przy by li i radiostacja okrqtu zadnych sygnalów nie odebrala, udalem si? do gubematora dla zasi?gni?cia wiadomosci... Na Iqdzie dowiedzialem si?, ze o godzinie 19:20 widziano lotników
polskich przelatujqcych nad wyspq Graciosa. Wobec tego nabralem przekonania, ze aparat spadt do morza, gdzies mi?dzy wyspami Fayal - Graciosa. Postanowilem odkotwiczyc i na tej przestrzeni rozpoczqc poszukiwania... O godzinie
12:00 otrzymalem radiodepeszy, zawiadamiajqcq wszystkie okr?ty, ze lotnicy
polscy wylqdowali na Graciosie. Natychmiast zmienilem kurs na t? wysp? z zamiarem zakotwiczenia w zatoce Paraia. 0 godzinie 16:00 otrzymalem radiode
peszy od gubematora z Horty o szczegóiach wypadku... Po przybyciu do Villa
da Paraia dnia 14 lipca udalem si? o godzinie 19:00 na Iqd. Przedstawiciele
wladz miejscowych poinformowali mnie, ze major Kubala i zwloki majora Idzi
kowskiego znajdujq si? w miejscowosci Santa Cruz, odleglej o pól mili na pólnocny - zachód od Villa da Paraia. Natychmiast udalem si? tam samochodem
wraz z dr. mjr. Szymkiewiczem, azeby dowiedziec si? o stanie zdrowia mjr. Kubali oraz w jakim stanie znajdujq si? zwloki mjr. Idzikowskiego i aparat lotniczy. Po przybyciu do szpitala, gdzie lezal mjr Kubala, dr mjr Szymkiewicz zbadal go dokladnie i opatrzyl. M jr Kubala mial kilka ran ci?tych na glowie, prawym boku i prawej nodze oraz rany tluczone na calym ciele. Zwloki mjr. Idzi
kowskiego umieszczono w kaplicy w trumnie cynkowej, przygotowanej do transportu... dnia 16 lipca o godzinie 9:00 odkotwiczylem i o 10:50 zakotwiczylem
na redzie Santa Cruz. M iejscowi przedstawiciele wladz cywilnych i wojskowych ztozyli wizyty oficjalne i kondolencje z powodu wypadku. O godzinie 12:00
udalem si? na Iqd, gdzie rewizytowalem przedstawicieli wladz, dzi?kujqc im za
wyrazy wspólczucia oraz za pomoc, okazanq mjr. Kubali i zaj?cie si? zwlokami
mjr. Idzikowskiego... 0 godzinie 16 oficerowie, podchorqzowie i zatoga udala
si? na Iqd dia wzi?cia udzialu w transportacji zwlok, które znajdowaly si? ju z
w kosciele na katafalku w cynkowej trumnie obitej czamym kirem, okrytej banderq polskq i portugalskq i otoczonej wiencami (3 od okr?tu i 3 od wladz i ludnosci
miejscowej). Po odprawieniu przez ksi?zy egzekwii, uszykowal si? kondukt zatobny w nast?pujqcym porzqdku: krzyz z relikwiami, wience, oddzial marynarzy
polskich pod broniq pod dowództwem podporucznika Grochowskiego, ksi?za,
trumna niesiona przeze mnie, oficerów, podchorqzych, za trumnq post?powali
oficerowie polscy i portugalscy, przedstawiciele wladz cywilnych i wojskowych,
orkiestra i tlumy ludnosci miejscowej. Obok trumny kroczyla eskorta honorowa
zlozona z podchorqzych p o d broniq. Kompania zolnierzy portugalskich tworzyla szpaler. Na przystani trumn? zlozono do lodzi, przykrytej kapq i przewieziono
na okr?t, gdzie przyj?ta zostala z naleznymi honorami. (...)
Trumn? ztozono na góm ym poktadzie i zaci^gni?to wart? honorowq. Zabrano pewne elementy z konstrukcji samolotu, przede wszystkim silnik i smigto, jak tez ocalate dziwnym trafem z ptomieni swiadectwo prawdziwosci ziemi z W awelu, która w skórzanym woreczku m iata bye przekazana Polonii
Amerykanskiej po przylocie do Nowego Jorku. Swiadectwo o tresci:
(...) Garsc ziemi z Wawelu, z najstarszej jego cz?sci obok rotundy swi?tych
Feliksa iAdaukta wzi?ta dnia l-VU l-1929 r. wydalem panom majorom-pilotom

