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Zygm unt Bąk
M otto:
Ofiara Jego młodego życia nie je s t daremna,
a pam ięć bohaterskiego lotu do Bagdadu
lotnictwo polskie zachowa na zawsze.
(Przerwane marzenia)
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M in i u .....
i. pil. Kazimierz Szałas / Zdjęcie: Ku
czci poległych lotników. Księga pamiątkowa
str. 353; W arszawa 1933__________________

Powtórzmy słowa motta honorujące Postać, którą pragniemy przywołać potomnym ku pamięci - Ofiara
Jego młodego 'życia nie je s t darem na - mowa tu o por. obs. pil. Kazimierzu Szałasie. Jak zapisano w monumentalnym dziele poświęconym historii i osią
gnięciom polskiego międzywojennego lotnictwa, księdze pamiątkowej z 1933 Ku czci poległych lotników na 353 stronie:
(...) Dn. 31 lipca 1928 r. w dalekim Bagdadzie zginął śmiercią lotnika por. K azim ierz Szałas w skutek kapotażu przy lądowaniu sam olotu po przelocie trasy
Dęblin - Bagdad. Śm ierć młodego lotnika była ogrom ną stratą dla naszego lotnictwa. Urodzony dn. 30 marca 1900 r. w Iłłowajskoje, ziem i Kozaków D oń
skich, z ojca Jana i M arji ze Smogorzewskich, ukończył polską szkołę realną w Charkowie, poczem rozpoczął studja na wydziale fizyko-m atem atycznym
Uniwersytetu Charkowskiego. W r. 1918 wstąpił do polskich form acyj lotniczych h- Rosji. Po ich rozbrojeniu przedostał się do kraju i w listopadzie tegoż roku
zgłosił się do arm ji polskiej ja k o radjotelegrafista lotniczy [...] Bardzo zdolny i inteligentny, wysuwa się szybko na czoło wybitnych fachow ców lotniczych [...1
w 1920 r. ukończył Oficerską Szkołę Obserwatorów Lotniczych w Toruniu [...] w r. 1923 Niższą i Wyższą Szkołę Pilotów w G rudziądzu [...] Jest jed n ym
z pionierów lotów nocnych w Polsce [...] M arzy o przelocie nad M o u n t Everestem i P ołudn. Atlantykiem i przeprowadza odpowiednie studja. (...)
W zbogaćmy powyższy życiorys z księgi pamiątkowej o wypis z Żałobnej
karty, poświęconej pamięci por. Szałasa zamieszczonej w nr 9/1928 Lot Polski
czasopism a organu L.O.P.P i Aeroklubu RP, o kolejne szczegóły:

13X . 1920 r. zostaje mianowany podpomcznikiem i w tymże miesiącu przy
dzielony na własną prośbę do Ofic. Szkoły Obs. Lotn. w charaktene ucznia.
Szkołę kończy w marcu 1921 r. Po ukończeniu Szkoły Obserwatorów zostaje
przydzielony do 12 esk. lot., w której służy do końca 1921 r. W styczniu 1922 r.
zostaje przydzielony do Departam entu Lotnictw a na stanowisko referenta.
15.11.1923 r. zostaje mianowany porucznikiem. Wkrótce potem zostaje przy
dzielony w charakterze ucznia do Szkoły Pilotów w Bydgoszczy, a p o je j ukoń
czeniu do Wyższej Szkoły Pilotów w Grudziądzu. Po ukończeniu Wyzszej Szkoły
Pilotów we w neśniu 1924 r. powraca na stanowisko referenta w Departamen
cie. Czas wolny od zajęć poświęca na opracowanie ulepszeń sprzętu lotnicze
go. Niektóre Jego pom ysły zostają zaapmbowane i wprowadzone przez Dep.
L o tn ic z a . Poza tem doskonali się w aeronawigacji z myślą o dokonaniu ja kie
goś dalekiego lotu. (...)

W owym czasie lot przez Płd. Atlantyk Departament IV uznał za zbyt ryzy
kowny. Jednak, w dwa lata później, w 1927 szef Departamentu IV Lotnictwa
MSWojsk. płk pil. Rayski podjął decyzję zamówienia w holenderskiej wytwórni
Nederlandsche Vliegtuigenfabriek Fokker w Am sterdam ie trzysilnikowego
samolotu F-VII b/3m w wersji dalekiego zasięgu, przystosowanego do lotu
przez Atlantyk.

Fokker F-VII/3m na świecie i w Polsce
Samolot Fokker F-VII/3m sławę swą zyskał dzięki niezawodności w raj
dach i rekordowych przelotach. Pierwszy zbudowany egzemplarz F-VII a/3m
z sukcesem wziął udział w amerykańskich zawodach Ford Reliability Tour (28
września do 3 października 1925), które Anthony H. Fokker (1890-1939) wy
korzystał do świetnego zareklamowania swojej konstrukcji. Drugim słynnym
wydarzeniem stał się przelot na samolocie F-V1I a/3m o nazwie Josephine Ford
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(...) przesłuchał 2 semestry wydziału fizyko-matematycznego uniwersytetu
Charkowskiego. W m a m i 1918 r. wstępuje, jako ochotnik do 1 Korpusu gen.
Muśnickiego, gdzie pełnił służbę aż do mzbmjenia Korpusu. 6X1.1918 r. prze
dostawszy się do kraju, wstępuje ponownie jako ochotnik do wojska. W marcu
1920
po ukończeniu Ofic. Sz. Wojsk Lączn. z wynikiem b. dobrym, zostaje
mianowany podchorążym i odchodzi na front. Podczas kampanii kijowskiej
dowodzi III plutonem radjolotniczym przy Szefostwie Lotn. 3 Armii.

Zakończony tragicznie, pierwszy etap wielkiego lotu okrężnego DęblinBagdad-Kair-W arszawa podjęty przez załogę w składzie por. pil. Kazimierz
Kalina, por. obs. pil. Kazimierz Szałas i starszy majster wojskowy sierż. Ste
fan Kłosinek, przerwał wspomniane marzenia o dalekim przelocie nad... Połu
dniowym Atlantykiem, którego projekt lotnicy Kalina i Szałas złożyli jeszcze
w 1925 w Departamencie IV Żeglugi Powietrznej. W ówczas na lot ten wybrali
samolot Breguet XIX. Jak dobry był to wybór, świadczy przelot Bolesława
Orlińskiego na trasie W arszawa-Tokio-W arszawa długości 10 300 km, doko
nany w dniach 27 sierpnia - 25 września 1926 wraz z mechanikiem Leonem
Kubiakiem, czy też lot dookoła świata wykonany przez Costesa i Le Brixa na
dystansie 57 410 km trwający od 10 października 1927 do 14 kwietnia 1928.

Samolot Fokker F-VII a/3m o nazwie Josephine Ford w pobliżu Bieguna Północnego,
maj 1926 / Zdjęcie: Davis-Monthan Aviation Field Register Fokker F- 3M

Samolot Fokker F-VII b/3m nazwany Southern Cross (Krzyż Południa) / Zdjęcie: www.ivyandmartin, kolekcja Javie Delucca

W Polsce produkcję sam olotów zlecono Zakładom M echanicznym Plagę
& Laśkiewicz w Lublinie mimo, że pierwotnie zakładano zakup gotowych sa
m olotów w Holandii. Stało się tak dzięki, m.in. oficjalnym pism om skierowa
nym 9 stycznia 1928 do M inistra Kom unikacji i Departam entu Lotnictw a przez
ów czesnego dyrektora ZM, Z ygm unta Z akrzew skiego, jednocześnie przewod
niczącego Zrzeszenia Polskich Przem ysłow ców Lotniczych. M em oriały za
wierające uzasadnienie:

Przygotowania do polskiego przelotu przez oba Atlantyki

W latach 1929-30 zbudowano 11 sam olotów pasażerskich i 21 egzem pla
rzy w wersji bom bowej, opracowanej w biurze konstrukcyjnym wytwórni pod
kierow nictw em inż. Jerzego Rudlickiego.
Samoloty F-VII b/3m poza Europą m ontow ano z części w amerykańskiej
filii Fokkera - A tlantic Aircraft Coiporation w wersji F-10 i F-10A. Mimo, że
sam olot nie odniósł dużego sukcesu kom ercyjnego w USA, to sukces taki od
niósł w zorowany na Fokkerze w całości m etalow y Ford Tri-M otor z pokry
ciem duralum iniow ą blachą falistą, zwany przez pilotów Blaszaną gęsią (The
Tin Goose).

W ówczesnej prasie polskiej, m.in. w artykułach pt. N a podbój Atlantyku
z 21 lutego 1928 zam ieszczonego w dziennika R ozw ój, czy też tekstu z 22
lutego 1928 Loty polskie nad Atlantykiem w Słowie Pomorskim, czytamy:
(...) Loty polskich lotników nad Atlantykiem odbędą się ju ż niedługo. A pa
rat kapitana Idzikowskiego je s t ukończony; w czesną wiosną dzielny kapitan

Fokker F.VIIb/3m w kolorze srebrno-niebieskim zbudowany przez Zakłady Mechaniczne Plagę & Laśkiewicz w Lublinie na potrzeby
PLL LOT. Num er 70.20 nie jest potwierdzony. Pod koniec lat 30. ubiegłego wieku samolot został przekazany Lotnictwu Wojskowemu
i wcielony do 212. Eskadry Bombowej. Fokkera pozostawiono w malowaniu cywilnym, na bokach jego kadłuba malując godło eska
dry, a na skrzydłach oraz usterzeniu namalowano szachownice
—

Fokker F.VIIb/3m zbudowany przez Zakłady M echaniczne Plagę & Laśkiewicz w Lubli
nie na potrzeby Lotnictwa Wojskowego należący do polskiego LW w połowie lat 1930.

Samolot z numerem seryjnym 70.15 był przydzielony do 211. Eskadry Bombowej
i służył również do szkolenia oddziałów spadochronowych. Obok godło 211. EB
Rysunki: Krzysztof Janowicz
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Jak widać z pow yższego, wybór sam olotu F okker F-V II b/3m dokonany
przez płk. Rayskiego do planow anego lotu przez Południowy Atlantyk nie był
przypadkowy. Atutem sam olotu były am erykańskie gwiazdowe silniki W right
J-4 W hirlwind o m ocy po 220 KM (162 kW).

Zlecenie na produkcję samolotów Fokker F-VH b/3m w Polsce dowództwo
lotnictwa MSWojsk. z wytwórnią ZM Plagę & Laśkiewicz podpisało 4 września
1928 - umowa nr 37/28. W październiku 1928 wytwórnia delegowała do Am 
sterdam u inż. G um ow skiego po odbiór d o kum entacji licencyjnej. W arto
w spom nieć, że w sp ó łp ra ca w ytw órni F o k k e r z in sty tu cjam i lotniczym i
w Polsce, ja k i z sam ym i Z akładam i M echanicznym i Plagę & L aśkiew icz,
była w zorcow a w porów naniu do w cześniejszych p olskich dośw iadczeń
z francuskim i zakładam i lotniczym i.

