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Motto:
Brawurą, odwagą, poświęceniem,
dawaniem z siebie wszystkiego,
wznieśli pomnik nieśmiertelny...
[prof. Gustaw A. Mokrzycki, Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość lot
nictwa. str. 77 Warszawa 1935]
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Polonią...

cz. 1

Por. rez. pil. PLL LOT Włodzimierz Klisz
i kpt. pil. Adam S. Kowalczyk
Zdjęcia: Ilustrowany Kuryer Codzienny
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LOTNIKÓW

Tytuł naszej opowieści Leć, leć Polonio, będący parafrazą słów refrenu Marsza Czachowskiego Marsz, Marsz Polonio, Marsz dzielny narodzie.., pieśni
nieznanego autora czasu powstania styczniowego 1863, która z upływem lat stała się niemalże hymnem rozproszonych po wszem świecie Polaków,
dotyczy wydarzeń 1928, czasu przelotów nad Oceanem Atlantyckim.
zdobycia nagrody Daily Mail), a w 1917 przekonstruował ją na potrzeby lot
Atlantyk, mitologiczne Morze Atlasa, drugi pod względem wielkości oce
nictwa morskiego. W 1918 zakłady lotnicze Curtissa wyprodukowały 4 duże
an na Ziemi, pokrywający około jednej piątej jej powierzchni, stanowił wielkie
łodzie latające oznaczone od NC-1 do NC-4, z przeznaczeniem do wykrywa
wyzwanie dla lotnictwa okresu międzywojennego XX. wieku. Pionierskie próby
nia okrętów podwodnych na wodach europejskich. Samoloty miały zbiorniki
ujarzmienia przestrzeni nad Atlantykiem, skierowane zostały głównie na jego
paliwa o pojemności 6600 litrów, ponieważ planowano ich przelot na konty
północną część, dzielącą najbardziej rozwinięte kontynenty Starego Świata nent europejski. Zakończenie wojny zastało je na terytorium Stanów Zjedno
Europę i Nowego Świata - Amerykę Północną. Ponadto Atlantyk Północny
czonych. Wtedy komandor por. John Henry Towers przekonał dowództwo
stanowił także najkrótszą drogę z Anglii do największego poza Europą obsza
lotnictwa morskiego USA do projektu przelotu grupowego do Europy. Miał
ru anglojęzycznego, tj. do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Ówczesne pokony
wanie wielkiej przestrzeni oceanu zawodnymi skrzydlatymi maszynami, było ogrom
to być lot etapami, z Nowego Jorku przez Nową Fundlandię, Azory, Portunym ryzykiem. Niosło rów
nież wielką przygodę i sławę,
więc nic dziwnego, że zna
lazło się wielu śmiałków,
którzy to ryzyko świadomie
podjęli. Sama idea przelotu
nad Oceanem Atlantyckim
p o jaw iła jsię w kw ietniu
1913 za sprawą brytyjskie
go dziennika Daily Mail,
którego wydawca Lord Northcliffe, wyznaczył nagrodę
10 tys. funtów szterlingów
dla pierwszego lotnika, któ
ry dokona przelotu między
dowolnym punktem Wysp
Brytyjskich a Nową Fundlandią, Kanadą lub Stana
Lódź latająca Curtis NC-4, którą pod dowództwem nawigatora Alberta Cushinga Reada dokonano pierwszego w historii ludzkości przelotu
mi Zjednoczonymi AP. Sta
nad Oceanem Atlantyckim
ło się to możliwe dopiero na
skutek przyspieszenia postę
pu technicznego w lotnictwie
w czasach I w. św., w której
alianckie statki handlowe
były m asowo atakow ane
przez niemieckie okręty pod
wodne w nieograniczonej
kampanii podwodnej prze
ciw żegludze Sprzymierzo
nych. Konstruktorzy zaczęli
wtedy myśleć nad wyprodu
kowaniem samolotu zdolne
go zapewnić osłonę statkom
na Atlantyku przed niemiec
kimi U-bootami. Ameryka
nin, Glenn Curtiss - pionier
projektowania wodnosamo
Zmodyfikowany dwusilnikowy bombowiec dalekiego zasięgu Vickers Vimy. Pilot - kpt. John Alcock i nawigator - por. Arthur Whitten-Brown
lotów, opracowaną w 1914
dokonali tym samolotem pierwszego przelotu przez Atlantyk z zachodu na wschód bez międzylądowania / Rysunki: Krzysztof Janowicz
łódź latającą (pierwotnie, do
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W okresie lat 1919-1939 Atlantyk atakowany był 174 razy (całkowita
liczba lotów łącznie z próbami), w tym 101 lotów z zachodu na wschód i 73
loty w trudniejszym kierunku, ze wschodu na zachód. 64 próby się powiodły,
36 osób straciło przy tym życie. Bohaterskie wyzwanie było podejmowane
przez lotników 14 krajów, w tym trzykrotnie przez lotników z Polski. Jeśli
dodamy 3 loty obywateli USA polskiej narodowości, otrzymamy liczbę sze
ściu! Przypomnijmy, 1928 - Idzikowski i Kubala (próba nieudana - patrz: Lulas Idzikowski nad Morzem Atlasa. 1 część historii lotnika, AeroPlan nr 3/2011),
1929 - Idzikowski i Kubala (okupiony śmiercią Idzikowskiego - patrz: Lulas
Idzikowski nad Morzem Atlasa. II część historii lotnika, AeroPlan nr 4/2011)
oraz Klisz i Kowalczyk (lot odwołany, któremu poświęcony jest niniejszy ar
tykuł), rok 1932 - Stanisław Hausner (2-krotnie - patrz: Z Jaślisk nad Atlantyk.
Historia Stanisława Feliksa Hausnera, AeroPlan nr 3/2012), 1934 - bracia
Adamowiczowie (przelot udany, zakończony sukcesem). Warto wspomnieć
jeszcze jedno polskie nazwisko, mianowicie por. obs. pil. Kazimierza Szałasa. Był jednym z pierwszych Polaków, który projekt przelotu nad Atlanty
kiem wraz z por. pil. Kazimierzem Kaliną złożył jeszcze w 1925 w Departa
mencie IV Żeglugi Powietrznej MSWojskowych. Nie dana im jednak była re
alizacja tak śmiałego przedsięwzięcia (patrz: Przerwane marzenia... Rajd Dęblin-Bagdad-Kair-Warszawa, AemPlan nr 2/2014).
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Loty, zarówno NC-4 jak i Vickers Vimy, zapoczątkowały długi i niezwykle
dramatyczny okres w historii światowego lotnictwa. Trwał on 20 lat, aż do
wybuchu II w.św., ostatecznie kończąc się uruchomieniem regularnej komuni
kacji lotniczej między kontynentami Starego i Nowego Świata.

WYCZYNY

Sukces amerykańskiej załogi łodzi latającej Curtiss NC-4 pod dowództwem
komandora Alberta Cushinga Reada trwał jednak bardzo krótko. Już z 14 na 15
czerwca 1919 został przyćmiony przez angielskich lotników, pilota - kpt. Johna
Alcocka i nawigatora - por. Arthura Whitten-Browna, którzy (wykorzystując
korzystniejsze wiatry i krótszą drogę nad oceanem) dokonali przelotu z zachodu
na wschód bez międzylądowania samolotem z podwoziem kołowym. Użyli do
tego zmodyfikowanego dwusilnikowego bombowca dalekiego zasięgu Vickers Vimy, który rozmontowany przetransportowano statkiem na kontynent ame
rykański. Alcock i Whitten-Brown wystartowali z pola Lester’s Field koło St.
John’s w Nowej Fundlandii w kierunku na wschód 14 czerwca 1919 o 13:45.
Po 16 godzinach i 27 minutach lotu, o 8:40 wylądowali w Irlandii, w okolicy
Clifden. Wybrana przez nich łąka okazała się trzęsawiskiem Galway i samolot
skapotował podczas przyziemienia. Lotnicy wyszli jednak cało. Łącznie nad
wodą oceanu lotnicy lecieli przez 15 godzin 57 minut, pokonując 3040 km
(1890 mil) ze średnią prędkością 185 km/h (ówczesny New York Times i część
źródeł podaje odległość 1980 mil - 3186 km). Dostarczyli też przy okazji lotu
po raz pierwszy worek z pocztą lotniczą z USA do Wielkiej Brytanii. Oprócz
nagrody 10 000 funtów od dziennika Daily Mail, otrzymali także 2000 gwinei
z Ardath Tobacco Company i dalszy 1000 funtów od Lawrence’a R. Philipsa
za pierwszy brytyjski lot nad Oceanem Atlantyckim. W 1954 na lotnisku Heathrow w Londynie wzniesiono pomnik na ich cześć. W miejscu lądowania
również wzniesiono pomnik. Rekordowy samolot Vickers Vimy jest obecnie
eksponatem w Muzeum Nauki w Londynie w dzielnicy South Kensington.