armii polskiej Ludwikowi Idzikowskiemu i Kazimierzowi Kubali dla dor?czenia
Polonii Amerykanskiej po szcz?sliwym przelocie przez Atlantyk.
Dr. A d o lf Szyszko-Bohusz (...)
ORP Iskra z Santa Cruz powrócit do portu Horta, gdzie czekai na dalsze
rozkazy z kraju do 20 lipca, kiedy to odptyn^t do Ponta Delgada, stolicy Azo
rów na wyspie Sao Migiel. 23 lipca ORP Iskra opuscii Ponta Delgada, bior^c
kurs do Polski. Do portu w Gdyni przybyl 14 sierpnia, skqd trumn? ze zwtokami mjr. pil. Ludwika Idzikowskiego kolej^ przewieziono do Warszawy. 17
sierpnia 1929 [wg mjr. Kubali - 21 sierpnia; przyp. aut.] zostafy po uroczystosciach pogrzebowych maj^cych charakter manifestacji zalu i smutku, pochowane na cmentarzu Pow^zkowskim w Warszawie - kwatera 77 niedaleko V
bramy, rz^d 2, miejsce 1. Nabozenstwa za dusz? sp. mjr. Idzikowskiego i kolejne manifestacje zatobne odby waty si? na terenie catej Polski, jak w kosciele
Mariackim w Krakowie, czy w Lodzi - przy grobie Nieznanego Zotnierza.
Ponadto organizowano akademie, odczyty i nazywano ulice m iast polskich
imieniem bohaterskiego lotnika (Kalisz, Kraków, Legionowo, Poznan, Torun,
Warszawa). Z inicjatywy Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej 14 czerwca
1930 utworzono Komitet Utrwalania Pami?ci mjr. Ludwika Idzikowskiego.
Równiez koledzy oficerowie i zotnierze 1. Putku lotniczego w Warszawie uczcili
pami?c m jr. Idzikowskiego, funduj^c nagrobn^ plaskorzezb? z piaskowca.
W yryto na niej sylwetk? pton^cego samolotu na wyspie Graciosa, mi?dzy
dwoma kontynentami - Europe i Ameryk^ Ptn. W 50-lecie tragicznej smierci
Idzikowskiego spotecznosc i wtadze Azorów w miejscu katastrofy ufundowa
ty metalowy krzyz i gtaz z tablicQ pami^tkow^ z napisem:
R MEMNRIA DOS AVIADORES POLACOS
LUDW IK IDZIKOWSKI
KAZIM IERS KUBALA
TRAGICAM ENTE IMPEDIDOS D E COMPLETAREM
A TRAVESSIA ACREA DO RTLANTICO
HOMENAGEM DO GOVERNO E DO POVO DOS ACORES
13-7-1979
(Ku pami?ci lotników polskich Ludwika Idzikowskiego i Kazimierza Kuba
li, którym tragiczny wypadek przerwal kontynuowanie przelotu przez Atlantyk w hoidzie od rzqdu i ludnosci Azorów. 13.07.1929 - 13.07.1979).