POLSKICH

Serie rajdów spow odowały niezw ykłą popularność Fokkera F-V II b/3m.
Kilka krajów zdecydowało o zakupie sam olotu i licencji na jego produkcję.
Pierwszym była Polska, dalej W łochy (I.M .A.M . Fokker/Ro.10), W ielka Bry
tania (jako A vro 618 Ten) dla całej W spólnoty Brytyjskiej z wyjątkiem Kana
dy, Czechosłowacja (Avia), Belgia (S.A.B.C.A).

przyczyniły się do podjęcia przez władze decyzji o zakupie licencji (um o
wa Polskiej W ojskowej Misji Zakupów , PW M Z nr 686 i 687 z 27 lutego 1928)
wraz z trzem a wzorcowymi egzem plarzam i samolotu.

PRZELOTY

(...) Suma około 4 min złotych związana z zakupem w Holandii Fokkerów za
miast zasilić polski przemysł lotniczy boiykający się z nudnościami finansowymi
wywołanymi niedostateczną skalą zamówień rządowych zasili obcy przemysł (...)

ZAPOMNIANE

(nazwanym tak na cześć 3-letniej córki bogatego fundatora Henry Forda) po raz
pierwszy w pobliże Bieguna Północnego. Lotnicy amerykańscy, Rychard Byrd
i Floyd Bennet wystartowali o północy 9 m aja 1926 ze Spitsbergenu, aby rano
o godz. 9:02 znaleźć się nad równiną lodową Bieguna Północnego. W ydarze
nia te wzm ogły zainteresowanie towarzystw lotniczych konstrukcją Fokkera.
W zrosło ono jeszcze bardziej, gdy na przełomie lat 1927-28, konstruktor po
w iększył i w zm ocnił skrzydła, w prow adzając w ersję F-V II b/3m . W ielkim
osiągnięciem sam olotu F-V II b/3m nazw anego Southern C m ss {Krzyż P ołu
dnia), z załogą Charles Kingsford Smith i Charles Ulm (piloci), Harry Lyon
(nawigator) i Jam es W arner (radiotelegrafista) był przelot przez Pacyfik. Od
31 m aja do 9 czerwca 1928, w trzech etapach, pokonano trasę z lotniska Oakland
w San Francisco (USA) do Brisbane w Australii, z m iędzylądowaniam i na Ha
wajach w Honolulu i w Suwa na wyspie Viti Levu w archipelagu Fidżi, długo
ści 12 tys. km, w tym 5 tys. km nad oceanem . W ielka droga przez Pacyfik
została otwarta! W następnych latach na tym samolocie Kingsford Smith doko
nał wielu wspaniałych dalekich przelotów. I tak w 1928 przeleciał w poprzek
Australię, w 1929 - dokonał przelotu z Australii do Wlk. Brytanii, a w 1930
z W ielkiej Brytanii do USA. Ostatni lot oceaniczny Southern C m ss wykonał w
1935. Pilot i w łaściciel sam olotu, Sir Charles K ingsford Sm ith (9 luty 1897 8 listopad 1935) na krótko przed śm iercią, sprzedał Krzyż P ołudnia za 3 tys.
funtów rządowi australijskiemu. Tym samym, w 7 lat od wykonania pierw sze
go lotu transpacyficznego, F-VII b/3m Southern Cross powrócił na swe doce
lowe lotniska w Brisbane w Australii, zajm ując honorowe m iejsce w ogrom 
nej szklanej gablocie, jako eksponat muzealny.

ZAPOMNIANE

Fokker F.VIIb/3m zbudowany w Belgii w zakładach SABCA na podstawie licencji. Otrzymał cywilną rejestrację OO-AIN. Był to drugi samolot z taką rejestracją. Pierwszy rozbił
się 11 września 1930 na lotnisku Croydon w Wielkiej Brytanii, kiedy tuż po starcie w silnie zamglonym powietrzu w kabinie samolotu pojawił się ogień. W kraksie zginęli wówczas
obaj piloci. Ten samolot w malowaniu z pierwszej połowy lat 1930., prawdopodobnie dotrwał do niemieckiej inwazji w maju 1940
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Fokker F.VIIb/3m zbudowany na podstawie licencji przez zakłady Romeo jako Ro.10,
Ostatni włoski Fokker F.VIIb/3m z rejestracją cywilną l-UADI

A LA L IT T O R IA

Fokker F.VIIb/3m zbudowany na podstawie licencji przez zakłady Romeo jako Ro.10.
Jest to jeden z trzech włoskich Fokkerów F.VIIb/3m z wiele mówiącą rejestracją cywil
ną l-DUCE / Rysunki: Krzysztof Janowicz
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Fokker F.VIIb/3m zbudowany na podstawie licencji przez zaktady
Romeo jako Ro.10. Jest to kolejny włoski Fokker F.VIIb/3m
z rejestracją cywilną l-ADUA

ZAPOMNIANE

Fokker F.VIIb/3m zbudowany w Belgii w zakładach SABCA na podstawie licencji. Otrzymał cywilną rejestrację OO-AIN. Był to drugi samolot z taką rejestracją. Pierwszy rozbił
się 11 września 1930 na lotnisku Croydon w Wielkiej Brytanii, kiedy tuż po starcie w silnie zamglonym powietrzu w kabinie samolotu pojawił się ogień. W kraksie zginęli wówczas
obaj piloci. Ten samolot w malowaniu z pierwszej połowy lat 1930., prawdopodobnie dotrwał do niemieckiej inwazji w maju 1940
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Fokker F.VIIb/3m zbudowany na podstawie licencji przez zakłady

Fokker F.VIIb/3m zbudowany na podstawie licencji przez zakłady Romeo jako Ro.10.
Ostatni włoski Fokker F.VIIb/3m z rejestracją cywilną l-UADI
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Stopka pisma firmowego wytwórni Fokker z 1928 / Zdjęcie: http://earchives.lib.purdue

Poiski Fokker F-VII b/3m (c/n 5057) P-PAAA polskiego Ministerstwa Komunikacji za
trzema Junkersami G .24 D na lotnisku Schipchol w Amsterdamie, Holandia / Zdjęcie:
www.ruudleeuw.com

wraz ze swym kolegą wyruszą do Ameiyki wprost p n e z Atlantyk. D m gi lot, tzw.
okrężny w czterech etapach odbędą lotnicy por. Kalina, wraz z poi: Szałasem
i wytrawnym mechanikiem st. sień. Kłosinkiem.
Porucznicy Kalina i Szałas oraz sień. Kłosinek w sobotę wieczoiem wyru
szyli pośpiesznym pociągiem do Paryża i dziś przedstawią się polskiemu amba
sadorowi w Paryżu, Chłapowskiemu, i władzom lotniczym francuskim, a na
stępnie po porozumieniu się z kapitanem Idzikowskim i kap. Kubalą i po zabra
niu pewnych technicznych części sprzętu samolotowego, wyruszą do Amsterda
mu, gdzie zamówiony jest samolot ,,FokkeiJ' do podróży do Ameryki i na tym
aparacie [...] wyruszą okrężną dmgą, dzielącą się na cztery etapy dla zdobycia
Atlantyku. (...)
Por. Kalina tak wspomina budowę samolotu Fokker F-VII b/3m:

Zgodnie z harmonogram prac, samolot był gotów do oblatania 28 kwiet
nia 1928. Po wykonaniu próbnych lotów, samolot o numerach fabrycznych
kadłuba - 5057 i płata - 5109, otrzym ał polską rejestrację cywilną o znakach
P-PAAA. Kolejne loty z udziałem polskiej załogi, to próby i pomiary osiągów

Pojawiające się w tym czasie w kraju tytuły prasowe, jak chociażby w dzien
niku Polska Zachodnia z 3 maja 1928 - Przygotowanie drugiego polskiego lotu
przez Atlantyk. Lecieć mają piloci Kalina i Szałas, porucznicy W.P., podsycały
zainteresowanie społeczeństwa planowanym przelotem polskich lotników.
29 maja 1928 załoga polska z Am sterdam u odleciała do W arszaw y, lą
dując o 16:00 na Polu M okotowskim , w itana przez rzesze wojskow ych,
znajom ych i ciekaw skich. Nie zabrakło oficjeli z M inisterstw a Kom unika
cji w osobach sam ego m inistra kom unikacji inż. Pawła Rom ockiego i pod
sekretarza stanu inż. W itolda Czapskiego. Z chw ilą powrotu do kraju, za
łoga Fokkera nr rej. P -P A A A niem alże z marszu rozpoczęła intensywne
przygotow ania do przelotu przez oba oceany - Atlantyk Południowy i Pół
nocny. Planow ała przelot z W arszawy do Lizbony (2 760 km) i stamtąd
start do przelotu długości ok. 2 800 km nad Afryką do Dakaru lub SaintLouis w Senegalu, położonych nad wybrzeżem Oceanu Atlantyckiego. Dalej
przez Atlantyk Południowy do Natalu w Brazylii, stolicy stanu Rio Grandę
do Norte, stanowiącego najbardziej wysunięty na północ obszar Ameryki Po
łudniowej, będąc zarazem najbliższym punktem łączącym Amerykę Łaciń
ską z Europą - ponad 5 200 km. Kolejny planowany etap to przelot o długo
ści 2 084 km, z Natalu do Rio de Janeiro lub ok. 4 000 km, z Natalu do Cara
cas (stolicy W enezuelii) położonego 11 km od wybrzeża M orza K araib
skiego. Stamtąd, przez Am erykę Środkową, do Stanów Zjednoczonych AP,
ewentualnie z Caracas, przez M orze Karaibskie do stolicy Kuby, Hawany
(długość 2 156 km). Z Hawany czekał ich dystans ok. 2 150 km do Nowego
Jorku w Stanach Z jednoczonych AP i skok ponad 6 000 km z Now ego
Jorku, przez Atlantyk Północny, do Europy. Całość projektowanej trasy,
to blisko 22 500 km i 172 godziny lotu (co do której nie było pewności, czy