Radny Adamkiewicz rozdaje koszyki z żywnością dla potrzebujących przed budynkiem
ZPRK (dziś również siedzibą Muzeum), 1927 / Zdjęcie: MPA Muzeum Polskie w Ame
ryce, Chicago U.S.A.

nieszczędzonej krwi'. Był nim Amiot 123 Ludwika Idzikowskiego i Kazimie
rza Kubali. Wystartowali 3 sierpnia 1928 z paryskiego lotniska Le Bourget
do Nowego Jorku. Niewiele zabrakło, aby swój upór i poświęcenie polscy lot
nicy przekuli w sukces. Niestety, defekt silnika zmusił ich do zawrócenia, gdy
byli już prawie w połowie drogi do celu. W tym samym roku zaczęli urzeczy
wistniać lot do Ameryki kolejni polscy lotnicy. Byli to, kpt. pil. obs. Adam Ste
fan Kowalczyk z 3. Pułku Lotniczego w Ławicy-Poznaniu i por. pil. rez. Wło
dzimierz Klisz, pilot Polskiej Linji Lotniczej Aerolot S.A. Kiedy w 1927 ówcze
sna polska prasa wiele miejsca poświęcała przygotowaniom czynionym w Pary
żu przez kapitanów Idzikowskiego i Kubalę, do lotu przez Atlantyk, z podob
nym zamiarem, aczkolwiek bez rozgłosu nosił się kapitan Adam S. Kowal
czyk. Zamierzał w pierwszym etapie lecieć z poznańskiej Ławicy na paryskie
Le Bourget, a stamtąd w etapie drugim (przez Ocean Atlantycki) do Ameryki.
Zamiar ten znalazł poparcie bawiącego w Polsce Stanleya Adamkiewicza, któ
ry przybył do Starego Kraju wraz z 200-osobową delegacją Stowarzyszenia
Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Delegacja weteranów na czele z pre
zesem, dr med. Teofilem Starzyńskim w podróży po Polsce m.in. odwiedziła
w dniach 16 i 17 lipca 1927 Katowice, gdzie była witana przez przedstawi
cieli województwa śląskiego, w osobach wicewojewody Zygmunta Żuraw
skiego, burmistrza Skudlarza i posła Wojciecha Korfantego. Uczestnik dele
gacji Stowarzyszenia Weteranów, radny Stanley Adamkiewicz, miał specjalną
misję do spełnienia. W imieniu burmistrza Chicago, Williama Hale Thomp-

Alderman z Chicago i Komitet lotu kpt. Kowalczyka...
Dla II Rzeczypospolitej Polskiej i Polaków, rok 1928 jest szczególnie pa
miętny. Po raz pierwszy bowiem nad Oceanem Atlantyckim pojawił się samo
lot z jednym z ważnych symboli Polski Odrodzonej - biało-czerwoną szachow
nicą polskiego lotnictwa na skrzydłach i usterzeniu. Szachownicą, w której bia
łość jest kolorem pięknej, a zbyt wczesnej śmierci, a czerwień kolorem gorącej,
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galię i Hiszpanię, do Wielkiej Brytanii. Marynarka wojenna USA rozmieściła
50 okrętów wzdłuż trasy przelotu, dla bezpieczeństwa załóg wodnosamolotów
w razie awaryjnego wodowania. W trakcie przygotowań jedna z łodzi uległa
uszkodzeniu (NC-2 - pożar skrzydła. W czwartek rano, 8 maja 1919 zespół
trzech łodzi latających Navy-Curtiss, NC-1, NC-3 i NC-4 wystartował z Rockaway pod Nowym Jorkiem do lotu przez Atlantyk. 27 maja 1919 o 20:01
jedynie NC-4 pod dowództwem nawigatora Alberta Cushinga Reada wodował
na portugalskich wodach Tagu w Lizbonie, kończąc pierwszy w historii ludz
kości przelot nad Oceanem Atlantyckim. Problemy z jednym z silników nie
pozwoliły na kontynuowanie lotu do Plymouth w Anglii. Po naprawie, przed
zapadnięciem nocy, przelecieli do El Ferrol w Hiszpanii. Dopiero 31 maja 1919
NC-4 komandora porucznika Reada dotarł do Plymouth. Od momentu startu
do osiągnięcia celu upłynęły 24 dni. Pokonano odległość 7000 km, przy czym
rzeczywisty czas lotu wynosił 57 godzin 14 minut, ze średnią prędkością 110
km/godz. Navy-Curtiss NC 4 po triumfalnym powrocie do USA, został przeka
zany do Smithsonian Instytution w Waszyngtonie. Aktualnie eksponowany jest
w Naval Aviation Museum w Pensacola na Florydzie.

Podpisanie wstępnej umowy lotu przez Atlantyk przez kpt. Kowalczyka i Stanleya Adam
kiewicza w obecności mecenasa Szurleja / Zdjęcie: Słowo Pomorskie nr 201,03.09.1927

sona miał zaprosić Prezydenta RP Ignacego Mościckiego do udziału Polski
w Wystawie Światowej, mającej się odbyć w Chicago w 1933, gdzie kraje
i narody świata miały prezentować swój dorobek kulturalny, naukowy i tech
niczny. Udział Polski po odzyskaniu niepodległości stanowiłby nawiązanie
do szczególnej manifestacji polskości, jaka miała miejsce w czasie wystawy
w 1893 w Chicago, zwanej Kolumbijską {World's Columbian Exposition),
z okazji czterechsetnej rocznicy odkrycia Ameryki. Stanley Adamkiewicz
z delegacją weteranów gościł również w Poznaniu, gdzie spotkał się z kpt.
Kowalczykiem. W dzienniku Rozwój z 11 sierpnia 1927 napisano:
(...) Sprawa finansowania przedsięwzięcia kapitana Kowalczyka, która bezsprzecznie posiada dla Polski ogmmne znaczenie propagandowe, wkracza na
tealne tory. Potrzebną kwotę w wysokości 20.000 dolarów, kapitan Kowalczyk
ma otrzymać od Konsoicjum złożonego z Polaków zamieszkałych w Ameryce.
W tej kwestii nasz ptzedsiębiorczy lotnik odbył dłuższą rozmowę z radnym mia
sta Chicago, p. Adamkiewiczem podczas jego pobytu w Poznaniu z wycieczką
weteranów aimji polskiej z Ameryki. Pan Adamkiewicz zamierza zwrócić się po
powmcie do Chicago do 20 tamtejszych Polaków, z których każdy wniósłby do
Konsorcjum po 1000 dolarów. Ewentualne zyski imprezy podzielonoby po prze
locie w ten sposób, że połowę uzyskanych pieniędzy otrzymałby kapitan Ko
walczyk, a połowę członkowie Konsorcjum (...)
Stosowna wstępna umowa została podpisana przez zainteresowane strony,
kpt. Kowalczyka i Stanley Adamkiewicza w obecności mecenasa Szurleja, co
dokumentuje zdjęcie zamieszczona w nr. 201 Słowa Pomorskiego z 3 września
1927 z podpisem o treści:
(...) Kapitan 3 pułku lotniczego Kowalczyk, który ma podjąć lot do Ameryki,
wszedł w tym celu w pomzumienie z konsorcjum rodaków naszych z Ameryki,
którzy podjęli się finansować to przedsięwzięcie. Na fotografii widzimy scenę
podpisywania umowy z przedstawicielem konsoirjum amerykańskiego. W środku
kpt. Kowalczyk, na prawo od niego przedstawiciel konsorcjum ( Stanley Adam
kiewicz), na lewo mecenas Szurlej (...)

Kim był niespodziewany patron lotu kpt. Kowalczyka? Otóż Stanley (Sta
nisław) Adamkiewicz urodził się w 1875 (zm. 06. 04. 1944) w Sulmierzycach
w Wielkopolsce, by później przeprowadzić się z rodzicami do Łodzi. W maju
1892, jako uczeń szkoły rzemieślniczej, wziął czynny udział w powszechnym
strajku robotników, tzw. buncie łódzkim. Za czyn ten, zmuszony był uciekać
z Łodzi do Wielkopolski, skąd w 1893 wyemigrował do Chicago. Tam udzie
lał się w wielu organizacjach polonijnych, z czasem stając się ważną postacią
w polonijnej społeczności tego miasta, obejmując prominentne stanowiska.
Wymieńmy kilka z nich: był prezesem ZPRKA (Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie w Ameryce założone 3 października 1873 w Detroit), przez 10 lat
był radnym miejskim m. Chicago, współorganizatorem parafii św. Jana Kantego, prezesem Komitetu Narodowego Polski, członkiem i działaczem Macierzy
Polskiej oraz najstarszej organizacji polonijnej w USA, tj. Związku Narodo
wego Polski (Polish National Alliance). W 1926, przyznany mu Order Odro
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Załoga polska, samolot włoski
W tym samym czasie wydawane w Polsce gazety codzienne podgrzewały
atmosferę lotów przez Atlantyk, m.in. pisząc:
(...) aparat, na którym poleci kpt. Kowalczyk, będzie budowany w fabryce
Samolot na Ławicy według planów i pod osobistym nadzorem znanego kon
struktora i wynalazcy inż. Bartla. Typ samolotu jest trzymany w tajemnicy. Sil
nik do aparatu będzie spmwadzony z Ameryki i będzie podobny do tego, w jaki
zaopatrzono aparat Lindbergha [Słowo Pomorskie nr 201 z3. września 1927],
czy też: ...Nieudana próba majorów Idzikowskiego i Kubali przelotu nad Atlan
tykiem, dała bodźca licznym naszym pilotom do podjęcia wysiłków, celem
zorganizowania nowych lotów. W pierwszym rzędzie szykują się do ponowne
go lotu mjr. Idzikowski i Kubala. Na mittingu w Nowym Jorku wszystkie o?ganizacje polskie w Ameiyce oświadczyły gotowość współpracy przy organizo
waniu nowego lotu transatlantyckiego Idzikowskiego i Kubali...uchwalono
przeznaczyć 12.000 dolarów na przygotowanie lotu i zawiadomić o tej uchwale
natychmiast lotników polskich [Dziennik Rozwój nr 231] i dalej: ...niezależ
nie od majorów Idzikowskiego i Kubali oraz kpt. Kowalczyka do lotu trans
atlantyckiego przygotowuje się obecnie znany w miejscowych kołach lotni
czych pilot Stefan Niewitecki z Bydgoszczy. Ukończył on w 1915 roku, służbę
w aimji niemieckiej, wyższą szkołę pilotów w Poznaniu i Grudziądzu, poczem
przez dłuższy czas walczył na froncie francuskim i angielskim. Z tego okresu
czasu posiada wszechstmnne doświadczenie, jakie zdobył w 5.000 lotów... P.
Niewitecki, którego zdaniem pomyślny wynik lotu transatlantyckiego zależy
od dobrego przygotowania i dobrego aparatu, zamierza rozpocząć lot z War
szawy do Nowego Jorku na jednopłatowcu. Pilot oblicza czas przelotu przy
normalnych warunkach na 42 godziny. Termin lotu uzależniony jest od zgmmadzenia odpowiednich funduszy [Dziennik Bydgoski] (...)
Tymczasem prace chicagowskiego komitetu obywatelskiego Citizens Com
mittee of capt. Kowalczyk Flight, nabierały tempa. W styczniu 1928, reprezentują
cy komitet p. Mieczysław Nowiński (warszawski korespondent Chicago Tribune przyp. autora), zwrócił się do Włodzimierza Klisza, pilota Polskiej Linji Lotniczej
Aerolot SA z propozycją udziału w locie transatlantyckim. Jak zaznaczył p. No
wiński, miała to być funkcja pierwszego pilota, z uwagi na to, że kpt. Kowalczyk
nie miał odpowiednich kwalifikacji do dokonania tak długodystansowego lotu. Kpt.
Kowalczyk miał pełnić rolę nawigatora. Rozmowy sfinalizowano podpisaniem 22
sierpnia 1928 odpowiedniej umowy, mocą której Włodzimierz Klisz został kie
rownikiem lotu oraz przygotowań technicznych do niego. Mając podpisane umowy
z obu lotnikami, komitet wystąpił do polskich władz warunkujących procesy decy
zyjne, tj. do Departamentu IV Lotnictwa Min. Spraw Wojsk, i zarządu P.L.L. Ae
rolot z oficjalną prośbą o udział kpt. pil. Adama Kowalczyka i por. rez. pil. Wło
dzimierza Klisza w planowanym locie przez Atlantyk. Tak ówczesna Gazeta Lwow
ska w nr. 131 przedstawiała swoim czytelnikom naszych lotników:

Samolot Ca.73 ter konstrukcji Giovanniego B. Caproniego / Zdjęcie: www.ntrs.nasa.gov/archive/nasa

POLSKICH

LOTNIKÓW

Po powrocie do Chicago, radny Stanley Adamkiewicz zorganizował ko
mitet obywatelski lotu kpt. Kowalczyka Citizens Committee o f capt. Kowal
czyk Flight, którego zadaniem było zbieranie funduszy na przelot przez Atlan
tyk. Do tego celu, zaangażował również grupę Amerykanów, wśród których
pojawiło się nazwisko Cyrus Hall McCormick III.

dzenia Polski Polonia Restituta za działalność patriotyczną na rzecz wyzwole
nia Polski, otrzymał z rąk samego Ignacego Jana Paderewskiego. Wśród wielu
zajęć prowadził ponadto popularny i dobrze prosperujący zakład fotograficzny
przy ulicy 685 Milwaukee (pomiędzy ulicami Augusta i Noble), jedno ze star
szych American Photo Art. Studio w Chicago kupione od króla polskich foto
grafów Jana W. Idzikowskiego.

Giovanni Battista Caproni - włoski kon
struktor lotniczy, zarazem producent sa
molotów / Zdjęcie: Museo DeH’Aeronautica Gianni Caproni
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(...) Kapitan Kowalczyk, trzydziestoletni oficer aktywnej służby eskadry lot
niczej, lata od r. 1925 i posiada najlepsze warunki zawodowe. W ciqgu ostat
nich dwu miesięcy pobierał specjalną naukę meteomlogji na kursach pułkow
nika Biondego we włoskiem ministerstwie aemnautyki. Porucznik Klisz, trzydziestosześcioletni Lwowianin, [dla uściślenia - Włodzimierz Klisz urodził się
18. marca 1893 w Uluczu k. Sanoka2 - przyp. autora] lata od lat 13. Ma on
poza sobą 400.000 km lotu, umie panować nad aparatem w czasie mgły i przy
tem nie miał dotychczas ani jednego wypadku. Po wojnie p. Klisz w służbie
Aemlotu wyróżniał się jako jeden z najcelniejszych lotników polskich (...)

czasie nad Atlantykiem, należy się liczyć z podjęciem lotu dopiem na wiosnę...
i dalej po tytułem Lot transatlantycki kpt. Kowalczyka odłożony do mku przy
szłego w nr 209 Gazety Gnieźnieńskiej z 11. września 1928 czytamy: ...Zapo
wiadany lot transatlantycki kpt. Kowalczyka w tym mku już się nie odbędzie.
Przed 2 tygodniami kpt. Kowalczyk bawił w Warszawie, celem porozumienia
się i omówienia z władzami lotniczemi różnych kwestji, związanych z lotem
transatlantyckim w przyszłym mku. Przedwczoraj opuścił Poznań, udając się
do Medjolanu, aby zapoznać się dokładnie z aparatem, na którym zamierza
dokonać swego śmiałego przedsięwzięcia (...)

Jednocześnie komitet - jako depozytariusz zebranych funduszy, upoważ
niony do dokonania zakupu samolotu do przelotu przez Atlantyk - stanął przed
problemem wyboru odpowiedniej konstrukcji. Poza kryteriami technicznymi,
główne znaczenie miała cena, spełniająca możliwości finansowe komitetu, które
wynosiły 20 tys. zebranych amerykańskich dolarów. Początkowo rozważane
konstrukcje francuskie i niemieckie były za drogie. I oto pojawia się niespo
dziewana oferta z włoskiego Mediolanu. Znany włoski konstruktor lotniczy
i przedsiębiorca inż. Giovanni Battista Gianni Caproni, zaproponował dosto
sowanie samolotu Caproni Ca.87 (wersja rajdowa dwupłatowego nocnego bom
bowca Caproni Ca.73 ter) do lotu nad Atlantykiem. Ważnym argumentem oferty
inż. Caproniego dla komitetu chicagowskiego było to, że producent początko
wy koszt samolotu 45.000 USD obniżył do 30 tys. USD, wychodząc z założe
nia, że szczęśliwy finał przelotu będzie triumfem nie tylko lotników, ale zara
zem jego fabryki. Tym sposobem część należności za zakup samolotu produ
cent brał na siebie, a koszty przeróbki mieściłyby się w kwocie, jaką komitet
dysponował. Warunkiem było na czas przelotu nad Atlantykiem zachowanie
na samolocie, obok polskiego symbolu białego orła w czerwonym polu i dum
nego napisu Polonia, barw narodowych Włoch. Umowę na dostawę samolotu
podpisano w lutym 1928.

W tym czasie, w prasie krajowej pojawiła się również sensacyjna wiado
mość, że do lotu kpt. Kowalczyka zgłosił swój współudział płk dypl. Sergiusz
Zahorski - Szef Gabinetu Wojskowego [mianowany na szefa rozporządzeniem
Ministra Spraw Wojskowych - Dziennik Personalny MSWojskowych Nr 28 z 19
lipca 1926 Prezydenta U RP Ignacego Mościckiego]. Wydania dzienników, m.in.
Orędownik Wrzesiński nr 101 pt. Przed odlotem Polonii, czy Dziennika Biało
stockiego z 22 sierpnia 1928 w artykule Niemądra plotka warszawska... pisały:

Ważnym atutem w wyborze włoskiego samolotu była konstrukcja jego
kadłuba, charakterystyczna dla łodzi latających, umożliwiająca utrzymanie się
na wodzie do czasu nadejścia pomocy w razie awaryjnego wodowania,. Cechą
wyróżniającą płatowiec spośród innych, był układ odwróconego półtorapłata
(sesąuiplane), w którym górne skrzydło pozbawione lotek miało powierzchnię
nie przekraczającą połowy skrzydła dolnego, wyposażonego w lotki. Podob
nie i usterzenie poziome było podwójne. Napęd stanowiły 4 silniki rzędowe
Isotta Fraschini SemiAsso o mocy 155-195 kW (210-265 KM) każdy, połączo
ne w tandemie w gondoli (bez osłony), umieszczone między dolnym i górnym
płatem. Każdy z silników napędzał swoje śmigło - dwa śmigła dwułopatowe
ciągnące i dwa śmigła czterołopatowe pchające. W kadłubie umieszczono
14 zbiorników paliwa o łącznej pojemności 6100 litrów, wystarczającej na
pokonanie dystansu 5000 km. W płacie górnym zamontowano dwa zbiorniki
dla 450 litrów oleju. Jak informował w sierpniu 1928 . biuletyn Organu Klubu
Pilotów Woj. Śląskiego nr 7/8 Pilot i nr 192 Gazety Gdańskiej:
(...) Samolot jest obecnie montowany w zakładach Caproni w Toljedo pod
Medjolanem. Pomimo pośpiechu nie będzie on jednak gotowy przed paździer
nikiem. Wobec niekorzystnych warunków atmosferycznych, które panują w tym

(...) Pułk. Zahorski, już od dawna nosił się z zamiaiem wzięcia udziału
w locie transatlantyckim. Dnia 21 stycznia pułk. Zahorski podpisał umowę, okre
ślającą jego udział w locie kpt. Kowalczyka... Jednocześnie dołączony był list,
jako organiczna część umowy, w którym pułk. Zahorski dosłownie oświadcza:
Umowa podpisana przezemnie w dniu dzisiejszym, a dotycząca organizacji lotu
przez Atlantyk, pizewiduje z tytułu uczestnictwa mojego w locie w charakterze
pasażem pewien udział mój h' ewentualnych zyskach , któie lot ten może przy
nieść. Ze względu na zajmowane przezemnie stanowisko, jak i z pobudek za
sadniczych ten udział mój w zyskach traktować mogę jedynie jako gotowość
współuczestników i organizatorów lotu oddania do mojej dyspozycji stosownej
sumy, którą dowolnie mzporządzę w razie udanego lotu. Z góry pragnę zazna
czyć, że sumę tą zamierzam przeznaczyć NA WDOWY 1 SIEROTY PO ZABI
TYCH LOTNIKACH Wojska Polskiego (...)
Udział płk. Zahorskiego w locie miał być utrzymany w tajemnicy. Jednak
Niemądra plotka warszawska, ujawniając udział płk. Zahorskiego w locie, zni
weczyła organizację przedsięwzięcia.