Pozegnanie zwtok s.p. mjr. Ludwika Idzikowskiego
z honorowg asyst^ wojska na wyspie Graciosa. Lódz
przewiezie trumne naokr^t szkolny ORP Iskra/Zdj$cie: publikowane dzi§ki uprzejmosci pana Jósé Luis
Coelho z Radia Graciosa na Azorach
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M ajor pilot Ludwik Idzikowski zostat odznaczony za udziat w walkach o niepodlegtosc
orderem Virtuti M ilitarii V klasy i trzykrotnie
Krzyzem W alecznych oraz M edalem Pamiqtkow ym za W ojn? 1918-1920, a za obron?
Lwowa, odznaki^ Orl^t z dyplomem . Za stuzb? w szeregach lotnictwa polskiego i jego rozstawianie otrzymat: Ztoty Krzyz Zastugi, Me
dal 10-lecia Odzyskania Niepodlegtosci, Polowq Ó dznak? Pilóta i Ztotq Odznak? LOPP. Posmiertnie zostat odznaczony Krzyzem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Ponownie odwotajmy si? do dziennika R i
ght. W artykule zatytulowanym Niepowodzenia w lotach nad Atlantykiem w numerze 448 z 18 lipca 1929 na str. 740 czytamy:
(...) Dwie maszyny jednosilnikowe poj?ly w ubieglym tygodniu prób? prze
lotu nad Atlantykiem ze wschodu na zachód i obie zakonczyly si? niepowodzeniem. Jednq z nich byl samolot Amiot, Marszalek Pilsudski (silnik 600-h.p.),
prowadzony przez majorów Idzikowskiego i Kubai?, a drugq byla maszyna Breguet, The Question Mark (Znak zapytania), (silnik 600 h.p.), prowadzony przez
francuskich lotników, kpt. D. Costes i M. Bellonte. Maszyny opuscily Le Bour
get bardzo wczesnie rano 13 lipca w odst?pie jednej godziny mi?dzy sobq. Ze
wzgl?du na oficjalny francuski zakaz lotów nad Atlantykiem kpt. Costes najpierw zeznal, ze jego celem bylo Tokio, ale w ostatnim momencie wyslal do
Francuskiego M inisterstwa Lotnictwa list, w którym tlum aczyt siebie za wystanowanie samolotu w zakazanym kiemnku. Obie maszyny byly widziane na
wczesnym etapie lotu w kiemnku Azorów, a maszyna francuska byla w Iqcznos'ci radiowej z Paiyzem w ciqgu dnia. O 6:15 wieczorem, ta ostatnia zawrócila
b?dqc blisko Azorów ze wzgl?du na zlq pogod? i silne wiatiy od czola, a po
locie pizez noc wylqdowala koto Villacoublay o 9:25 rano majqc za sobq 28
godzin lotu i odlegtosc 1.650 mil. Polska maszyna równiez raportowala ch?c
wylqdowania ze wzgl?du na tmdnosci. Stalo si? to na wyspie Graciosa na A zo
rach i zakonczyto si? katastrofq, w której major Idzikowski zginql, a jego towarzysz zostat lekko ranny. Ta polska próba na Atlantyku byla dm gq tego rodzaju
i zostata sfinansowana przez polski rzqd. Kpt. D. Costes, francuski pilot, przelecial Atlantyk Potudniowy jakis czas wczesniej równiez na maszynie typu Breguet w towarzystwie Lieut. Le Brix oraz kontynuowai to poprzez dlugi lot przez
Ameryk? i Europ? od Wschodu. (...)

Przyczyny
katastrofy

Trumna ze zwtokami tragicznie zmartego sp. mjr. pil.
Ludwika Idzikowskiego w kaplicy w Santa Cruz na wy
spie Graciosa i krzyz na miejscu przymusowego ladowania I Zdj^cia: archiwum autóra
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Przypomnijmy stowa
mjr. Kubali - to strzelai
silnik, w któiym musialo
si? cos popsuc... przemkn?la mi mysl, iz przyczynq tego bylo wadliwe
funkcjonowanie magne
ta. Takq tez informacj?
przekazat w raporcie ztozonym 7 sierpnia 1929
Szefow i D epartam entu
Lotnictwa M inisterstwa
Spraw W ojskowych ptk.
dypl. pil. L udom itow i
R a y sk ie m u . R ó w n ie z
i sam producent pr^dnicy Scintilla przychylat
si? do tej teorii, która zo
stata rozpowszechniona
przez ówczesne media.
W rzeczywistosci przyczyna ztej pracy silnika
okazata si? zupetnie inna.
Z przewiezionego przez