Fokker F.Vilb/3m zakupiony w Holandii przez Lotnictwo Wojskowe do wykonania przelotu na trasie Warszawa-Bagdad-KairW arszawa. Rankiem 30 lipca 1928 samolot ten wystartował z Dęblina z załogą por. pil. Kazimierz Kalina, por. pil. obs.
Kazimierz Szałas i mechanik st. sierż. Stefan Kłosinek.
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(...) Po bardzo miłym i serdecznym pow itaniu przez dyrekcję Fokkera,
poprowadzono nas na oddział wytwórni, gdzie stał ju ż szkielet kadłuba [...]
W stolami pokazano nam wiele elementów budowanego skrzydła do naszego
Fokkera, jak potężne dźwigary, żebra, okucia itd. Fokker nasz, jak większość
Fokkerów, miał konstrukcje mieszaną. Kadłub był spawany z rur stalowych,
kryty płótnem, skrzydło wolnonośne drewniane kryte sklejką. Silniki były już
w wytwórni, ale jeszcze nie zamontowane [...] Jeśli chodzi o konstrukcję samo
lotu do przelotu transatlantyckiego, był to wyjątkowo udany typ, bardzo wygod
ny dla załogi: wygodne fotele, dobra widoczność [...] dużo miejsca w kabinie
pilotów [...] W kadłubie oprócz ogmmnego zbiornika na przeszło 6000 I paliwa,
wygodne miejsce dla nawigatora i jego przyrządów nawigacyjnych [...] Pilot,
nawigator i mechanik nie musieli bez przerwy siedzieć na swych fotelach, mo
gli swobodnie opuścić swe miejsca podczas lotu [...] co przy długich lotach ma
zasadnicze znaczenie. Rozprostowanie członków ciała i odprężenie wpływają
bardzo dodatnio na samopoczucie załogi. Ani „O rzełB iały"', ani „Polonia”2
nie miały tych zalet i udogodnień, jakie miał nasz Fokker. Poza tym, były
jeszcze inne zalety konstrukcyjne, ja k liczba zbiorników paliwa i oleju, zasi
lanie silników, zasilanie opadowe itp. w porównaniu z „Oiłem Białym ” czy
„Polonią” [...] samolot Fokker F -V lł b/3m był wyposażony w trzy silniki fir
my Wright, każdy o mocy 200 KM [...] Moim zdaniem w owym okresie nie
było lepszych i pewniejszych silników do takiego przedsięwzięcia, jakie pla
nowaliśmy z por. Szałasem. (...)

samolotu, które trwały do 19 maja. Następnego dnia samolot został przekaza
ny polskim lotnikom, o czym niezwłocznie zameldowali płk. Rayskiemu, sze
fowi Departamentu IV Lotnictwa M SW ojskowych. W okresie oczekiwania
na zezwolenie przelotu z Holandii do Polski przez terytorium Niemiec polscy
lotnicy nie próżnowali. Intensywnie latali, sprawdzając przyrządy nawigacyj
ne i działanie pozostałych instrumentów pokładowych.

Około pierwszej w nocy, po pokonaniu 3000 kilometrów, Fokker znalazł się nad Bagda
dem, ale rozbił się w trakcie lądowania. Zginął por. Szałas, dwaj pozostali członkowie
załogi odnieśli lekkie obrażenia / Rysunek Krzysztof Janowicz
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Orędownik Wrzesiński i Polonia w tytułach W ielki lot okrężny lotników
polskich i Polski lot okrężny doniosły:
(...)... o godz. 5 min. 14 rano wystartowali lotnicy polscy, porucznicy Kalina
i Szałas oraz sieńant Kłosinek do wielkiego lotu okrężnego: Dęblin-BagdadKair-Warszawa [...], żeby w przeciągu trzech dni przebyć mają 8.000 km. Z D ę
blina lecą oni przez Lwów, Czemiowce, Constanzę, moize Czarne ponad A ngo
rą ku Adanie vt’ Azji Mniejszej, a stamtąd do Bagdadu, gdzie wylądują około
godziny 2-3 w nocy. Lotnicy przelecą 400 km nad Morzem Czamem. Będzie to
pierwszy pizelot nad tem morzem. (...)
Przytoczone artykuły jednak mają się nijak wobec zamieszczonej w nr 211
Dziennika Białostockiego z 31 lipca 1928 korespondencji redaktora J. Wielo-

Przypomnijmy, że samolotem z tym typem silnika, w jaki był wyposażony
polski Fokker, Charles A. Lindbergh przeleciał Atlantyk Północny z Nowego
Jorku do Paryża w ciągu 34 godzin, w dniach 20-21 maja 1927. Była to najlep
sza rękojmia dla powodzenia przedsięwzięcia planowanego przez polskich lot
ników, poruczników Kalinę i Szałasa, z udziałem sierżanta Kłosinka. A wła
śnie silnik, jak pokazały transatlantyckie próby Idzikowskiego i Kubali, miał
kapitalne znaczenie w długodystansowych przelotach.

Lot okrężny przez Europę, Azję i Afrykę
Mimo poczynionych przygotowań i włożonego wysiłku, załoga Fokkera
nie otrzymała od polskich władz wojskowych zgody na dokonanie przelotu
transatlantyckiego. Rozbudzone pragnienia polskiego społeczeństwa o polskim
locie nad Południowym Atlantykiem rozwiewa w tytule Nie będzie polskiego
lotu do Ameryki Połudn. z 13 czerwca 1928 nr 134 dziennika toruńskiego Sło
wo Pomorskie, gdzie czytamy:
(...) Departament lotnictwa komunikuje, że por. Kalina i Szałas dokonywają
normalnych lotów treningowych, które nie pozostają w żadnym związku z lotem do
Ameryki Południowej, ponieważ co do tego lotu żadna decyzja nie istnieje. (...)
Niezrozumiała była ta decyzja władz wojskowych. Przecież w tym celu
zamówiono w wytwórni Fokkera odpowiednio wyposażony samolot, a ze strony
lotników wszystko było już gotowe do podjęcia zadania. Czyżby z lotem kpt.
Idzikowskiego i kpt. Kubali z Paryża do Nowego Jorku przez Północny Atlantyk
wiązano większe nadzieje, w tym związane z głosami polskiej polonii w Amery
ce, będącej sponsorem lotu? W każdym razie, szef departamentu lotnictwa płk
Rayski, poinformował por. Kalinę i por. Szałasa o zmianie celu lotu. Zasko
czonym decyzją lotnikom polecił opracować nowy projekt - kierunek wschod
ni. Po ochłonięciu, porucznicy Kalina i Szałas z werwą zabrali się do opraco
wywania nowej trasy lotu. Zaczęło się zbierania danych o krajach, nad którymi
mieli lecieć, lotniskach docelowych i zapasowych, całkowitym i przewidywa
nym czasie przelotu, warunkach pogodowych, mapach, słowem wszystkiego,
co jest niezbędne w tego typu przelotach. Nowy projekt podzielony został na
trzy etapy: I etap ok. 3 200 km Dęblin-Bagdad w Iraku z przelotem nad Rumu
nią, Morzem Czarnym, Turcją, pustyniami Syryjską i Iracką; II etap 1 800 km
Bagdad-Kair w Egipcie; III etap ok. 3 000 km Kair-Warszawa, przez Morze
Śródziemne, M ałą Azję i Półwysep Bałkański. Łącznie blisko 8 000 km i 52
godziny w powietrzu. W Bagdadzie i Kairze przewidziano międzylądowania
z postojem najwyżej 4 godzin. Przelot miał być wykonany w ciągu dwóch i pół
dnia. Lotnicy zakładali, że start do I etapu będzie miał miejsce ok. 5:00 nad
ranem, a przylot do Bagdadu ok. 01:00 w nocy. Odlot miał nastąpić z lotniska

Szkielet płata samolotu Fokker F-VII w budowie / Zdjęcie: Nederlandsche Vliegtuigenfabriek Fokker

Wnętrze kabiny załogi samolotu Fokker F-VII/3m / Zdjęcie: Nederlandsche Vliegtuigenfabriek Fokker

17

LO TN IK Ó W

(...) Bez zapowiedzi, bez szumnej reklamy w szary, mglisty, deszczowy pora
nek wystartowali dwaj lotnicy polscy, porucznicy Kalina i Szałas do wielkiego
rajdu okrężnego Dęblin-Bagdad-Kair-Warszawa. Lot ten odbędzie się w trzech
etapach [...] W rajdzie tym po raz pierwszy przekreślone będzie w poprzek M o
n ę Czarne i po raz pierwszy zawalczą motoiy nad niezbadaną, dziką, zazdrośnie
strzegącą swych tajemnic pustynią arabską, gdzie nie postała jeszcze noga białe
go człowieka. Potężny, trójmotomwy Fokker [...] gigantycznym swym lotem wią
że ze sobą trzy części świata: Europę, Azję i Afiykę. Honor wykreślenia trasy przy
szłej komunikacji linji lotniczejpizypadł w udziale lotnikom polskim [...] Pomcznicy Kalina i Szałas oraz sieńant Kłosinek, to pionierzy nowej drogi. (...)

POLSKICH

(...) W tym drugim locie, ja k w poprzednich lotach, fascynowała mnie praca
silników [...] Obroty silników można było zsynchronizować dość dokładnie, ale
zawsze istniała mała różnica w obrotach, co powodowało również zmiany w f a 
lach dźwiękowych, które raz nakładały się i potęgowały dźwięki lub przeciwnie
przycichały, co można było porównać z najwspanialszą muzyką, jaką człowiek
mógł stworzyć. W tych długich godzinach lotu i przy tej muzyce silników przy
pom inały m i się utwoiy muzyczne wielkich kompozytorów Chopina, Liszta,
Bethowena, Mozarta i wielu, wielu innych. (...)

Pomimo trudnych warunków atmosferycznych, o 5:14 rozpoczął się Polski lot
do Azji i Afryki, jak donosiły dzienniki Polonia i Paluczanin w artykułach o treści:

PRZELOTY

Do czasu podjęcia decyzji zezwolono załodze Fokkera na loty treningo
we nad terytorium kraju, trwające kilkanaście godzin. Start do pierwszego
lotu, 4 czerwca 1928 nastąpił o 16:00 z lądowaniem następnego dnia o 10:20
po locie trwającym 18 godzin i 20 minut. O wykonaniu lotu por. Kalina zam el
dował szefowi departamentu lotnictwa, składając odpowiedni raport z jego prze
biegu, z nadzieją na uzyskanie formalnej zgody na planowany przelot nad
obydwoma Atlantykami. Cztery dni po przelocie, tj. 8 czerwca wezwano po
ruczników Kalinę i Szałasa do szefa lotnictwa, płk. Rayskiego. Niestety, nie
m iał dobrych wiadomości dla naszych śmiałków. Uzyskanie zgody na w y
konanie przelotu przeciągało się, płk. Rayski nie był w stanie określić term i
nu. Polecił wykonać kolejny, wielogodzinny lot. Kalina i Szałas ustalili, że
tym razem będzie to co najmniej 30-godzinny lot, porównywalny do tego,
jaki ich czeka w zakładanym projekcie, z Natalu do Caracas, czy też z N o
wego Jorku do Europy. Ponieważ samolot, troskliwie przygotowany przez
sierż. Kłosinka, czekał w pełnej sprawności do lotu w każdej chwili, następne
go dnia (9 czerwca o 20:00) nastąpił start. Lot wykonywany był bez lądowania
wzdłuż i wszerz Polski - z W arszawy poprzez Poznań do Lwowa i z powrotem
do W arszawy, stamtąd do Krakowa i powrót do W arszawy. W ysokość prze
lotowa - 1000 m. Załoga Fokkera lądowała na polu mokotowskim po 32 go
dzinach, świtem 11 czerwca 1928 o 4:00 rano, pokonując w powietrzu 5 000
km. Jak wspom ina por. Kalina:

Centrum W yszkolenia Oficerów Lotnictwa w Dęblinie. Termin wykonania
przelotu przedłużał się, z przyczyn nieznanym załodze Fokkera. Wreszcie ze
zwolenie na start wydano 27 lipca 1928. Pogoda była wymarzona do odlotu,
który wyznaczyli sobie na 30 lipca. Jednak w nocy, z 29 na 30 lipca zerwała
się burza i wichura z deszczem. Bardzo silny wiatr wiał prawie prostopadle do
najdłuższego kierunku startu lotniska w Dęblinie.