Loty próbne
Tymczasem trwająca przebudowa płatowca ostatecznie przeciągnęła się
do maja 1929. Gazeta Lwowska z 12 maja 1929 donosiła z Mediolanu:
(...) Prace montażowe posunęły się tak daleko, że samolot prawdopodobnie
już za tydzień opuści zakłady Capmniego. W najbliższych dniach odbędzie się
chrzest samolotu, który otrzyma nazwę Polska... a Kurier Zachodni z 29 maja
1929 pisał: ...samolot jest już zupełnie gotów... do lotów próbnych z zastępczy
mi silnikami (...)
We Włoszech polskie przedsięwzięcie przelotu Atlantyku spotkało się z po
zytywnym przyjęciem. Włoski dziennik L’Ala d'Italia w artykule o polskim
lotnictwie zapewniał o najgorętszych sympatiach narodu włoskiego, jakie to
warzyszą polskiemu wyzwaniu transatlantyckiemu. W podobnym tonie wypo-
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Próba rekonstrukcji wyglądu Ca.73 Polonia / Rysunek: Krzysztof Janowicz

wiadała się L' Aemtecnica w artykule pt. Italian Piane on the North Atlantic
Ocean, the POLONIA flight". Również i sam Gianni Caproni zapewnił prezesa
komitetu Adamkiewicza, że jest pewny sukcesu kpt. Kowalczyka, gdyż fabryka
zrobiła wszystko, na co tylko się zdobyła nauka inżynierska, aby lot polski na
| jego aparacie stał się rekordowym triumfem. Podobnie i prasa polska podsycała
zainteresowanie opinii publicznej drugim (po Idzikowskim i Kubali) locie przez
Atlantyk. Efektem tego były częste wizyty znanych ówcześnie Polaków na
lotnisku Toliedo. Wśród nich byli m.in. bracia tenorzy - Jan Wiktor Kiepura i
Władysław Kiepura. W llustmwanym Kurierze Codziennym nr 141 z 26 maja
1929 ukazała się ciekawa, ze względu na szczegóły, relacja z wizyty na lotni
sku napisana przez Władysława Kiepurę, którą cytujemy:
(...) Data wylotu Polonji jest utrzymywana w tajemnicy, jednakie we
dług wszelkiego prawdopodobieństwa nastąpi on w pierwszych dniach czerw
ca. Obecnie odbywają się loty próbne z motorami próbnemi, służącemi wy
łącznie do celów przygotowawczych, a po ukończeniu tych lotów założone
zostaną te motory, które posłużą do odbycia samego lotu. Ceremonia prze
kazania aeroplanu komitetowi polsko-amerykańskiemu oraz lotnikom na
szym odbyła się w dniu 7 b.m. na lotnisku Talliedo pod Medjolanem, w
obecności konsula polskiego w Medjolanie i wszystkich wybitnych osobi
stości polskiej kolonji medjolańskiej oraz inżyniera Fargion a i innych tech
ników specjalistów fabiyki Caproni’ego. Z ramienia komitetu i Polonji amelykańskiej był obecny p. Adamkiewicz. Co do strony technicznej przelotu
niema żadnych wątpliwości, że przygotowanie je j jest doskonałe pod każ
dym względem. Polonia medjolańska miała stałe informacje o postępach
robót, szczególnie o starannem wykończeniu motorów przez firm ę Isotta
Fraschini, od Polaka inż. Gąbińskiego, pracującego w tej firmie. P. Klisz
odbywa loty próbne stale, tak samo biorą w próbach udział technicy fabryki
Caproni'ego. P. Kowalczyk do daty, w której list został wysłany (9 maja),
w próbach jeszcze nie brał udziału. Odbywał on niedawno teoretyczny kurs
nawigacyjny w Rzymie... Loty próbne na podobnego typu samolocie Capro
ni' ego, wykonuje p. Klisz stale od ośmiu miesięcy. Droga lotu, wybrana
i opracowana przez p. Klisza, prowadzi na Irlandję - 1.300 km, które zosta
ną przeleciane w ciągu 10 godzin. W Irlandji zostanie zabrany ładunek ben
zyny, lotnicy rozpatrzą ostatnie wiadomości meteorologiczne, poczem roz
pocznie się lot właściwy z Baldonnel na Nowy Jork, a właściwie do Chica
go -5 .2 0 0 km, które maja być przeleciane w czasie do 35 gojlzin. Przeszko
dy w przelocie natury atmosferycznej, zdaniem p. Klisza, są do pokonania
przez omijanie burz...Dokonywanie lotu na odpowiednich wysokościach
chroni przed wiatrami i mgłami. Jedynie prawdziwie wielkim niebezpieczeń
stwem jest możliwość obmarzania śmigła samolotu, co powoduje zmniej
szenie ilości obrotów, a przez to powolne opadanie aparatu. Na to znowu
sposobem jest puszczenie w ruch dwóch zapasowych motorów i oczyszcze
nie śmigła przy pierwszych dwóch. Motory w tym aparacie Ca. 73, noszą
cym nazwę Polonia pracują na zmianę - po dwa. Jest to wielką zaletą apa
ratu, gdyż dotychczasowe wszystkie dłuższe loty nadoceaniczne były doko
nywane na aeroplanach o jednym lub dwóch motorach (...)
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Główni architekci lotu Polonii, od prawej: por. rez. pil. Włodzimierz Klisz, Caproni, pre
zes Stanley Adamkiewicz, kpt. pil. Adam S. Kowalczyk / Zdjęcie: Ilustrowany Kurier
Codziennym 135,19. 05.1929

Mocowanie zespołu napędowego Ca.87 Polonia, rzędowych silników Isotta Fraschini
w układzie tandem / Zdjęcie: Ilustrowany Kurier Codzienny nr 135, 19. 05.1929

Przytoczona relacja świadczy o wielkim optymizmie i nadziei, jakie pokła
dano w locie Polonii. Można również odnieść wrażenie, że nie bardzo ocenia
no trudności lotu nad bezmiarem wód oceanu, np. skutków oblodzenia płatowca i związanym z tym zjawiskiem wzrostem oporu całkowitego samolotu.
Wspomniana możliwość obmarzania Śmigla samolotu zmniejsza sprawność
śmigła i maksymalny ciąg oraz powoduje niewyważenie masowe, prowadzące
do wibracji całego układu napędowego i w rezultacie do poważnych uszko
dzeń. Lód może również zablokować dajniki ciśnienia do przyrządów pilota
żowych, powodując błędne wskazania, czy też ich wyłączenie. Pamiętajmy
ponadto, że kabina załogi była otwarta. Oblodzony wiatrochron mógł dopro
wadzić do utraty widoczności przestrzeni przed samolotem. Na dowód przy
wołajmy doświadczenia wspomnianej na wstępie artykułu załogi John Alcock
i Arthur Whitten-Brown w pierwszym locie non-stop nad Adantykiem. W trakcie
lotu w chmurach burzowych oblodzony Vickers Vimy stracił prędkość i runął z
wysokości 1200 m w stromą, niekontrolowaną spiralę. Pilot, John Alcock, po
zbawiony wskazań przyrządów i oślepiony wyładowaniami atmosferycznymi,
nie mógł się zorientować, w którą stronę kręci się samolot. Wysokość gwał
townie malała. Wreszcie na kilkudziesięciu metrach chmury urwały się, co po
zwoliło Alcockowi w ostatniej chwili wyrównać lot i po odzyskaniu pełnej
mocy silników uratować samolot od rozbicia o fale oceanu. Ponowne odzyski
wanie wysokości w deszczu i śnieżnej zamieci powodowało gromadzenie się
śniegu na skrzydłach i osiadanie w gardzielach gaźników. Wówczas nawiga
tor, Arthur Whitten-Brown podjął desperacką wyprawę - opuścił kabinę i trzy
mając się zastrzałów oraz naciągów usztywniających wczołgał się po kadłubie
na oblodzone skrzydło, by nożem wydłubać lód zatykający wloty do gaźni
ków. W ten sposób aż sześć razy ryzykował swoje życie, aby Vimy mógł kon
tynuować lot w kierunku Irlandii.
Wcześniej cytowany Ilustmwany Kurier Codzienny zamieścił również spe
cjalny wywiad z prezesem Adamkiewiczem, zatytułowany Przed startem Po
lonii na podbój Atlantyku, który przeprowadził w Rzymie redaktor Gustaw
Lawina. Oddajmy głos rodakowi zza oceanu, Stanleyowi Adamkiewiczowi:
(...) Do Medjolanu przybyłem w dniu 17 kwietnia br. (1929), aby zała
twić wszelkie rachunki z firmą Capwni, która Polonję przygotowała do lotu...
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Chrzest i przygotowania do powitania
Błogosławieństwo papieża zostało wypełnione 15 czerwca 1929 na fabrycz
nym tomisku wytwórni Caproniego uroczystym poświęceniem samolotu, które
go dokonał Prymas Polski Ks. Kardynał August Hlond [24 czerwca 1926 mia
nowany arcybiskupem gnieźnieńskim i poznańskim oraz prymasem Polski przez
papieża Piusa XI, a 20 czerwca 1927 kreowany kardynałem]. Dziennik Biało
stocki nr 167 tak opisuje z Mediolanu to wydarzenie: (...) Przybył tu z Rzymu ks.
kardynał Hlond, powitany na dworcu przez przedstawicieli władz, konsula pol
skiego oraz grono osób z pośród kolonji polskiej. W godzinach popołudnio
wych ks. kardynał udał się do aerodiomu w Taliedo, gdzie dokonał poświęce
nia samolotu konstrukcji Caproniego, na którym lotnicy polscy kpt. Kowalczyk
i Klisz mają dokonać lotu... Na uroczystości poświęcenia samolotu obecni byli
m.in. konsul polski [dr Otton Hubicki Konsul Generalny II RP w Mediolanie od 16 października 1927 do 01 września 1930] i kilka zaproszonych osób.
Chrzestną matką samolotu była pani Hubicka. Samolot otrzymał nazwę Polo
nia. Po poświęceniu samolotu lotnicy dokonali na nim krótkiego lotu (...)
Spotykane w opracowaniach nazwiska pań, Ulicka i Zofia Mikulska, jako
matek chrzestnych Polonii, stoją w sprzeczności z cytowanym artykułem Dzien
nika Białostockiego czy też nr 164/1929 Ilustrowanej Republiki. Wymiernym
dowodem potwierdzającym, że matką chrzestną Polonii była żona konsula dr.
Hubickiego jest zdjęcie z Ilustrowanego Kuriera Codziennego z 1929 r. z opi
sem - Żona Konsula RP w Mediolanie Ottona Hubickiego dokonuje chrztu
Polonii. Na zdjęciu jest m.in. prymas Polski August Hlond, lotnicy Włodzi
mierz Klisz i Adam Kowalczyk oraz prezes klubu Polsko-Amerykańskiego
Alderman S. Adamkiewicz - autor: Sterza Edm., Milano. Zdjęcie to zamiesz
cza również na str. 4 Światowid nr 27/1929 z podpisem: Pani konsułowa Hu
bicka dokonuje chrztu Polonji. Stoją ksiądz Prymas Hlond, prezes Adamkie
wicz, pilot Klisz i kapitan Kowalczyk.
Warto wspomnieć, że prymas Polski był pionierem podniebnych lotów na
liniach lotniczych wtedy, kiedy żaden inny kardynał nie miał odwagi powierzyć