ORP Iskra silnika Lorraine-Dietrich Orion kierownictwo Polskich Zaktadów
Skody przestato na pamiqtk? 5 sierpnia 1930 mjr. Kubali wymontowane z silni
ka uszkodzone cz?sci reduktora, m.in. koto z?bate i elementy toczne tozyska
rolkowego. Reduktor stanowiqcy przektadni? kóí z?batych. l^czqcy wat korbowy silnika, zm niejszat liczb? obrotów smigta z 2 2 0 0 do 1 2 0 0 obr/minut?,
czyli odpowiadajqcych najwi?kszej jego sprawnosci. Otrzymane cz?sci silnika
m jr Kubala przestat na Politechnik? Lwowskq do Katedry Budowy M aszyn
W ydziatu M echanicznego prof. dr inz. Ludwikowi Tadeuszowi Ebermanowi,
sw iatow ej stawy konstruktorow i silników spalinow ych, celem dokonania
ekspertyzy. Prof. Eberm an stw ierdzit jednoznacznie, ze tozysko rolkowe stato si? bezposredniq przyczynq awarii silnika. Uszkodzone w skutek tarcia pochtaniato znacznq cz?sc energii wytwarzanej przez silnik, spowalniajqc jego
obroty i tym samym powodujqc, ze obci^zony paliwem samolot tracit sit? nosnq w locie poziomym. Prof. Eberm an w swojej ekspertyzie napisat:
(...) Nie mam najmniejszych wqtpliwosci, ze zatarcie powyzsze pochianiaio
znacznq cz?sc energii wytwarzanej przez silnik i moglo spowodowac powazny
ubytek ilosci obrotów. W skazuje na to takze wysoka temperatura, do której
zostaly doprowadzone przy zatarciu pow yzsze cz?sci - niebieski nalot na czopie i utrata twardosci rolek. Zostaly one upizednio nalezycie zahartowane, a obecnie dajq si? latwo nacinac pilnikiem. (...)
Deformowane rolki tozyska byty wtasnie zródtem owych trzasków, wzi?tych przez mjr. Kubai? za wytadowania tadunków elektrycznych w wyniku
wadliwego funkcjonowanie magneta. W tym miejscu nalezatoby przypomniec
przytoczonq na wst?pie opini? ówczesnego szefa Departamentu Aeronautyki
M SW ojskowych, który jako doswiadczony pilot doskonale zdawat sobie spraw?, ze nie wszystkie samoloty, a szczególnie silniki produkcji francuskiej, byty
wysokiej jakosci.
A moze nadanie samolotu imienia Marszalek Pilsudski przyniosto pecha polskim lotnikom? Jak czytamy w publikacji Przed i po maju Mariana Romeyki:
(...) istnialo cos nie dopowiedzianego, co dawalo si? jedynie wyczuc: uwazano marszalka za pechowego dla lotnictwa. (...)
Te m etafizyczne w yjasnienie m iato zwiqzek z tragicznym w ypadkiem
pierw szego polskiego sam olotu CW L SK-1 podczas pokazu na lotnisku mokotow skim 23 sierpnia 1919. Podczas lotu od sam olotu oderwaty si? skrzydta. Kadtub sam olotu w raz z pilotuj^cym go ppor. pil. K azim ierzem Jesionowskim i konstruktorem por. inz. Karolem Stowikiem roztrzaskat si? o ziemi? w odlegtosci zaledwie 150 metrów od Naczelnika Panstwa. To tragiczne
wydarzenie, jak wówczas po cichu mówiono:
(...)pozostawilo swepi?tno w swiadomosci lotników, którzy, rzeczpowszechnie znana, holdujq przesqdom. Zrodzilo si? w nich przeswiadczenie, ze Pilsud
ski przynióst pecha lotnictwu. To przeswiadczenie narastalo i chociaz nie ujawnione, mocno zakorzeniio si? w opinii lotników (...)
Jak gt?boko tkwito ciche przeswiadczenie o pechowosci Pitsudskiego dla
lotnictwa, niech swiadczy wspomnienie z czasów juz pomajowych. Wielu najblizszych przyjaciót Idzikowskiego wyrazato zdziwienie, ze dla swego samo
lotu do lotu przez Atlantyk, obrat nazw? Marszalek Pilsudski. Starano si? go
namówic, by zmienit nazw?, ze lepsza jest Lulas - taki bowiem miat przydom ek w lotnictwie. Odpowiadat, jak zawsze:
(...) Tak, braciszku, ale dano mi do zrozumienia: albo Marszalek Pilsudski,
albo nie polec?.(...)

..

_______ f^ fa ri_______________________
-----------------Krzyz upami^íniagcy miejsce katastrofy Amióta 123. Uroczystosd w koJejn^ rocznica wydarzenia z udziatem mie}scowych wtedz i spofecznosd miasta Santa Cruz / Zdj£de: via Leszek Zakrzewski, Nowy S^cz Pod niebem Lwo
wa i ponad atlanfyckimi falam'L Niezwykle dzieje kariery
Kazimierza Kubali

Tablica pamiatkowa wmurowana w miejscu katastrofy w 50. rocznic? tragedii 13 lipca 1979 przez spotecznosc
wyspy Gradosa / Zdfede: publikowane dzi$ki uprzejmosd pana Jósé Luis Coelho z Radia Gradosa na Azorach