ZAPOMNIANE

zostanie zaakceptow ana przez polskie władze wojskowe). Lotnicy byli prze
konani, że na Fokkerze taki lot m ogą wykonać.

Stalowa kratownica z rur spawanych kadłuba Fokkera P-PAAA, widoczny główny zbiornik
paliwa o poj. 6 .0 0 0 1pozwalający na przelot Atlantyku i zbiorniki oleju / Zdjęcie: A. Morgała
Polskie Samoloty wojskowe 1918-1939 toml str. 223

Mocowanie silnika pod płatem nośnym Fokkera z charakterystycznie ukształtowanym
zbiornikiem oleju / Zdjęcie: TLiA nr 4/1981

wieyskiego. który towarzyszył lotnikom na lotnisku w Dęblinie do ostatniej
chwili startu.
Pozwólmy naszej wyobraźni przenieść się w przeszłość, ponad 85 lat wstecz
i dzięki naocznemu świadkowi, stańmy się uczestnikami wydarzeń z 30 lipca
1928 . Wczujmy się w pełną dramaturgii atmosferę panującą w ostatnich po
czynaniach przedstartowych, jak i samego startu do lotu okrężnego:

ZAPOMNIANE

PRZELOTY

POLSKICH

LO TN IK Ó W

(...) Wczoraj rano o godz.5 min. 14 wystartowali z Dęblina do lotu okrężne
go Dęblin-Bagdad-Kair-Warszawa porucznicy Kazimierz Kalina i Kazimierz
Szałas oraz mechanik sieńant Stefan Kłosinek. Dzielnych lotników żegnał na
lotnisku [...] korespondent naszego pisma. Oto jego relacja:
Wszędzie cisza i spokój. Lotnisko śpi. [...] Tylko w kasynie oficerskim trzy
okna oświetlone. To pokoje poruczników Kaliny i Szałasa. którzy szykują się do
dmgi [...] Kompanja żołnierzy zmierza ku hargamwi, gdzie stoi potężny Fokker.
Po chwili z kasyna wychodzi porucznik Szałas, a w ślad za nim porucznik Kali
na. Serdeczny uścisk dłoni i krótkie żołnierskie: - Cześć! - Cześć!. Oidynansi
ładują do auta termosy, mapy [...] obaj oficemwie zajmują miejsca w samocho
dzie. Podjeżdżamy do hangaru. Tam ju ż panuje nich. Kompanja żołnierzy, wy
tacza olbizymiego „ptaka” na lotnisko. - Wolno! Wolno! - słychać głos sier
żanta Ktosinka, do którego należy konserwacja m aszyny.-Stop!... Olbrzym staje.
Przynoszą drabiny i sieńant Kłosinek zaczyna umocowywać p o d potężnymi
skrzydłami wielkie rakiety, służące do oświetlenia lotniska przy nocnym lądo
waniu. Jeszcze ostatni rzut oka na motoiy i przyrządy nawigacyjne. - Naprzód
- pada komenda i olbrzymi ptak, ciągniony setką ramion żołnierskich msza na
start. Tymczasem pilot ponicznik Kalina bada wiatr. Niepomyślny - oświadcza
- Skąd startować? Wiatr wieje północno-wschodni, pomyślny dla lotu, lecz nie
pomyślny dla startu. Start musi odbywać się pod wiatr, temczasem wyboiste
lotnisko dęblińskie właśnie w tym kierunku nie było wczoraj walcowane. Sytu
ację pogarsza jeszcze deszcz, który padał w Dęblinie do 2-ej w nocy. Na lotni
sku stoją głębokie kałuże wody, teren lotniska rozmokły. Ciężki będzie start,
panie poruczniku - odzywa się jeden z podoficerów. - Trudno!...! porucznik
Kalina rusza na pizełaj lotniska w poszukiwaniu najrówniejszego miejsca do
startu. Tu źle i tu niedobize. Siada potem do samochodu, zaczyna jeździć wzdłuż
i wszeiz, po całym lotnisku. Źle! Tu doły, obok rozmokła ziemia ugina się pod
nogami. Wreszcie znajduje ponicznik Kalina wąziutki pasek równego pola, bie
gnący pizez całe lotnisko w stronę hangarów i miasta. - Stąd start! - decyduje

18

po wojskowemu [...] Zbliża się chwila odlotu. Lotnicy zaczynają wciągać sko
nane kombinezony, wkładają kominiarki. Twarze mześmiane, spojrzenia pełne
radości. - Nareszcie lecimy - mówi porucznik Szałas. - Jak biegnie trasa raj
du? - rzucam pytanie. - Niech pan przepmwadzi pm stą linie z Dęblina do Adany [miasto w południowej Turcji nad rzeką Seyhan - przyp. Autora] nad monem Śródziemnem, otrzyma pan trasę lotu. Przejdzie ona koło Lwowa, Czemiowiec, Konstancy, pnetnie Morze Czarne, dalej pójdzie nad Angorą. Adana będzie
punktem orientacyjnym, mamy nad nią przelecieć około 7 wieczorem. Z Adany
lecimy już pm sto do Bagdadu wzdłuż koryta Eufratu [rzeka o długości 2.781
km; 25 miejsce wśród najdłuższych rzek świata, przepływająca przez Turcję,
Syrię, Irak - przyp. autora], W Bagdadzie wylądujemy około godz. 2-3 w nocy.
Pierwszy ten etap liczy 3.200 km, z czego 400 km pizelecimy nad morzem Czarnem. Będzie to pierwszy pizelot przez morze Czarne, dotychczasowe bowiem
ekspedycje lotnicze francuskie i angielskie leciały wzdłuż brzegów. - A etap
dmgi? - Ten, aczkolwiek najkrótszy, będzie najtrudniejszy, najniebezpieczniej
szy. Chociaż wynosi tylko 1.800 km, to jednak lecieć będziemy cały czas nad
niezamieszkałemi okolicami. Nasz „Fokker1' będzie pierwszym aparatem, który
przeleci ponad pustynią arabską, pustynią, której nie dotknęła jeszcze noga
białego człowiek, krajem, który na mapie zaznaczono czystą plamą, bo nic o
nim bliżej nie wiadomo [...] Trzeci etap nie je st już taki tmdny, bowiem droga
pmwadzi nad krajami cywilizowanemi [...] Nagle z aparatu dobiega nas głos
porucznika Kaliny: - Kaziu, żegnaj się, startujemy [...] Jeden z podoficerów pod
nadzorem sieńanta Kłosinka zapuszcza motory. Zaczyna padać drobny deszcz.
Odlotowi przyglądają się tylko żołnierze, kilku podoficerów, przed samym star
tem pizyszedł oficer inspekcyjny. Z osób cywilnych, tylko my. Czas siadać do
aparatu. Kmtkie żołnierskie pożegnanie, bez łez, bez patetycznych mów - dwa
patce do kominiarki i lotnicze: - Bywajcie zdrowi!... - Szczęśliwej dmgi!... Mocne
uściski dłoni i za lotnikami zamykają się dizwiczki do aparatu. Od tej chwili
zdani są tylko na własne siły. Ponicznik Kalina puszcza na cały gaz motory pracują bez zarzutu. Wychyla się jeszcze z aparatu. Ostatni pożegnalny nich ręką.
Żołnieize usuwają podpórki z pod kół samolotu. Olbrzymi „ptak" msza ze startu.
Jest punktualnie godzina 5 min. 14. Następuje chwila dramatycznego napięcia.
Czy ciężka maszyna naładowana 3.000 kilogramów benzyny, sama ważąca oko
ło 6 ton, podniesie się z ziemi, czy nie wpadnie na ciemniejące w dali dachy
Dęblina? Porucznik Kalina włącza pełny gaz. Samolot sunie 400 metrów po zie
mi, wreszcie poderwany wprawną dłonią pilota, odrywa się od ziemi. Zatacza
nad lotniskiem wielkie koto i niknie w szarej mgle deszczowego poranka. (...)
Dla uściślenia, jeśli spojrzymy na topografię CWOL z 1928, start Fokkera
rozpoczął się od dawnego, carskiego fortu na wschodniej stronie lotniska dębliń
skiego, w kierunku sadu Min. Rolnictwa i zabudowań osiedla Irena, którego
początki sięgają roku 1854, a zwanego tak od imienia żony feldmarszałka i księ
cia warszawskiego Iwana Paskiewicza. Wiejący wiatr poważnie skrócił rozbieg
samolotu i przez długi czas, wiejąc w plecy pomagał lotnikom prawie do Kon
stancy nad Morzem Czarnym. Lot odbywał się na wysokości 1 000 - 1 200 m.

Polski egzemplarz Fokkera F-VII b/3m nr rej. P-PAAA w wersji dalekiego zasięgu, za
kupiony do lotu przez Atlantyk, na lotnisku mokotowskim w Warszawie / Zdjęcie: cza
sopismo Pilot z 1928; wydawca Klub Pilotów woj. Śląskiego

Trzeci członek załogi, rówieśnik por. Kaliny, to doświadczony majster woj
skowy sierżant Stefan Kłosinek. Jego wysokie kwalifikacje potwierdza zakwa
lifikowanie (wraz z mechanikami st. sierż. Kobuzem i Gierlickim) w 1922 do za
wodów Alpen Rundflug w Zurychu w składzie polskich załóg obok: ppłk.
Rayskiego, kpt. Krzyczkowskiego, kpt. Filipowicza, por. Giedgowda na sa
molotach Breguet XIV A2 oraz w 1924 do przygotowania i odbycia pierw
szego w historii lotnictwa światowego lotu grupowego nad Alpami. Tego wy
czynu dokonały 29 września 1924 dwa klucze po trzy nowo zakupione we
Francji dwumiejscowe samoloty typu Potez XV. Nazwisko sierż. Kłosinka poja
wia się także w Challenge International de Tourisme 1932, gdzie wraz z kpt.
Ignacym Giedgowdem na samolocie PZL-19 zajął 18 miejsce.

Feralny lot

Ciekawostka! Naniesione ukośnie białe linie na grzbiecie kadłuba i usterzeniu pozio
mym Fokkera P-PAAA pozwalające na pomiar kąta znoszenia samolotu przez wiatr
Zdjęcie: TLiA nr 4/1981

Ci trzej wspaniali polscy lotnicy, stanowiący załogę Fokkera, której, jak
donosiły tytuły prasowe:

Załoga Fokkera

(...) lot z Warszawy do Bagdadu odbyt się bez najmniejszego wypadku.
Wspomagani pomyślnym wiatrem, lecieli wprost na pierwszy etap - bez żad
nych odchyleń. (...)