WYCZYNY

Na lotnisku w Mediolanie J. E. ks. kardynał Hlond dokonał poświęcenia samolotu Ca87 nazwanego Polonia. Przed samolotem z godłem Polski stoją od lewej: S. Adamkie
wicz - prezes polsko-amerykańskiego Komitetu finansującego lot transatlantycki, pilot
W. Klisz, prymas Polski J. E. ks. kardynał August Hlond, kpt. pil. A. Kowalczyk, dr Ot
ton Hubicki - Konsul Generalny II RP w Mediolanie / Zdjęcie: Dziennik Białostocki nr
175, 26. 06.1929
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jestem zadowolony, gdyż budowę aparatu potraktowała bardzo poważnie i so
lidnie. Maszyna jest gotowa do lotu, ostatnie próby techniczne odbywają się
właśnie w tym czasie, kiedy ja przybyłem do Rzymu... To jest materiał maszyno
wy, w który wierzę, że nie zawiedzie, gdyż próby dały tego dowody. [W dość
intensywnych lotach próbnych por. Klisz wylatał 21 tys. km. Loty wykonywa
no nad płaskowyżem Malpensa, startując z nieczynnego lotniska Taliedo w Me
diolanie, swoich początków sięgającego 1910] Cała polonja amerykańska, jak
również i Włosi i wybitni rodacy, zamieszkujący Italję, tak silne posiadają za
ufanie do pilotów pp. kap. Kowalczyka i pil. Klisza, którzy będą kierować Polonją, że lotowi wróżą wszelkie szanse powodzenia. P. kapitan Kowalczyk jako
nawigator, p. Klisz jako pilot - oto dwa uzupełnienia tak harmonijne, że trud
no nie uwierzyć, aby na skrzydłach Połonji nie wznieśli sławy imienia pol
skiego w świecie. Ponieważ lot ten odbędzie się via lotnisko Baldonnell w Ir
landii, udałem się tam z p. kapitanem Kowalczykiem w końcu kwietnia, celem
zbadania tego lotniska... Po zakończeniu wszelkich formalności, dotyczących
przelotu Polonji, przybyłem do Wiecznego Miasta, aby prosić Ojca Sw. o błogo
sławieństwo dla naszej sprawy. Papież Pius XI przyjął mnie oraz kapitana Ko
walczyka łaskawie, interesując się żywo tak aparatem, jak również naszymi pi
lotami, błogosławiąc czyny nasze i ofiarne poświęcenie pilotów (...)

swej purpury stalowym skrzydłom niepewnych latawców. Raz po raz lądował
na lotniskach Italii, Francji, Austrii, Czechosłowacji, Węgier, Jugosławii, An
glii i Irlandii, udając się w te kraje w sprawach urzędowych i reprezentacyjnych3.
Ciekawostką jest to, że wszystkie przygotowania do lotu Polonii zostały sfil
mowane przez Paramount Studio, a film został wysłany do kin amerykańskich.
Końcowe dni czerwca 1929 stały się gorące ze względu na doniesienia z Medio
lanu. 22 czerwca w specjalnej depeszy korespondent Dziennika Białostockiego
informował: (...) samolot Polonja po ostatnim locie próbnym trwającym 8 go
dzin odstawiony został do warsztatów lotniczych Caproni celem zamiany 4 do
tychczasowych silników Isotta Fraschini na 4 nowe silniki tego samego typu,
które będą użyte do przelotu nad Atlantykiem. Silniki te, posiadają łącznie tysiąc
koni siły. Montaż precyzyjnie wykonanych motorów potrwa około 10 dni. Wczo
raj jeszcze (21.06), bezpośrednio po wstawieniu Polonji do warsztatów pilot Klisz
udał się do Wiednia, aby w tamtejszym instytucie meteorologicznym przestudjować warunki atmosferyczne nad Atlantykiem. Lot Polonji do Chicago rozpocznie
się w pierwszych dniach lipca... Powitanie lotników polskich na ziemi amerykań
skiej ma być niezwykle entuzjastyczne. We wszystkich Stanach i miastach, gdzie
mieszkają Polacy - zawiązały się Komitety Powitania. Przewidziany jest cały
szereg uroczystości, pochodów i obchodów (...)
Dalej, 27 czerwca 1929 z Rzymu pisano:
(...) Lotnicy polscy Klisz i kpt. Kowalczyk odlecą w dniu święta amerykań
skiego 4 lipca na aparacie Polonja z Medjolanu do Baldonell w Irlandji, gdzie
oczekiwać będą na pomyślne warunki atmosferyczne do lotu przez Atlantyk.
Lot odbyć się ma w kierunku Montrealu w Kanadzie, gdzie Polonja uzupełnić
ma zapas benzyny dla dalszego lotu do Chicago (...)
Poniedziałkowe wydanie polonijnego Dziennika Chicagowskie
go z 1 lipca 1929 zamieszcza sprawozdanie z posiedzenia Komitetu
Obywatelskiego Citizens Committee o f capt. Kowalczyk Flight, jakie
miało miejsce w piątek 28 czerwca w sali Zjednoczenia Polskiego
Rzymsko-Katolickiego w Ameryce (ZPRKA). Poświęcone było przy
gotowaniom uroczystego powitania polskich lotników w Chicago,
po ich udanym locie Polonią przez Ocean Atlantycki. Pod wymow
nym tytułem Polonja chicagowska już się przygotowuje do przyjęcia
lotników polskich czytamy m.in.:
(...) Za dni parę, gdyż w dniu 4-go lipca rozpocznie się lot awjatorów
polskich, kap. A. Kowalczyka i pilota inżyniera Włodzimierza Klisza z Medjolanu we Włoszech przez Irlandję do Stanów Zjednoczonych z osta
tecznym celem wylądowania na lotnisku miejskim przy 31 Cicero ave.

Uczestnicy uroczystości poświęcenia samolotu Ca-87 Polonia. Na zdjęciu, m.in.
widoczni pośrodku grupy: prymas Polski August Hlond, prezes Stanley Adamkie
wicz, por. rez. pil. PLL LOT Włodzimierz Klisz, kpt. pil. 3. Pułku Lotniczego Adam
S. Kowalczyk, konsul generalny Polski w Mediolanie dr Otton Hubicki i matka
chrzestna Polonii, pani Hubicka oraz Gianni Caproni / Zdjęcie: Światowid nr 27
(256), 29. 06.1929

Pani Hubicka, żona konsula Polski w Mediolanie, dokonuje chrztu samolotu Polonia. Stoją od lewej: prymas
Polski J. E. ks. August Hlond, prezes Stanley Adamkiewicz, piloci • Włodzimierz Klisz i Adam S. Kowalczyk
/ Zdjęcie: Światowid nr 27 (256), 29.06.1929

sza, aewplan Polonja i jego wzloty i przyglądającą się tym wzlo
tom kolonję polską w Medjolanie z konsulem generalnym Drem
Hubickim na czele (...)
Posiedzenie zakończyło się przekonaniem obecnych, że
przyjęcie polskich zdobywców Atlantyku, będzie wielkim świę
tem i potężną manifestacją polskości na ziemi amerykańskiej.
Entuzjazm powitania objął wszystkie stany, a w miastach, gdzie
mieszkali Polacy, zawiązały się komitety powitania polskich
lotników...
Zygmunt Bąk
Przypisy
1. Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa pod re
dakcją mjr dypl. pil. Mariana Romeyki, str. 67 Warszawa 1933.

(...) wyświetlany będzie film zdjęty w Medjolanie przez firmę amerykańską
Paramount. Film ten 322 stopy długi, przedstawia lotników Kowalczyka i Kii-
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3. Życie kard. Augusta Hlonda http://www.patrimonium.chrystusowcy.pl/
kandydaci-na-oltarze/sluga-bozy-kard-august-hlond/zyciorys/

W tak wzniosłym, patriotycznym duchu wypowiadali się Henryk Lokański
- przewodniczący Komitetu Obywatelskiego przyjęcia polskich lotników pierwszy prezes Związku Podhalan w Północnej Ameryce, E. Kalinowski asystent skarbnika i członkowie dyrekcji komitetu - S. Ziółkowski i A. Chmie
lewski. Głos zabierali m.in. dr L. Tabeński w imieniu Stowarzyszenia Polskich
Lekarzy, dr S.M. Mioduszewski z Towarzystwa Pomocy Polskich Studentów
oraz reprezentanci gmin polonijnych miast w okolicy Chicago, jak J. Wiemicki z Harvey i J. Zieliński z Joliet czy z Lemont, przyrzekając współpracę na
rzecz powitania. Henryk Lokański, przewodniczący posiedzeniu w Sali Zjed
noczenia PRKA, pod nieobecność bawiącego w Mediolanie Stanleya Adam
kiewicza, zapowiedział kolejny wiec w przyszły piątek (5 lipca), na którym:

POLSKICH

LOTNIKÓW

w Chicago. Są wszelkie dane, że lot ten - o ile nie zajdzie jakiś nadzwyczajny
i niezależny od lotników wypadek - będzie sukcesem i w pierwszej połowie
lipca będziemy witać i gościć wśród siebie polskich zwycięzców Atlantyku. Słusznem więc jest, aby już dzisiaj przygotować się na tę ewentualną chwilę wielkie
go napięcia uczuć namdowych polskich i na święto wielkie, jakie wówczas
nas czekać będzie... Lot polski.. .musi się stać potężną propagandą polskości
w Stanach Zjednoczonych... M usim y polski sukces lotniczy w ykorzy
stać. . .przedewszystkiem dla podniesienia zamierającego ducha wśród Pola
ków amerykańskich, musimy porwać za sobą młodzież naszą, musimy godnie
zamanifestować triumf polski i świat amerykański do współdziałania w tym
triumfie pobudzić. W pizyjęciu musi wziąć udział cala polonja chicagowska
przez swe organizacje, parafie i zrzeszenia przeróżne. Pochód przez miasto po
winien być największym w historji Chicago... Dzień przyjęcia lotników polskich
winien wyryć niezatarte wrażenie w umysłach naszej dziatwy szkolnej, musi
masy polskie1pobudzić do nowych porywów (...)