Abstrahuj<\c od jednego czy drugiego, bezspomym
faktem jest, ze gdyby nie awaria reduktora silnika,
to pokonanie M o n a Atlasa przez polskich lotników
z Paryza do Nowego Jorku w lipcu 1929 w kierunku
przeciwnego do wiatrów, ze wschodu na zachód byto
pewne! Warunki pogodowe tego dnia byfy, jak z najskrytszych marzen! W utrzymaniu trasy lotu pomagafa - oprócz pomiarów sekstansem - doskonale pracujijca radiostacja, daj^ca mozliwosc komunikacji z napotykanymi statkami. Samolot znakomicie trzymai lini?
lotu przy obrotach 1700-1750 na minut?, pozwalaj^c
na robienie oszcz?dnosci w zuzyciu paliwa. Paliwa starczytoby na 5 godzin dtuzej, niz miat trwac sam lot.
Niestety, los chcial inaczej. Tylko dlaczego za cen?
najwyzszit, CEN£ ZYCIA?!
Dla zachowania pami?ci bohaterskiego wyzwania
podj?tego przez mjr. pil. Ludwika Idzikowskiego pozostaly dia potomnych jedynie wst?gi z Jego wienców pogrzebowych. Byty eksponowane na czasowej wystawie
zatytutowanej Wojsko II Rzeczypospolitej, otwartej 30
sierpnia 2009 w Muzeum W ojska Polskiego w W ar
szawie. Poza tym, w zadnym z pozostafych muzeów
polskich nie zachowafy si?, jak podajíj niektóre publikacje, elementy konstrukcji samolotu Amiot.
Zakonczmy t? opowieác o mjr. pil. Ludwiku Lulasie Idzikowskim tak^ oto sentencj^:
(...) Jak w wielkich bohaterskich legendach, z pro
chow bohatera wziqly poczqtek wspaniate zwyciqstwa
jego nastqpców. (...)
Zygmunt Bijk

OMNIANY

BOHATER

Pism iennictwo:
Marian Romeyko (red.): Ku czci polegtych lotników. Ksiqga pamiqtkowa, praca zbiorowa; Warszawa
1933. Marian Romeyko (red.): Polska Lotnicza, praca
zbiorowa', Warszawa 1937. Marian Romeyko: Pnecl i
po maju; W arszawa 1967. Krzysztof A. Tarkowski:
Lotnictwo polskie w wojnie z Rosjq Sowieckq 1919Trumna sp. mjr. pil. Ludwika Idzikowskiego na pokladzie ORP Iskra I Zdjfde: via Polska Lotnicza, Warszawa 1937
1920", W arszawa 1991. Stanisiaw Pietruski: Lwowskie
loty, Lotnictwo z szachownic^ nr 1, 2/2002. Dziennik
ri afy z konferencji naukowej Lotnicza histoiia aivheologia i tradycja miejsca;
Flight nr 750/1928; nr 448/1929. Andrzej Glass: Samoloty transatlantyckie Amiot
Nowy Targ 13-15.IX. 2002.
123, Technika Lotnicza i Astronautyczna nr 8/1983. Jan K?dzierski: Polacy nad
Atlantykiem, Technika Lotnicza nr 7/1972. Kazimierz Kubala: D m gi lot pizez
Przypisy: 1). Z mitologii greckiej - M ona Atlasa znajdowato si? pomi?dzy
A tlantyk, Przegl^d Lotniczy nr 12/1929. Kazim ierz Kubala: Pizez Atlantyk,
Europe i Afryk^, a Ameryk^ Póinocny i Amerykc* Potudniow^ oraz Antarktyd^.
Kurier Starosqdecki nr 122, 123/2002, nr 1-4/2003. Kroniki m uzealne nr 1,
2). Zapewne chodzi tu o budynek kompleksu koszar Korpusu Kadetów (gimStary S^cz 2001. Janusz M eissner: Pistolety i Kosynieiy, W arszawa 1978.
nazjum wojskowego) wybudowany w latach 1900-1903 w W arszawie - ówRobert F. Karolevitz i Ross S. Fenn: Dlug honowwy; Warszawa 2005. Merian
czesnej stolicy zachodnich gubemi Imperium Rosyjskiego, w prowincji CesarC. Cooper: Dzieje Eskadiy Kosciuszkowskiej. Wieslaw Schier: Wielkie pionierstwa nazywanej Priwislianskij Kraj. Obecnie w budynku bylego gimnazjum, od
skie przeloty lotnicze', Warszawa 1982. Leszek Zakrzewski: Pod niebem Lwowa
stycznia 1997 miesci si? siedziba Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP. 3).
i ponad atlantyckimi falarni. Niezwykle dzieje kaiieiy Kazim iena Kubali - Mate
Wszystko jest w porzqdku, Kubala.
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