Znakomity pilot, świetny obserwator i doskonały mechanik, to zgrany ze
spół. Wszyscy trzej w 1920 znaleźli się w 12. eskadrze wywiadowczej, której
bazą był Wilanów. Por. Kazimierz Kalina urodzony w 1898 w zaborze pru
skim w Poznańskiem. W 1916 został powołany do armii pruskiej. Służył, jako
telegrafista w wojskach kolejowych. W chwili odzyskania niepodległości przez
Polskę, znalazł się w Ławicy pod Poznaniem. W 1919 skończył szkołę mecha
ników lotniczych, w rok później uzyskał stopień pilota i przydział do 12. eska
dry wywiadowczej. Po wojnie polsko-bolszewickiej odkomenderowany, jako

Ok 17:00 przelecieli nad Angorą, aby nad Konya w Turcji o 19:00 obrać kieru
nek na południowy wschód, w następstwie czego:
(...) około godziny 10-ej wieczorem czasu miejscowego, tj. około godzi
ny 8-ej wiecz. według czasu warszawskiego dotarli do Bagdadu. Trasa, jaką
przebył wielki „Fokker” z Dęblina do Bagdadu wynosi 3.200 km. Lot trwał
14 godzin 46 minut, a przeciętna szybkość aparatu wynosiła 213 km na go
dzinę. Przeciętna „normalna” (bez wiatru) szybkość lotu „Fokkera” wyno
siła 175 km na godzinę. (...)
Por. Kalina wykonał dwa obszerne okrążenia nad miastem w rejonie, gdzie
usytuowane było lotnisko. Załoga jednak nie dostrzegła punktów świetlnych
lotniska. Krążyli więc nad miastem godzinę, dwie. bacznie wypatrując świateł.
Przecież lotnisko w Bagdadzie powinno być powiadomione o ich przylocie!
Po to por. Szałas przed odlotem z Polski wręczył oficerowi inspekcyjnemu
telefonogram. który miał być przez Departament IV Lotnictwa w Warszawie
natychmiast przesłany do Bagdadu. Jak się później okazało, do Bagdadu jed
nak nigdy nie dotarł. Tymczasem przedłużające się krążenie nierozpoznanego
samolotu nad Bagdadem, wreszcie zaniepokoiło służby lotniska Hinaide (dziś
nie istniejącego), które zaczęły naprędce improwizować oświetlenie pola wzlo
tów. Oto jak polska prasa opisała tamte chwile:

Por. pil. K. Szatas w kabinie F-VII b/3m nr rej. P-PAAA. Widoczne: wiatraczek jednej
z prądnic zamontowany na goleni podwozia, zabudowa silników i znak firmowy produ
centa / Zdjęcie: TLiA nr 4/1981

(...) Do godziny 2 min. 30, tj. do godz. 12 m. 30 w nocy według naszego
czasu zataczali nad Bagdadem olbrzymie koła. Następnie wzięli kurs na leżące
w pobliżu miasta pole Hinaide, lotnisko wielkobiytyjskiego królewskiego kor
pusu lotniczego. W chwili, kiedy lotnicy polscy ukazali się nad Hinaide, lotnicy
angielscy skierowali na maszynę snopy światła z te/lektorów, aby wskazać kie
runek lądowania. Światła reflektorów jednak krzyżowały się i wytwarzały nie
pewne cienie. W tych warunkach lądowanie było bardzo niebezpieczne. Wobec
tego lotnicy polscy postanowili przeczekać do świtu. W chwili, kiedy pierwszy
bizask zaczął rozpraszać ciemności i Anglicy stłumili światło wflektorów, sa
molot polski opuścił się. [...] Jeden z wybitnych oficerów-pilotów wielkobrytyjskich, który w czasie pizylotu polskiego samolotu znajdował się na lotnisku
i przypatrywał się wraz z kolegami ewolucjom Fokkera, wyraził się [...] z ogrom-
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LOTNIKÓW

Nasz główny bohater, por. Kazimierz Szałas, wespół z por. Kaliną specjali
zował się w lotach nocnych. Wiosną 1925, jako pierwszy w świecie, wykonał
dobrej jakości nocne zdjęcia lotnicze, ubiegając Amerykanów, którzy wykonali
je dopiero jesienią tegoż roku. Prawdopodobnie, jako pierwszy w Polsce. K. Szałas
posługiwał się w samolocie sekstantem. Wolne chwile poświęcał studiom tech
nicznym, dając polskiemu lotnictwu kilka wynalazków, m.in. spadochron do zrzu
tu meldunków i suwak do obliczania map lotniczych, czy też ulepszone tzw.
myszki lotnicze, będące w istocie 1-kg bombami odłamkowymi.

POLSKICH

Por. Kalina wymieniony w szeregu rozkazów, odznaczony był m.in. Krzy
żem Zasługi i orderem czeskiego Białego Lwa. W 1934 wykonał szereg lotów
pokazowych w Brazylii, demonstrując samolot RWD-8. jednak prowadzone
rozmowy o zakupie 15 egzemplarzy zakończyły się niepowodzeniem.

PRZELOTY

instruktor, do szkoły pilotów w Bydgoszczy, gdzie jego uczniami byli, m.in.
Bolesław Orliński i Stefan Florianowicz. 5 października 1926 por. pil. K. Ka
lina dokonał oblotu samolotu JD-2. W trakcie lądowania doszło do pęknięcia
przewodu doprowadzającego paliwo do silnika i pożaru, w wyniku czego pilot
został dotkliwe poparzony, a samolot spłonął. Mimo to, dzięki dobrej opinii
oblatywacza, zbudowano kolejny prototyp, którego oblotu 26 czerwca 1927
dokonał sam konstruktor, inż. Jerzy Drzewiecki. Kazimierz Kalina odniósł na
nim zwycięstwo w I Krajowym Konkursie Awionetek w Warszawie, w dniach
6-9 października 1927.

ZAPOMNIANE

Na stanowisku obserwatora (nawigatora) por. Szatas. Po odsunięciu pokrywy w kadłu
bie i podniesieniu osłony nawigator mógł wykonywać namiary sekstansem i pomiary
znoszenia z kursu / Zdjęcie: TLiA nr 4/1981

Plan sytuacyjny lotu okrężnego Dęblin-Bagdad-KairW arszawa / Rysunek na podst. Dziennika Białostoc
kiego nr 212 z 1. 0 8 .1 9 2 8 - Krzysztof Janowicz

nym uznaniem o zręczności
pilota i pew ności prow a
dzenia przezeń aparatu.
Lotnicy z uznaniem mówi
li o ostrożności polskiego
pilota, który nie chciał lyzykować lądowania na nieznanem lotnisku w ciemno
ściach. (...)

(...) Z dreszczem bólu przyjmuje Polska wieść o zgonie swego dzielnego
lotnika w dalekiej Mezopotamii, ale i z uczuciem głębokiej czci, bo zginął na
szlaku wielkiej idei X X stulecia, zginął ja k pionier, krwią własną wpisujący
imię polskie w światową wstęgę bohaterstwa. Wyprawa żeglarzy polskich do
konała tragicznego wzbicia, ale ani je j uczestnicy, ani naród polski, który wy
prawę ich powitał z entuzjazmem i wiarą, nie mają zaiste powodu, aby takiej
klęski się wstydzić: poprzez takie ofiary kroczy się do mety ostatecznego zw y
cięstwa. Poprzez takie zgony zdobywa się laur nieśmiertelności. (...)

Tragiczna śmierć
jednego z niezłom
nych lotników

(...) POGRZEB Ś.P. KAZIMIERZA SZAŁASA ODBYŁ SIĘ WE WTOREK
(tj. 31 lipca 1928). POCHOWANO GO Z HONORAMI W OJSKO W EM IW ASY
STENCJI GENERAŁA I OFICERÓW LOTNICZEGO KORPUSU WIELKO-

Pomimo podjętych środ
ków ostrożności przy pod
chodzeniu do lądow ania
przez por. Kalinę, nie udało
się zapobiec tragedii:

Chluba polskiego lotnictwa, por. Szałas zginął śmiercią lotnika! Porucznik
Kalina i sierż. Kłosinek odnieśli lekkie obrażenia. Polska prasa na wieść o katastro
fie w Bagdadzie i tragicznej śmierci por. Szałasa, pełna była wstrząsających
tytułów. Oto niektóre z nich: Polska tragedia lotnicza w Bagdadzie: Polska w
bólu i czci pochyla się NAD ZWŁOKAMI PORUCZNIKA SZAŁASA; TRAGICZ
NA ŚMIERĆ POR. SZAŁASA POD BAGDADEM, Żałobne wieści z obcej dalekiej
krainy. Wymowne są te tytuły śmiałego przedsięwzięcia trzech lotników polskich,
które zakończyło się niespodziewaną śmiercią jednego z nich. Polską tragedię
w Bagdadzie opisał również dziennik The Royal Aero of the United Kingdom
Flight na str. 675, z 2 sierpnia 1928. W przypadku tragedii bagdadzkiej trudno
mówić o katastrofie, bardziej o kapotażu polegającym na przewróceniu się samo
lotu przez nos na plecy (kołami podwozia do góry), który jest wypadkiem w lotnic
twie rzadko groźnym. Tak się jednak nieszczęśliwie stało, że śp. por. Szałas, stu
diując mapę w kabinie, w tragicznej chwili już oswobodził się z pasów, którymi
był przymocowany do fotela podczas całego lotu. Ówcześni żurnaliści, oddając
hołd śp. por. obs. pil. Kazimierzowi Szałasowi w patetycznych słowach pisali:

ZAPOMNIANE
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(...) Na parę minut przed
godziną 5-tą mno zdecydo
wał wreszcie wylądować.
Sam o lo t zaczął opadać.
Nagle pilot w ostatniej chwili zauważył na linji lądowania niewielkie wzniesie
nie, służące jako osłona lotniska przed powodzią. Poderwał aparat w górę i włą
czył motory. Niestety, zmęczone 20-godzinnym lotem silniki nie odrazu zaczęły
pracować. Samolot zaczepił podwoziem o wzniesienie i przewrócił się do góry
kołami. N a pomoc lotnikom pośpieszyli obecni na lotnisku oficerowie królewskiej
I floty powietrznej angielskiej. Otwarto drzwi kabiny. Wewnątrz leżał nieprzytomny
obseiwator porucznik Kazimierz Szałas. Siedząc w kabinie przy aparatach nawi
gacyjnych podczas upadku uderzył skmnią o kant stołu, raniąc się śmiertelnie.
Na skmni widniała głęboka rana. Wyniesiono go z aparatu. W parę chwil zmarł,
nie odzyskawszy przytomności. (...)