2. Kpt. pil. Włodzimierz Klisz - obrońca Lwowa w 1918.,
w okresie wojny polsko-bolszewickiej 1918-1921 latał opera
cyjnie na froncie; po wojnie w służbie 1 Pułku Lotniczego w
Warszawie, później do wybuchu II w. św. - w Polskiej Linji
Lotniczej Aerolot i Linjach Lotniczych LOT, w czasie prze
wrotu majowego 1926 zmobilizowany 12 maja do czynnej służ
by wojskowej; na zarekwirowanym dla potrzeb wojska samo
locie Junkers F-13 por. Klisz i sierż. pil. Zygmunt Barciszewski
wyznaczeni do zadań niszczycielskich; 1 września 1939 por.
rez. pil. Klisz ewakuował prototyp samolotu pasażerskiego PZL
44 Wicher z Warszawy na lotnisko Lwów-Skniłów; w okresie
I I w. św. pilot Feny Command, mający na koncie 23 przeloty
Oceanu Atlantyckiego, tzw. Most Atlantycki, odznaczony Srebr
nym Krzyżem Zasługi z Mieczami i Air Flying Cross, zmarł 31 lipca 1969 miejsce wiecznego spoczynku Newton Abbot, hrabstwo Devon w Wielkiej
Brytanii (ustalenia autora).

Tik! Tak!
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Polonia z widocznym na dziobie kadłuba godłem Polski ■Białym Orłem - na płycie
lotniska wytwórni Caproni w Mediolanie. Stoją od prawej: Kowalczyk, G. Caproni, Adam
kiewicz, Klisz / Zdjęcie: Ilustrowany Kuryer Codzienny nr 135,19. 05.1929

Strona z gazety Światowid zatytułowana Polski lot nad Atlantykiem I Zdjęcie: Świato
wid m 27 (255), sirA , 29.06.1929
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Z yg m u n t Bąk
Motto:
Brawurą, odwagą, poświęceniem,
dawaniem z siebie wszystkiego,
wznieśli pomnik nieśmiertelny...

DLDNIA

[prof. Gustaw A. Mokrzycki, Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość lot
nictwa, str. 77 Warszawa 1935]

Leć, leć Polonio...

Cz. 2

Gdy za oceanem środowiska polonijne przygotowywały szereg uroczystości, pochodów i obchodów, w polskiej prasie zaczęły pojawiać się sensacyjne
wiadomości, stawiające pod znakiem zapytania realizację ambitnego przedsięwzięcia przelotu Polonią do Ameryki.

Sensacyjna zmiana w składzie załogi Polonii.
Słowo Pomorskie w wydaniu z 1 sierpnia 1929 (nr 175) pod skromnym
tytułem Przed lotem Polonji przekazało z Mediolanu wiadomość o zmianie
w składzie załogi samolotu. Cytujemy:
(...) Przygotowania do lotu transatlantyckiego Polonji są już na ukończe
niu. Po odbyciu ostatnich prób i zmian silników okazała się potrzeba również
zamiany śmigieł. Wmontowanie ich jest już na ukończeniu... W obsłudze załogi
Polonji zaszły zmiany. Wskutek różnicy zdań między pilotem Kliszem a kpt.
Kowalczykiem, ten ostatni zrezygnował z lotu. Wobec takiego stanu rzeczy, pi
lot Klisz w porozumieniu z komitetem finansującym lot zapmsił na nawigatora
Polonji por. Kalinę, znanego z lotu Warszawa-Bagdad, który obecnie znajduje się
w Paryżu. Według informacyj, departament lotnictwa wydał już por. Kalinie ze
zwolenie na ten lot. W dniu jutrzejszym por. Kalina przybywa do Mediolanu (...)
Przypomnijmy, por. pil. Kazimierz Kalina po przerwanym w Bagdadzie
w wyniku tragicznej śmierci nawigatora, por. obs. pil. Kazimierza Szałasa,
wskutek kraksy samolotu podczas rajdu Dęblin-Bagdad-Kair-Warszawa zo
stał odkomenderowany na studia do Ecole Superieure d ’Aćronautiąue (ESdA Wyższa Szkoła Lotnictwa) w Paryżu. 3 sierpnia korespondent Słowa Pomor
skiego z Mediolanu donosił:

Wróćmy jednak do wcześniej cytowanego za Słowem Pomorskim stwier
dzenia: Wskutek różnicy zdań między pilotem Kliszem a kpt. Kowalczykiem, ten
ostatni zrezygnował z lotu. Dobrowolna rezygnacja kpt. Kowalczyka z lotu Po
lonią z powodu sporu z Włodzimierzem Kliszem nie znajduje potwierdzenia
w kolejnych doniesieniach prasowych. Pod wymownymi tytułami: Czarna Magja a lot Polonji do Ameryki nr 177 z 03 sierpnia 1929. Gazeta Bydgoska, czy
Sensacyjny powód zerwania kontraktu nr 176 z 02 sierpnia 1929 Słowo Pomor
skie czytamy:
(...) Jak wiadomo, lotnikom, którym się uda pierwszy przelot nad Atlanty
kiem ze wschodu na zachód, czekają w Ameryce wysokie nagrody pieniężne...
sięgające do olbrzymiej sumy dwóch miljonów dolarów (ok. 18 milj. złotych).
Fakt ten spowodował, że kpt. Kowalczyk wpadł w ręce aferzystów, którzy chcie
li wyciągnąć zysk materjalny dla siebie z ewentualnego udania się lotu Po
lonji. W lutym br. kpt. Kowalczyk wprowadzony został w grono znajdujących
się w Rzymie polskich spirytystów panów D. i G. [Dyzmański i Grużewski],
którzy zapewnili go, że lot zakończy się szczęśliwie, jeżeli oni zapewnią mu
opiekę czarnej magji. Za pomoc swoją zażądali jednak udziału w zysku w wy-

O
udziale por. Kaliny w pracach przygotowawczych Polonii do lotu trans
atlantyckiego wspomina również wydział propagandy Powszechnej Wystawy
Krajowej w Poznaniu (16 maj - 30 września 1929), zorganizowanej z okazji
10-lecia istnienia II Rzeczpospolitej, który odezwę wystawy skierowaną do
organizacji polonijnych przesłał lotnikom wierząc, że ci dostarczą ją do Sta
nów Zjednoczonych. Ponadto, w opisie zdjęcia z Ilustrowanego Kuriera Co
dziennego z sierpnia 1929 autorstwa kpt. pil. Piotrowicza podano:
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(...) Przewodniczący komitetu organizacyjnego lotu Polonji przez ocean po
twierdza ostatecznie wiadomość, iż kpt. Kowalczyk nie weźmie udziału w locie.
Por. Kalina za zgodą szefa departamentu lotnictwa zajął się sprawdzeniem
sprawnego działania samolotu (...)

(...) Miejsce: Mediolan; osoby widoczne: Działacz Polonii amerykańskiej
Adamkiewicz (3), który ma sfinansować lot w towarzystwie pilotów Kazimierza
Kaliny (1) i porucznika pilota rezerwy z PLL Lot Włodzimierza Klisza (2) przed
hangarem wytwórni samolotów G. Caproniego (...)

Samolot Ca.87 Polonia podczas prób z silnikami Isotta Fraschini, które sprawiały sporo
kłopotów / Zdjęcie: Ilustrowany Kuryer Codzienny nr 211,05.08.1929
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Przy Polonii z wymalowanym na nosie kadłuba godłem Polski od lewej stoją: pilot
Włodzimierz Klisz, Caproni i Stanley Adamkiewicz / Zdjęcie: Ilustrowany Kuryer Co
dziennym 141, 26. 05. 1929

Skutkiem tych zarzutów i po odmowie przez kpt. Kowalczyka zanie
chania praktyk medjumistycznych Stanley Adamkiewicz, w charakterze pre
zesa komitetu, rozwiązał z nim umowę, jako zakontraktowanym nawigato-

Ca-87 Polonia widziany z przodu. Rozpiętość płatów pozwala stanąć pod nimi kilkudziesięciu osobom / Zdjecie: Ilustrowany Kuryer Codzienny, nr 141, 26.05.1929
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(...) kpt. Kowalczyk w ciągu blisko dwóch lat trwających przygotowań
za mało oddawał się przygotowaniom rzeczowym i technicznym całej spra
wy lotu... za mało nadzorował budowę Polonji, nie odbył na niej ani jedne
go próbnego lotu, oświadczając, że jako trening do przelotu Atlantyku wy
starczy mu lot na Polonji z Medjolanu do Baldonell, nie był nawet przy
próbnych lotach Polonji obecny. Wreszcie zaniedbał tego, co zastrzegała
umowa między nim a Komitetem - mianowicie wezwania do udziału przy
zawieraniu umowy z zakładami Capmniego i nadzoru budowy aparatu, z de
partamentu lotniczego w Warszawie. Zamiast tego, kpt. Kowalczyk miał pod
pisać umowę z Zakładami Caproniego tylko w obecności korespondenta
dzienników polsko-amerykańskich (...)

POLSKICH

(...) W Medjolanie i w Zakładach lotniczych Capmniego pod Medjolanem,
gdzie buduje się Polonja byłem dwukrotnie... miałem sposobność poznania
p. Stanley (Stanisława) Adamkiewicza, prezesa Komitetu polsko-amerykańskiego
oraz zetknięcia się bliższego z p. Włodzimierzem Kliszem, desygnowanym na
pilota Polonji w zamierzonym locie przez Atlantyk. Obaj panowie mieszkali w
Medjolanie w Albergo Torink, gdzie zamieszkiwał także kpt. Kowalczyk, które
go jednak nie miałem zaszczytu poznać. Zaznaczam ten szczegół dlatego, aże
by ustalić, że wszelkie informacje... pochodzą właśnie ze strony obu wymienio
nych panów... P. W. Klisz, jako pilot był zdania, że on ze swej strony dopilnował
wszystkich szczegółów przy budowie aparatu, których nadzorowanie do niego
należało i był gotów do odjazdu. Nastroju kpt. Kowalczyka ani jego opinji o przy
gotowaniach i stanie Polonji nie mogłem poznać, ponieważ... nie zetknąłem się
z nim, mimo iż mieszkałem przez dwa dni w tym samym hotelu i przebywałem
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denta St.M., które przytaczamy:
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Polonia na lotnisku wytwórni Caproni w Mediolanie. Stoją od lewej: kpt. pil.
sokości 15 proc. od do
Kowalczyk, G. Caproni, Stanley Adamkiewicz, pilot PLL LOT Klisz / Zdjęcie:
chodu brutta, przypada
Panorama, Dodatek Niedzielny Republiki 16. 06.1929
jących na kpt. Kowalczy
ka. Będąc w ich sidłach,
kpt. K ow alczyk, który
przyjął ich propozycję,
poświęcał cały swój czas
na seanse okultystyczne,
zaniedbując treningi i od
kładając termin odlotu.
Ok. 10 ub. miesiąca na
stąpiło w Medjolanie spo
tkanie między kpt. Ko
walczykiem a p. Adam
kiewiczem i ks. rektorem
Komorowskim. Kpt. Ko
walczykowi postawiono
warunek z teiminem dwu
tygodniowym, by zerwał z
pp. D. i G. i rozpoczął
Piloci i sponsor lotu transatlantyckiego samolotu Polonia, od lewej: kpt. pil. Kowalczyk,
na nowo loty ćwiczebne.
*31 Prezes Adamkiewicz i por. rez. pil. Klisz / Zdjęcie: Panorama, Dodatek Niedzielny ReWobec odmowy kpt. Ko
.■ ą ffj publiki 16.06.1929
walczyka i niezastosowa
nia się do warunków, roz
nieustannie w towarzystwie polskim... Zastanawia mnie także okoliczność - dla
wiązano też w dniu wczorajszym kontrakt między komitetem finansującym lot
czego kpt. Kowalczyk nie był przy Polonji w warsztatach, nawet w momencie
transatlantycki a kpt. Kowalczykiem (...)
prac koło niej tak ważnych, jak wbudowanie nowych motorów (...)
Ilustrowany Kurier Codzienny nr 211 z 5 sierpnia 1929 w obszernym arty
kule zatytułowanym Czy i kiedy odbędzie się lot Polonii przez Atlantyk starał
Czarna magia i brak nadzoru nad przygotowaniem
się przekazać społeczeństwu polskiemu powstałe zawiłości przygotowań sa
molotu do lotu transatlantyckiego. Treść podtytułów: Finansowa strona lotu;
samolotu
Czy leci por. Kalina?; Niema 2 miljonów dolarów!; Dlaczego więc ustępuje
Przypomnijmy,
że
nieobecność
kpt. Kowalczyka była wynikiem jego udzia
kpt. Kowalczyk; Kto poleci, jak i kiedy?; Osoby bohaterów w akcji stałego ko
łu
w
czarnej
magji,
której
poświęcał
cały swój czas, zaniedbując treningi i od
respondenta redakcji Kuriera, kryjącego się pod inicjałami St.M., ujawniają
kładając termin odlotu. Czary goryczy dopełniło, jak stwierdził prezes Adam
tajniki opóźnienia w starcie Polonii. Warte poznania są wypowiedzi prezesa
kiewicz to, że:
Adamkiewicza i Włodzimierza Klisza, jak i spostrzeżenia własne korespon
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Na tle samolotu Ca-87 Polonia w gronie mechaników wytwórni Capronii stoją w kolejności od lewej: drugi - kpt. pil. Kowalczyk, piąty - por. rez. pil. Klisz / Zdjęcie: Muzeum
Lotnictwa Polskiego w Krakowie
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rem Polonji. Nastąpiło to definitywnie 23 lipca. Wynikiem zaistniałej sytu
acji, prezes Adamkiewicz:
(...) niezwłocznie pojechał do Paryża, gdzie zetknąwszy się z por. Kaliną
uprosił go do zjechania na miejsce do Medjolanu, do zbadania stanu technicz
nego przygotowań Polonji, oraz wzięcia przez p. por. Kalinę udziału w locie. Ta
ostania sprawa bynajmniej nie została przesądzona, gdyż por. Kalina swoją
decyzję uzależnił oczywiście od stanu aparatu i jego możliwości pnelotowych.
Zasadniczo por. Kalina... nie odrzuca możliwości wzięcia udziału w locie, gdyż
przedsięwzięcie to go pociąga. P. Klisz zaś nie tai bynajmniej swego bezwzględ
nego zaufania do por. Kaliny... W chwili jednak, gdy toczyłem rozmowy (29-go
lipca), był to dopiero pierwszy dzień, w którym por. Kalina pmwadził badania
nad Polonją. Z badań tych wynikało już, że przy obecnym stanie rzeczy - jego
zdaniem - Polonia nie jest gotowa do lotu przez Atlantyk. Przed porozumie
niem się zaś z samym Capronim i z głównym inżynierem-konstruktorem, p. Antoninim, nie mógł powiedzieć ani wiedzieć sam, czy niezbędne zmiany lub uzu
pełnienia w budowie Polonji będą mogły być dokonane (...)
Relacjonujące na bieżąco przygotowania Polonii do lotu Słowo Pomorskie,
odnotowało 6 sierpnia 1929:
(...) Przewodniczący komitetu organizacyjnego lotu Polonji przez Ocean
Atlantycki potwietdza ostatecznie wiadomość, iż. kpt. Kowalczyk nie weźmie
udziału w locie. Por. Kalina za zgodą szefa departamentu lotnictwa zajął się
sprawdzaniem sprawnego działania samolotu (...)
I dalej, 26 sierpnia 1929, w tytule Kpt. Kowalczyk bawi w stolicy - potwier
dza jego powrót do kraju, a od 1 września do czynnej służby lotniczej. Tak oto
w historii lotu transatlantyckiego samolotu o nazwie Polonia z załogą por. pil.
rez. Włodzimierz Klisz i por. pil. Kazimierz Kalina rozpoczął się nowy rozdział.

Przerwane marzenia
Pierwsze loty Polonii z docelowo zamontowanymi silnikami przekonały
zmienioną załogę, że z przewidzianym zapasem paliwa szanse przelotu przez
Atlantyk nie wróżą szczęśliwego zakończenia. Sprawdziły się więc przewidy
wania por. Kaliny poczynione przy pierwszych oględzinach, że:

(...) właściwie Polonia nie jest należycie przygotowana do przelecenia do
Ameryki, nie tylko z Baldonell do Nowej Funlandji, ale także dalszego nieprze
rwanego lotu ponad Nową Funlandją do Nowego Jorku i Chicago. Obliczenia
dystansowe co do siły motorów Polonji, jej szybkości i zapasów benzyny, nie
były dokładne. Na cały przelot Polonja potrzebuje 5 500 kg benzyny, podczas
gdy z dotychczasowych rezultatów prób i użyteczności siły nośnej motoru wyni
ka, że aparat może zabrać tylko 4 300 kg benzyny i odpowiednią ilość oliwy. Ta
zaś większa ilość benzyny jest potrzebna dlatego, że w obliczeniach dotychcza
sowych nie uwzględniono działania przeciwnych wiatrów, wskutek których Po
lonja nie mogłaby osiągnąć szybkości efektywnego przelotu 130 km na godzi
nę, jak obliczono - lecz najwyżej 100 km (...)
Wytwórnia Caproni w tej sytuacji zdecydowała o wbudowaniu dodatko
wych zbiorników paliwa. Utrudniło to życie jednemu z członków załogi Polo
nii, co odnotował na str. 9 w swoich wspomnieniach' spisanych po blisko 50.
latach Kazimierz Kalina:
(...) Miejsce pilota i nawigatora obok siebie dość ograniczone. Zrobiłem na
tym samolocie z p. Kliszem 19 godzinny lot [sam Klisz mówi o 9-cio godzin
nym locie] i już po 14 godz. lotu [wg Klisza - po 7,5 godz. lotu] jeden z silników
przestał pracować, lataliśmy do końca 19 godz. na 3 silnikach. Jeśli chodzi o
ilość zbiorników, już nie pamiętam ile ich było, ale były w skrzydłach i kadłubie
i sprawa włączania ich i przełączania była dość skomplikowana. Wykonywał to
mechanik, który leżał na podłodze kadłuba pod naszymi siedzeniami i włączał
kolejno zbiorniki. Do przelotu nad Atlantykiem mechanik nie był przewidziany,
jako 3 członek załogi. W rozmowie z p. Kliszem o powyższej sprawie i trudno
ściach oświadczył, że sprawą obsługi zbiorników paliwa ma się zająć nawiga
tor. Samo dojście do kranów paliwa było zbyt trudne i skomplikowane, nie mó
wiąc o innych brakach i trudnościach (...)
Tak oto doświadczony pilot i zarazem inżynier konstrukcją wytwórni Caproniego nie był zachwycony (w przeciwieństwie do Fokkera F-VIIb/3m z tra
gicznie zakończonego rajdu Dęblin-Bagdad). Potwierdził to na kolejnej stro
nie swoich wspomnień, pisząc:
(...) Kiedy wspominam to wszystko dzisiaj, rozważając techniczne szanse,
to najmniej miała ich Polonia, choć samolot był włoski i szanse Polonii powin

(...) lot Polonji jest imprezą zupełnie prywatną, która, jako taka jego, szefa
departamentu aemnautyki zupełnie nie interesuje (...)
Płk Rayski zwrócił uwagę organizatorom na nierealność projektu przelotu.
Stały za tym jego osobiste doświadczenia, jako pilota w rajdach i długotrwałych

Faktycznie, dnia 4 września 1929, z Mediolanu przez Kraków, do Warsza
wy samolotem Fokker przyleciał Włodzimierz Klisz, pilot Polskiej Linii
Lotniczej Aerolot S.A. Oznaczało to koniec przedsięwzięcia i zarazem
marzeń o kolejnym polskim przelocie nad Atlantykiem. O smytnym zakoń
czenia idei organizacji polskiego lotu przez Atlantyk jest nr 253 Ilustrowanego
Kurjera Codziennego z wymownym tytułem Żałosny a definitywny koniec lotu
Polonii z 16 września 1929, w którym m.in. czytamy:
(...) Po zbadaniu aparatu przez por. Kalinę i ostatecznie po dokonaniu na
aparacie 9-ciorgodzinnego próbnego lotu z nowobudowanymi motorami, oka
zało się, że Polonia w takim stanie, jak była, nie jest w stanie przelecieć Atlantyku
z Irlandji aż do kontynentu amerykańskiego. Badania te i próby zabrały pra-

Na lotnisku w Mediolanie, przed Polonią, zanim zaczęty się kłopoty, lubiano się fotografować - na zdjęciu m.in.: konsul Otton Hubicki wraz z małżonką, sekretarz konsularny Józef
Kossowski, prezes Adamkiewicz, piloci Kowalczyk i Klisz I Zdjęcie: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

LO TNIK Ó W

Wyrazicielem stanowiska polskich władz wojskowych odnośnie lotu Po
lonii był płk Rayski, który w czasie sierpniowego spotkania w Paryżu z preze
sem Adamkiewiczem oświadczył, że:

(...) Lotnik Klisz, który, jak wiadomo, miał odbyć lot na Polonji z Europy do
Ameryki, wyjechał z Medjolanu do Warszawy (...)