Załoga polskiego lotu okrężnego Dęblin-Bagdad-Kair-Warszawa, 31 lipca 1928. Stoją
od lewej: por. pil. Kazimierz Kalina, por. obs. pil. Kazimierz Szałas i majster wojskowy
(mechanik pokładowy) sierż. Stefan Kłosinek / Zdjęcie: Ku czci poległych lotników.
Księga pamiątkowa str. 287; W arszawa 1933

Jak dowiadujemy się z telegramu por. Kaliny z Bagdadu do redakcji Expressu Porannego

BRYTYJSKIEGO (...)
Po powrocie do kraju 24 sierpnia 1928 por. Kalina o śmierci i ostatniej
drodze swego jedynego przyjaciela i powiernika, tak opowiadał:
(...) Kazio zabił się w czasie wywrócenia się samolotu. Nie odniósł naj
mniejszej rany. Śmierć nastąpiła wskutek pęknięcia czaszki. Pochowano go je sz
cze tego sam ego dnia o godzinie 5 po południu. W Bagdadzie panują takie
straszne upały. Pogrzeb odbył się z całym ceremoniałem: orkiestrą i kompanią
honorową. Przybyli też na pogrzeb: dowódca angielskich sił zbrojnych w Bag
dadzie, gen. Marshall i wszyscy oficerowie wolni od służby. Pochowano Kazia
w rejonie oficerskim cmentarza wojskowego. Wszyscy oficerowie tam pocho
wani mają jednakie nagrobki, na których w krótkich słowach wyryte są okolicz
ności bohaterskiej śmierci. Kotpus oficerski w Bagdadzie postanowił ufundo
wać taki sam pomnik por. Szałasowi. Jakiż to piękny dowód uznania i wielkie
go serca. Dlaczego on musiał zginąć lecąc ze mną? Przeciez był lotnikiem,
nigdy niepewnym dnia i godziny, a jednak ja mam dziś wyrzuty sumienia. (...)
W Dzienniku Białostockim nr 236 z 25 sierpnia 1928 na str. 3 pod tytułem
W POŚMIERTNYM HO ŁDZIE CICHEMU BOHATEROWI zamieszczono zdję
cia z pogrzebu w Bagdadzie śp. por. Szałasa z podpisami:
(...) Kondukt pogrzebowy śp. por. Szałasa: Zwłoki tragicznie zmarłego lot
nika przewieziono na cmentarz wojskowy na udekorowanym zielenią podwoziu
samolotu. Na zdjęciu trumna - za samochodem w otoczeniu straży honorowej.(...)
(...) Szpaler honorowy przy grobie śp. por. Szałasa: N a cmentarzu wojsko
wym w Bagdadzie przez całą drogę - aż do grobu - stanęli szpalerem oficero
wie garnizonu miejscowego. Na znak żałoby, wszyscy przywdziali na ręce ża
łobne przepaski. (...)

Powrót do kraju śp. por. obs. pil. Szałasa
Jednak w Polsce, której w ofierze złożył swoje m łode życie por. Szałas,
nikt nie dopuszczał myśli o pozostawieniu Jego doczesnych szczątków w ob
cej ziemi. Natychmiast po otrzymaniu wiadomości o tragicznej śmierci por.
Kazimierza Szałasa, odpowiednie władze wojskowe zajęły się sprawą sprowa
dzenia zwłok. Ze względu na bardzo wysokie temperatury panujące w Bagda
dzie, por. Szałasa pochowano już w dniu wypadku, bez porozumienia z wła
dzami polskimi. Na drodze do natychmiastowego przewiezienia zwłok stanęły
jednak przepisy sanitarne oraz trudności ko
m unikacyjne m iędzy B agdadem i najbliż
Por. obs. pil. Kazimierz Szałas
szym portem. Oprócz oficjalnych czynników
w drzwiach wejściowych Fokkera
wojskowych, o sprowadzenie zwłok tragicz
przed odlotem do Bagdadu
nie zmarłego cichego bohatera do kraju, za
Zdjęcie: Lot Polski nr 9 ,1 9 2 8
biegała najbliższa rodzina i koledzy w m un
durach. Oficjalnie, już 2 sierpnia 1928, szef
departam entu lotnictwa, płk. Rayski spotkał
się w tej sprawie z ojcem śp. por. Szałasa,
Janem. W sobotę, 4 sierpnia 1928 o 10:30 w
kościele św. Krzyża odprawiono, staraniem
szefa i oficerów korpusu lotniczego, uroczy
ste nabożeństwo żałobne za duszę poruczni
ka p iłota-obserw atora z In stytu tu B adań
Technicznych Lotnictwa Kazimierza Szała
sa. Przed głównym ołtarzem , w nawie ozdo
bionej zielenią i symbolami żałobnymi, zgro
m adziła się rodzina, ojciec i siostry oraz
korpus lotniczy z płk. pil. Ludomiłem Ray
skim na czele, a także liczni koledzy zm ar
łego. N a nabożeństwie obecni również byli
przedstawiciele Francuskiej Misji W ojsko
wej, rzesze wojskowych z innych rodzajów

broni, wyżsi oficerowie policji i wierni. Mszę żałobną celebrował ks. Cechol.
Do pogrążonego w żalu Jana Szałasa, ojca śp. por. Kazimierza Szałasa, gen.
dyw. Daniel Konarzewski, I wiceminister spraw wojskowych i szef A dm ini
stracji Armii, w imieniu Ministra Spraw W ojskowych, pierwszego Marszałka
Polski Józefa Piłsudskiego wystosował list kondolencyjny o treści:

,

Józefa Piłsudskiego. Po zakończeniu nabożeństwa trumnę z ciałem śp. por.
obs. pil. Kazim ierza Szałasa ustawiono na kadłubie samolotu z zaprzęgiem
konnym 1. Dywizjonu Artylerii Konnej im. Gen. Józefa Bema. Tysięczne tłu
my, kroczące za trumną pokrytą mnogością wieńców i kwiatów, przeszły Kra
kowskim Przedmieściem, ulicami: Trębacką, M arszałkowską, Focha przez Plac
Teatralny, dalej Bielańską, Nalewkami na Cmentarz Powązkowski. Tak W ar
szawa w imieniu całej Polski oddawała hołd tragicznie zmarłemu bohaterskie
mu lotnikowi. Doczesne szczątki śp. por. obs. pil. Kazimierza Szałasa, który
zginął śmiercią lotnika 31 lipca 1928 r. w Bagdadzie, podczas wykonywania
lotu okrężnego Dęblin-Bagdad-Kair-W arszawa, spoczęły w tak bardzo uko
chanej przez Niego polskiej ziemi, w kwaterze 205 (aleja 1) na Cm entarza
Powązki.

(...) o samym locie nic nie mogę powiedzieć, bo taki mam rozkaz, którego
chcę święcie dotrzymać. (...)

Czynione starania o powrót doczesnych szczątków por. Szałasa do kraju
przyniosły efekt w postaci ich ekshum acji 5 m aja 1929. Trumnę z ciałem
przewieziono przez Syrię i Palestynę do Bejrutu, skąd na pokładzie statku Alesia
przypłynęła rankiem 10 maja do Konstancy w Rumunii, największego portu han
dlowego Morza Czarnego. Kompania honorowa armii rumuńskiej wraz z orkie
strą powitała ciało bohaterskiego polskiego lotnika uroczystościami pogrzebo
wymi przy udziale konsula RP w Galacu, Zdzisława Maciejowskiego i delegata
polskiego lotnictwa, kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego. W trakcie odprawianej
mszy św. w intencji tragicznie zmarłego śp. por. Szałasa, wygłosił przemówienie
reprezentujący armię rumuńską kpt. Maicanescu, w którym powiedział:
(...) Skrzydła lotnictwa światowego, narażone prawie na codzienne niebez
pieczeństwa, pochłonęły nową ofiarę, tym razem ze sprzymierzonego nam obo
zu polskiego lotnictwa. Bohaterem, którego ziemskie szczątki przyjmują ostat
nie pożegnanie naszego kraju jest ponicznik-obseiwator Kazimierz Szałas, ofiara
ciężkiego wypadku ze samolotem, wypadku jedynego prawie wśród tysiąca.
Żałoba naszych sprzymierzeńców sprawia nam głęboki ból. Związani przez ofiary
wspólnej wojny dla tych samych ideałów, związani przez interesy i sprzymierze
ni przeciw mzmaitym nieprzyjaciołom na lądzie i w powietrzu, odnawiając związ
ki przyjazne przez częste wzajemne odwiedziny, my lotnicy m m uńscy współubolewamy z naszymi przyjaciółmi, ilekm ć są w smutku pogrążeni, ja k znowu
cieszymy się, gdy nasi szlachetni sprzymierzeńcy wsławiają się na polu sztuki,
literatwy oraz gdy m sną w potęgę lotniczą i wsławiają się wielkimi czynami w
lotnictwie. Lotnictwo rumuńskie łączy się ze ściśniętym z bólu sercem w żałobie
z lotnictwem polskim i chyli głowę przed bohaterem. (...)

Jeszcze nie zdążyła przebrzmieć radosna wieść o udanym starcie do wiel
kiego wyczynu trzech polskich lotników , gdy przyszła inna, ta tragiczna.
Śmierć młodego i pełnego wiary w powodzenie lotu por. Kazimierza Szałasa
wywołała w całym polskim społeczeństwie szczery i serdeczny żal. Kiedy szczę
śliwie przebyli pierwszy etap lotu okrężnego, poraziła ich nieprzychylność losu
- samolot rozbity, porucznik Szałas nie żyje, dwaj jego towarzysze ranni. Nie dane
było trzem młodym polskim bohaterom dokonać zamierzonego czynu i powrócić
w triumfie do ojczystego kraju. Rodzi się jednak pytanie, co przyczyniło się do
katastrofy w Bagdadzie? Pytanie to, zadał w 1-szą rocznicę śmierci bohater
skiego lotnika por. Szałasa, Jego ojciec. Otóż w sierpniu 1929 redakcje czaso
pisma M yśl Niepodległa i dziennika Rozwój na swoich łamach zamieściły pe
łen żalu list otwarty Jana Szałasa, w którym m.in. pisał:
(...) Rok mija od tej tragicznej chwili. Zwłoki syna mego spoczęły w ziemi
ojczystej. A sprawa przyczyn jeg o śm ieici je st nadal niewyjaśniona i zachodzi
obawa, że wszystko, co się stało w Bagdadzie, uznane być może, a może na
wet ju ż zostało uznane, za coś takiego, co nie nastręcza żadnych wątpliwości.
Za fa k t przykiy, bolesny, który zdarzył się jednak bez niczyjej winy [...] Uwa
żam więc za swój najpierwszy obowiązek przypom nieć o tej sprawie [...] prze
mówię teraz nie ja ko ojciec, dotknięty bolesną stratą ukochanego syna. Wo
łam o w ym iar sprawiedliwości, ja ko obywatel R zeczypospolitej dlatego, aże

Po zakończonym nabożeństwie, w akompaniam encie marsza żałobnego
wojskowej orkiestry i w asyście kom panii honorowej, trumnę ze zwłokami
polskiego bohatera przeniesiono do wagonu kolejowego.
Z Konstancy, zwłoki śp. por. Szałasa przewieziono koleją do Warszawy.
W ostatniej drodze, już na ziemi polskiej, w Sniatynie i Stanisławowie delega
cje wojskowe złożyły tragicznie zmarłemu lotnikowi liczne wieńce. Na dwor
cu we Lwowie, dokąd pociąg przybył 20 m aja o 18:00, trumnę z ciałem por.
Szałasa honorowali w komplecie oficerowie lotnicy 6. Pułku Lotniczego, sta
cjonującego na lotnisku Lwów-Skniłów i reprezentanci władz cywilnych. Po
odegraniu przez orkiestrę hymnu narodowego i marsza żałobnego, złożono na
trumnę liczne wieńce i wiązanki kwiatów. Po uroczystym pożegnaniu, wagon
ze zw łokam i śp. por. K azim ierza Szałasa w składzie pociągu osobow ego
o 23:05 ruszył w dalszą drogę ku W arszawie, gdzie 21 maja 1929 r. o 2:20
uroczyście powitano Je na dworcu gdańskim. Datę pogrzebu śp. por. obs. pil.
Kazim ierza Szałasa, Departament Aeronautyki M SWojsk. w uzgodnieniu z oj
cem, Janem Szałasem ustalił na 24 maja 1929. Uroczystości żałobne rozpo
częto mszą św. o godz. 11:00 w kościele Św. Krzyża. Przed kościołem ustawi
ła się kompania honorowa 1. Pułku Lotniczego z orkiestrą 21. Pułku Piechoty.
W nabożeństwie, celebrow anym przez ks. Orszulika, uczestniczył reprezen
tujący m arszałka Piłsudskiego, I w icem inister spraw wojskow ych gen. dyw.
Daniel Konarzewski, zastępca dowódcy Okręgu Korpusu nr I w W arszawie
gen. bryg. K a zim ierz Ja c y n ik , z-ca szefa D e p arta m e n tu A e ro n au ty k i
M SW ojsk. ppłk Henryk Abczyński z oficeram i lotnictwa, z -ca Kom endanta
m. W arszawy m jr W ładysław Ryszanek, przedstawiciele Francuskiej Misji
W ojskowej i masowej polskiej organizacji param ilitarnej Ligi Obrony Po
wietrznej i Przeciwgazow ej (L.O.P.P.) oraz liczni wierni. N a trumnie, toną
cej w kwiatach, spoczywającej na katafalku, złożono wieniec od marszałka

Widok z przodu na polskiego Fokkera nr rej. P-PAAA po tragicznym kapotaźu na lotni
sku Hinaidi pod Bagdadem, 31 lipca 1928 / Zdjęcie: WGMussell RAF

Szczątki polskiego Fokkera P-PAAA na tle winowajcy kapotażu, tj. ziemnego wału prze
ciwpowodziowego okalającego lotnisko Hinaidi pod Bagdadem z widoczną wyrwą
w wale. 31 lipca 1928 / Zdjęcie: http://aviation-safety.net
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Por. obs. pil. Kazimierza Szałasa pośmiertnie odznaczono Złotym Krzy
żem Zasługi, co zostało ogłoszone w Monitorze Polskim z 6 września 1928.
Samo odznaczenie płk Ludomił Rayski w ręczył Janowi Szałasowi 25 września
1928 w Departamencie Aeronautyki MSWojskowych.

Kłopotliwe pytania

POLSKICH

Ostatnie słowa kondolencji, stoją w sprzeczności ze słowami por. Kaliny:

PRZELOTY

(...) Tmgiczny zgon ś. p. Syna Pańskiego, Kazimieiza głębokim smutkiem na
wiedził całe młode lotnictwo polskie, całe wojsko i społeczeństwo nasze. Wyrażając
Panu mój żal i najszczersze moje współczucie w tak ciężkiej dla Niego stracie pra
gnę zaznaczyć, że Syn Pański - wzór oficera padł, ja k żołnierz na posterunku
w służbie ojczyzny, niosąc na swych skizydłach stawę Polski do Azji, prastarej ko
lebki ludzkiego rodzaju. Ofiara Jego młodego życia nie jest daremna, a pamięć
bohaterskiego lotu do Bagdadu lotnictwo polskie zachowa na zawsze. (...)

' 'l y s f Y E . r J a r * ______
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by na przyszłość nie wysyłano na pewną śmierć najzdolniejszych ludzi. A gdzie
sława polskiego lotnictwa? [...] Pytam więc na tej dm dze Szefostwo lotnic
twa wojskowego:
1) czy złożony został przez por. Kalinę raport o dokonanym p n e z nich locie
i o pnyczynach katastrofy, która miała miejsce w dniu 31 lipca 1928 r. na lotni
sku Hinaidi w Bagdadzie?
2) co się stało z depeszą adresowana do Bagdadu, a wręczoną w dniu 30
lipca 1928 r. p n e z syna mego ś.p. Kazimierza Szałasa dyżurnemu oficerowi na
lotnisku w Dęblinie (p n e d samym startem), którą należało tylko nadać w dm 
dze telefonogramu do Departamentu, a następnie telegraficznie do Bagdadu?
3) czy ówczesny Departament lotnictwa, do dyspozycji którego był radjotelegraf, ja k również telegraf Indio-eumpejski, nie miał obowiązku zawiadomie
nia lotniska Hinaidi o wystartowaniu naszego płatowca?
4) czy zostały w sprawie niewysłania tej depeszy pneprowadzone docho
dzenia, oraz czy kto i do jakiej mianowicie odpowiedzialności w wyniku tych
dochodzeń został pociągnięty?
Falenica, dn. 30 lipca 1929 r. Jan Szałas (...)
Po upublicznieniu pow yższego listu Jana Szałasa, 10 sierpnia 1929 D e
partam ent Aeronautyki M SW ojskow ych udzielił wyjaśnienia - jak to okre
ślił - w form ie sprostow ania w sprawie okoliczności tow arzyszących tra
gicznem u lotowi. O dniósł się do kłopotliw ych pytań postaw ionych w liście
w sposób następujący:
(...) 1. - Nieprawdą jest, jakoby por. Kalina i por. Szałas zmuszeni byli
lądować w Bagdadzie, z powodu braku benzyny. Natomiast prawdą jest, wedle
raportu pozostałej załogi, iż benzyny w chwili lądowania, pozostawało jeszcze
około 600 litrów, co równało się możliwości lotu jeszcze dalszych około 6 godzin.
2. - Nieprawdą jest, jakoby lądowanie w Bagdadzie odbyło się niespodzie
wanie, dla anglików, czyli w warunkach sprzyjających katastrofie. Natomiast
praw dą jest, wedle oficjalnego raportu komendanta załogi angielskiej lotniska
w Bagdadzie z dnia 24 w neśnia 1928 r., iż załoga lotniska, usłyszawszy szum
silników, wyłożyła na lotnisko linję świetlną do lądowania. Samolot polski z niej
jednak nie skonystał i krążył nad lotniskiem do świtu.

W rezultacie stwierdzić należy, iż lotnicy polscy lądowali bez pnym usu, bez
defektu silnika, z dużym zapasem benzyny w warunkach noimalnycli i na obsłużonem lotnisku, to też niezauważenie p n e z tak świetnego, ja k por. Kalina
pilota, wału na terenie, znanym mu z mapy i z fotografii, uważać można jedynie
i wyłącznie za nieszczęśliwy wypadek spowodowany prawdopodobnie osłabię-

Pogrzeb ś. p. porucznika Szałasa
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3. - Nieprawdą jest, że Departament Aemnautyki zaniedbał wysłania do
Bagdadu depeszy o wystartowaniu naszego samolotu. Natomiast prawdą jest,
że S ze f Departamentu Aemnautyki pułk. Rayski w odbytej p n e d odlotem od
prawie rozkazał wyraźnie por. Szałasowi, obserwatorowi, a temsamem dowód
cy załogi statku pow ietnnego: a ) aby lotem kiem wał tak, iżby do Bagdadu
p n y b y ć m’ dzień, nie w nocy, b) żeby załoga nie liczyła na telegraficzne zawia
domienie Bagdadu o stawie, albowiem wielokmtne doświadczenie lotnicze
wskazuje, że depesze podobne dochodzą zwykle do rąk odpowiednich władz za
granicznych w kilka lub kilkanaście godzin po wylądowaniu samolotu.. .[w tym
miejscu płk Rayski odwołał się do osobistych doświadczeń rajdowych, przyp.
autora] ...Tak, że kwestia nieliczenia p n e z lotników■na uwiadomienie drogą
telegraficzną Bagdadu została definitywnie ustalona.

Na takie dictum factum nie pozostał obojętny ojciec por. Szałasa. W odpo
wiedzi. Jan Szałas rozesłał do prasy kolejny list z prośbą o opublikowanie.
Swoje łamy, użyczyły m.in. dziennik Rozwój z 26 sierpnia 1929 i Gazeta B yd
goska z 29 sierpnia 1929, za którymi przytoczmy (ze skrótami) w dosłownym
brzmieniu słowa listu:
(...) Pnedewszystkiem zmuszony jestem stwieidzić z największym ubolewa
niem, że Gabinet p. Ministra Spraw Wojskowych [...] nie uznał za stosowne
udzielić.odpowiedzi na żadne z postawionych pnezem nie czterech pytań, a ogra
niczył się do kilku niezbyt istotnych wywodów, popartych jedynym argumentem
w postaci trzykiotnie użytego słowa „nieprawda", w któiych cała odpowiedzial
ność za bagdadzką tragedię, co się stało nad ranem 31 lipca 1928 r. w Bagda
dzie, usiłuje przypisać nieszczęśliwemu wypadkowi, a nawet niesubordynacji
załogi płatowca [...] Z prawdziwym też żąłem zmuszony jestem stwierdzić, że
umieszczona w spmstowaniu wzmianka, jakoby wszystkie zawarte w niem wy
jaśnienia przyczyn katastmfy B agdadzkiej.już były mi w swoim czasie udzielo
ne osobiście p n e z Szefa Departamentu Aemnautyki, oraz były pnezem nie ze
zmzumieniem i bez pmtestu pnyjęte do wiadomości - nie odpowiada neczywistości [...] Ja jednak, w stosunku do Szefa Departamentu Lotnictwa, nie użyłem
słowa „nieprawda” [...] gdy p n e d samem spmwadzeniem szczątek syna mego
do Kraju, oświadczył mi, że depesza istotnie nie była wysłana, albowiem miał
p n y jś ć do pnekonania, że wysłanie tego rodzaju depesz nie prowadzi do celu.
Rzecz to, zdaniem mojem, sporna! [...] W spm stowaniu mego listu Gabinet p.
Ministra Spraw Wojskowych również przyznaje, że B agdad nie został pow ia
domiony o wystartowaniu naszych lotników [...] a Zastępca Szefa Departa
mentu Aem nautyki, w piśmie swem z dnia 8 lipca r.b. L.dz. 664 skiem wanym
do mnie, stwieidza kategorycznie, że zawiadomienie lotniska w Bagdadzie
o p n ylo cie płatowca należało do obowiązku jeg o załogi i że wyłączną odpo
wiedzialność za wypadek lotniczy ponosi sama załoga!? Ja, jednak w stosun
ku do Zastępcy Szefa Departamentu Aem nautyki, nie użyłem słowa „niepraw
da" ani wówczas, ani teraz.
Pytam tylko, gdzież wreszcie jest prawda? Pytam, czy syn mój ś.p. Kazim ie n Szałas nie spełnił swego obowiązku, skom w dniu 30 lipca 1928 r. wrę
czył dyżurnemu oficemwi na lotnisku w Dęblinie (p n ed samym startem) depe
szę adresowaną do Bagdadu, oraz kto, z czyjego mzkazu i z jakich faktycznie
powodów zaniechał nadania tej depeszy dalszego biegu? [...] Śmiem twieidzić,
że lądowanie w Bagdadzie odbyło się w waninkach spnyjających katastmfie,
ja k świadczą pozostali pizy życiu członkowie załogi, że lotnisko Hinaidi nie
było przygotowane do nocnego lądowania skutkiem niepowiadomienia o przy
locie polskiego płatowca. Niezmzumiałem jest, że doświadczony pilot por. Ka
lina nie zechciał skonystać z wyłożonej nekom o linii świetlnej, lecz zaczął lą
dować na otaczający lotnisko nieoświetlony wał ochmnny [...] Kończąc swe
wyjaśnienia, pozwalam sobie dać wyraz przeświadczeniu, iż Gabinet p. Ministiu Spraw Wojskowych nie może nie przyznać mi racji, że sam fa k t przygotowa
nia p n e z syna i wręczenia dyżurnemu oficemwi depeszy p n e d odlotem z Dęblina
w sposób wymowny zapnecza twierdzeniu jakoby „kwestia nie liczenia p n e z
lotników na uwiadomienie dmgą radjotelegraficzną Bagdadu" została w naj
mniejszym bodaj stopniu ustalona.
J. Szałas Falenica, dnia 20 sierpnia 1929 r. (...)
W dziennika R ozw ój nr 247 z 6 września 1929 opublikow ano list kolegi
por. Kaliny, pod wym ownym tytułem Nowe światło w związku z katastrofą
w Bagdadzie, w którym czytamy:
(...) Z Kaliną mzmawiałem na parę dni p n e d odlotem do Bagdadu i w kilka
dni po jego powmcie. Z jego słów zapamiętałem dobne, co następuje:
Lot był opracowany w najdmbniejszych szczegółach, jego celem było pobi
cie rekoidu lotu w pneciągu 3 dni, inaczej p n e lo t Dęblin-Bagdad-Kair-Warszawa nie miałby poważniejszego znaczenia. W tych warunkach można było
zatrzymywać się na etapach tylko parę godzin - zatem jedno nocne lądowanie
było nieuniknione, jeżeli nie w Bagdadzie, to w K aine lub Warszawie. Że wy
brano do nocnego lądowania pieiwszy etap na odcinku, gdzie upały utrudniają
start w godzinach silniejszej operacji słońca - to n e cz łatwa do zmzumienia.
Kalina pnyw iązyw ał niezmierną wagę do zawiadomienia lotniska w Bagda-
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niem wzmku po wiełogodzinnem natężeniu, względnie różnicą refleksu poran
nego światła, w Polsce i na Wschodzie, wobec czego nikt za katastmfę odpo
wiedzialny nie jest. D odać należy, że wszystkie wyjaśnienia powyższe zostały
p n e d kilkoma miesiącami udzielone osobiście p n e z Szefa Departamentu A em 
nautyki, p. Janowi Szałasowi i zostały p n e z tego ostatniego bez pmtestu i ze
zmzumieniem piryjęte do wiadomości. (...)

A/o zdjęciu vUdamy irunmę te zwłokami i. p- por. Szaitua okrytą tutcncumi,
_________________________ a góry ta i podobiznę jtgo.
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Pogrzeb śp. por. obs. pil. Kazimierza Szatasa, 24 maja 1929; trumna z ciałem bohater
skiego lotnika ustawiona na kadłubie samolotu z zaprzęgiem konnym 1. Dywizjonu
Artylerii Konnej / Zdjęcie: Dziennik Społeczny Glos Poranny nr 110 z 25 m aja 1929
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Kazimierz Kalina po latach, w swoich niepublikowanych wspomnieniach
Polskie próby przelotu Atlantyku w latach 1928-1929 (zbiory Centralnej Bi
blioteki Wojskowej, sygn. RSP 837 - przyp. autora) wzmiankując o depeszy,
odwołuje się do stwierdzeń kapitana Leslie Pottera. Angielski kapitan zapytany
o przygotowanie lotniska do przyjęcia polskiego Fokkera, odpowiedział, że ist
nieje zwyczaj powiadamiania gospodarzy o złożeniu wizyty, zwłaszcza w porze
nocnej. Na to por. Kalina odpowiedział, że nasze władze w Warszawie na pewno
wysłały w tej sprawie depeszę. Oto odpowiedź kpt. Pottera:
(...) Sony. Ja nic o tym nie wiedziałem. Inaczej zrobiłbym dla Polaków wszyst
ko, może nawet więcej niż dla pizedstawicieli innych namdowości. Dobrze p a 
miętam, ja k gościnnie podejmowano mnie pized laty w Warszawie. (...)
Ponadto Anglik sprawdził wszystkie depesze, jakie nadesłano między 28
lipca i 5 sierpnia 1928, wśród których nie znalazł depeszy z Polski! Z doku
mentem stwierdzającym taki stan rzeczy, por. Kalina powrócił do kraju! Po
nadto Kalina zapytał kapitana, co było przyczyną wystrzelenia czerwonej ra
kiety - po prostu w zamieszaniu nie sprawdzono, jakiego koloru rakietą zała
dowana była rakietnica. Gdyby nie to - mówił Potter - samolot wylądowałby
bezpiecznie. Żadnych przeszkód na tym kierunku nie było.
W rodzących się pytaniach o przyczyny katastrofy, wszyscy zapominają
0 przytoczonej wcześniej korespondencji redaktora J. Wielowieyskiego, który
towarzyszył lotnikom na lotnisku w Dęblinie do ostatniej chwili startu. W niej
to jest zapis:
(...) Przynoszą drabiny i sieńant Kłosinek zaczyna umocowywać p o d p o 
tężnymi skrzydłami wielkie rakiety, służące do oświetlenia lotniska przy noc
nym lądowaniu. (...)
Mamy więc kolejne pytanie bez odpowiedzi: dlaczego załoga polskiego
Fokkera nie użyła wspomnianych rakiet?

Pomnik-nagrobek śp. por. pil. Kazimierza Szałasa, warszawskie Powązki, stan 2012

Postscriptum
W skutek zaniedbań nieustalonych osób z D epartam entu A eronautyki
1 w końcowym efekcie fatalnego zbiegu okoliczności, lotnictwo polskie utraci
ło uzdolnionego lotnika i wartościowy samolot, na którym istniały największe
szanse pokonania Atlantyku.
Poważnie zniszczony Fokker F-VII b/3m nr rej. P-PAAA (vide załączone
zdjęcia), wg rejestru polskich statków powietrznych przyjęty na stan z datą
wpisu 28 maja 1928 został skasowany i ze stanu skreślony z datą 31 sierpnia
1928, a do Warszawy 15 września 1928 wróciły jedynie wymontowane silniki
Wright, przyrządy pokładowe i co cenniejsze elementy wyposażenia.
Ot i taki był finał - z tragicznym zakończeniem - marzeń polskich lotników
o przelocie przez oba M oiza Atlasa. Ale, nie mają zaiste powodu, aby takiej
klęski się wstydzić; poprzez takie ofiaiy kroczy się do mety ostatecznego zwy
cięstwa. Popizez takie zgony zdobywa się laur nieśmiertelności.
Przypisy:

Zygm uul Bąk

1. Orzeł Biały - ostatecznie Marszałek Piłsudski - nazwa samolotu SECM
Amiot 123 lotników Idzikowskiego i Kubali.
2. Polonia - nazwa samolotu Caproni Ca-87 lotników Kowalczyka i Klisza.
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- Andrzej Morgała Polskie samoloty wojskowe 1939-1945 tom 1, MON
Warszawa 1972
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dzie - ja k miał powiedzieć: depesza stanowiła 50 procent powodzenia lotu.
Jeżeliby nie był pewny, że depesza zostanie nadana i przyjdzie na czas do Bagda
du - nie startowałby. Na moje pytanie, dlaczego załoga Fokkera nie nadała de
peszy bezpośrednio z Dęblina do Bagdadu - usłyszałem odpowiedź, iż było z góry
umówione z Departamentem Aeronautyki, że po otrzymaniu zawiadomienia o star
cie, depesza do B agdadu z prośbą ośw ietlenia lotniska nada Departament.
W tym stanie izeczy w ydaje się niem ożliw e, aby D epartament ostatecznie
nie akceptował nocnego lądowania w Bagdadzie. Bo gdyby załoga Fokkera zamieizała lądować w nocy wbrew rozkazowi, toby nadała depeszę z Dęblina, a nie
pizez Departament. Kalina lądował na lotnisku nieznanem mu z mapy. W B ag
dadzie są dwa lotniska. Nieszczęście chciało, że zauważono Fokkera z lotni
ska, o którego egzystencji Kalina nic nie wiedział [...] Żadnej linii świetlnej
nie było, dopiero p o paru godzinach krążenia Kalina ujizał p ie w s zą rakietę ,
na którą zaczął lądować. Jak dalece byli nieprzygotowani Anglicy i jakie było
ogólne zdenerwowanie, świadczy fa kt, że vr momencie, kiedy Fokker ju ż pra
wie dotykał ziemi, wypuszczono przez pom yłkę czerwoną rakietę alarmową.
Kalina dał gaz i znowu zaczął krążyć - wtedy zatknięto trzy pochodnie na
lotnisku, ale na wale zapomniano, czy też nie zdążono um ieścić świateł ostrze
gawczych. N oc stała się zupełnie ciemna i Kalina p nechodząc powtórnie do
lądowania, zawadził o wał 4 i pół metrowej wysokości [...] Jak wiadomo,
depesza, którą śp. por. Szałas wręczył p ize d odlotem dla wysłania do B agda
du - nie została wysłana. (...)

Tablica nagrobkowa śp. por. pil. K. S załasa i Jego rodziców, stan 2012
Zdjęcia: http://niebieskaeskadra.pl
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