POLSKICH

(...) kontrakt z zakładami Caproni i Isotta Fraschini podpisywali pp. No
wiński [Mieczysław, delegat Komitetu, warszawski korespondent Chicago Tribune] i kpt. Kowalczyk. W tym kontrakcie nie były podobno dość ściśle przewi
dziane warunki płatowca, ani też odszkodowanie za opóźnienie dostawy. (Za
miast na 31 grudnia roku zeszłego, maszynę wykończono dopiero w czerwcu
mku bieżącego). Komitet nie rozporządza tekstem kontraktu. Oiyginał posiada
p. Nowiński, kopię zaś kpt. Kowalczyk. Ponieważ kpt. Kowalczyk po rozwiąza
niu z nim kontraktu wyjechał do Polski, zabierając ze sobą wszystkie dokumen
ty, nie wyłączając map, nadesłanych z Ameryki, prezes komitetu, p. Adamkie
wicz zażądał nadesłania kontraktu od p. Nowińskiego, ten jednak odpowiedział
listem odmownym, oświadczając, że ma czyste sumienie w całej sprawie, żąda
jąc zaspokojenia pewnych pretensji. Ofiarność Polaków zaoceanicznych (któ
rzy notabene, niezależnie od tego ofiarowali na drugi lot majorów śp. Idzikow
skiego i Kubali, 27.000 dolarów), wysiłek konstrukcyjny włoskiej fabryki płatowców, wreszcie trud i poświęcenie polskich lotników - wszystko to utknęło na
martwym punkcie. Trudno na razie przewidzieć wyjście z tej paradoksalnej sy
tuacji, albowiem teraz nie jest możliwe ani dalsze przygotowanie do lotu, ani
rezygnacja. Władze urzędowe, które z góry podkreślały swoje desinteressement,
milczą w dalszym ciągu i widocznie ingerować nie zamierzają. Wśród Polaków
w Ameryce panuje zrozumiałe rozgoryczenie. Klisz i Kalina bez większych szans
realizacji lotu prowadzą nadal studja w Medjolanie (...)

WYCZYNY

Co do wspomnianej awarii silnika, to lotnicy - mając na względzie zarów
no swoje bezpieczeństwo, jak i szanse samego lotu przez Atlantyk - zażądali
radykalnej modyfikacji w konstrukcji silników. Wymagało to dalszych płatno
ści, na które komitet organizacyjny przelotu nie był przygotowany. Przy okazji
pojawił się dodatkowy problem. Ówczesne wydanie tygodnika Rozwój w nr
248/1929 zatytułowanym Lotu Polonji nie będzie z podtytułem Co jest przy
czyną niepomzumienia donosiło:

przelotach (choćby rajd śródziemnomorski na trasie Paryż-Madryt-CasablancaTunis-Ateny-Konstantynopol-Warszawa liczący 7 850 km w dniach od 16 do 21
września 1925, na samolocie Breguet 19 A2 o numerze seryjnym 1240, polski nr
60.1, będący przymiarką do docelowego zamierzenia Rayskiego - przelotu do
Tokio) oraz inżynierska wiedza w zakresie ówcześnie dostępnych silników lot
niczych, gdzie rzędowe chłodzone powietrzem silniki Isotta Fraschini, obok an
gielskich silników Cirrus, konstrukcyjnie należały wtedy do wyjątków. Jako szef
Departamentu Aeronautyki MSWojskowych, płk Rayski był świeżo po przepro
wadzonych w 1928 analizach w dziedzinie konstrukcji silników lotniczych, któ
ra zaowocowała podjęciem decyzji o eksploatacji w lotnictwie polskim silników
gwiazdowych. Ich zaletą była o 15% mniejsza masa, prostsza i tańsza produkcja
i mniejsze zużycie paliwa oraz - w przypadku samolotów wojskowych - większa
odporność na przestrzelenie. Decyzja ta uwzględniała uwarunkowania zarówno
ekonomiczne, tj. niskie koszty obsługi technicznej, jak i techniczne - łatwość
obsługi przez personel techniczny. Decyzję ukoronowano w 1929 zakupem
we francuskiej wytwórni Gnome-Rhóne, reprezentującej na Europę angielskie
zakłady Bristol, licencji na doskonały silnik Gnome-Rhdne (Bristol) Jupiter.
W następnych latach Polska zakupiła licencje i rozpoczęła produkcję w Polskich
Zakładach Skody w Warszawie kilku wersji silników Bristol Merkury i Bristol
Pegasus. Jak niedaleka przyszłość pokazała, szef Departamentu Aeronautyki
MSWojskowych, płk inż. pil. Ludomił Rayski nie mylił się w swoich ocenach,
że lot Polonii rozgłosu polskiemu lotnictwu nie przyniesie i należy go traktować,
jako imprezę zupełnie prywatną. Nomen omen stwierdzeniem opinii płk. Ray
skiego o nierealności przelotu, jest wiadomość pt. Sam Klisz traci nadzieję za
mieszczona 6 września 1929 w wydaniu Słowa Pomorskiego o treści:

ZAPOMNIANE

ny być większe, uwzględniając doświadczenie, jakie Włosi w przygotowaniach
do tak trudnych przedsięwzięć posiadali (...)

wie cały sierpień - pora, w której warunki atmosferyczne pozwalają wogóle
na przelot Atlantyku, minęła. Stało się jasnem, że lot na Polonji dokonać się
w tym mku nie może, tembardziej, że fabryka motorów, wbudowując w aparat
silniki już przeznaczone bezpośrednio do lotu, dała typ odmienny od poprzed
niego, który nie wytrzymał próby. Konieczne zaś zmiany... wymagały dłuższe
go czasu. Pilot Włodzimierz Klisz, widząc bezpłodność imprezy, opuścił Medjolan i przybył do Polski. W przejeździe, tydzień temu, odwiedził naszą re
dakcję, komunikując nam różne szczegóły, dla których przedsięwzięcie to nie
doszło do skutku, przedkładając oryginały różnych dokumentów, m.in. odpis
orzeczenia por. Kaliny, w którym lotnik ten wykazywał z powodu jakich tech
nicznych braków samolot Polonja w obecnym swoim stanie ruszyć w podróż
nad Atlantykiem nie może. Była to - jak cała ta sprawa - sensacja raczej przykra,
której jednak szczegóły w końcu muszą dostać się do wiadomości opinji publicz
nej polskiej, przez tak długi czas ekscytowanej perspektywą przelotu Polonji z lot
nikami polskimi przez Atlantyk (...)
Włodzimierz Klisz, którego, jak wcześniej wspomniano pierwotnie nazwi
sko nie było wymieniane ani w pierwszej umowie, ani komunikatach prasowych
o przedsięwzięciu ze swego w nim udziału sporządził spra
wozdanie dla przełożonych z linii lotniczej [od 29 grud
nia 1928. Linje Lotnicze LOT Sp. z o.o., od maja 1929
Polskie Linje Lotnicze LOT], skąd został oddelegowany
w ramach urlopu bezterminowego. Sprawozdanie pilota
Polonii Włodzimierza Klisza, nie tylko uwierzytelnia przy
wołane w artykule okoliczności niepowodzenia lotu Po
lonii. Przede wszystkim wiedzę naszą wzbogaca szcze
gółami technicznymi, które ostatecznie przesądziły o zni
weczeniu całego przedsięwzięcia, relacjonując:

w Mediolanie (najbardziej znanej z produkowanych w latach 1920. i 1930. luk
susowych, precyzyjnie wykonanych samochodów osobowych, porównywal
nych z angielskimi Rolls-Royce i amerykańskimi Duesennberg) po starcie sa
molotu, przy pełnym otwarciu przepustnic i stosunkowo wysokich obrotach
dla osiągnięcia wartości maksymalnych mocy, przegrzewały się. Zmusiło to
załogę do kontynuowania lotu na zredukowanych obrotach silników. W ósmej
godzinie lotu jeden z ciągnących silników zaczął przerywać, pojawił się pło
mień w gaźniku, a instalacja elektryczna przestała funkcjonować. Silnik został
unieruchomiony, jednak z powodu panujących ciemności jeszcze przez dwie
godziny lot kontynuowano na trzech silnikach Producent tłumaczył pożar sil
nika rozregulowaniem się karburatora (gaźnika). Zapoznajmy się z dalszymi
szczegółami oceny pracy silników z owego lotu, podanymi przez samego Wło
dzimierza Klisza, który w sprawozdaniu pisał:
(...) Wyniki uchybień ujawniły się przy locie próbnym na nowych silnikach
w sierpniu br. Mimo powiększenia mocy, nowe silniki dały minimalną nadwyż
kę szybkości. Natomiast temperatura silników przy starcie z obciążeniem około
2.800 kg (plus waga samolotu 4.500 kg) przekroczyła 100 stopni. Po zreduko-

(...) Do płatowca typu Caproni 73 miały być wbudo
wane dwa silniki Jupiter o mocy po 600 koni każdy.
Uważając te silniki za nieodpowiednie, zażądałem wbu
dowania czterech silników Wright po 220 koni. Ponie
waż komitet nie rozporządzał odpowiedniemi środkami
materjalnymi, p. Nowiński zawarł umowę dodatkową, na
podstawie której fabryka wbudowała do płatowca cztery
silniki Isotta Fraschini po 280 koni każdy (...)
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Ważnym szczegółem było, że na lot z silnikami Wri
ght przewidywano 4000 kg paliwa przy zużyciu około
30 kg paliwa na silnik w ciągu jednej godziny lotu, pod
czas gdy zabudowane silniki Isotta Fraschini, oprócz
znacznej masy, cechowały się również większym zuży
ciem paliwa, Wynoszącym około 53 kg/godzinę lotu, co
wykazały przeprowadzone próbne loty Polonii. Wymu
siło to zamontowanie zbiorników o pojemności zwięk
szonej do 4.532 kg, ale i to jednak nie gwarantowało,
wg słów Włodzimierza Klisza:
(...) przebycia przestrzeni od Baldonnel do Nowej
Ziemi, wynoszącej 3.500 km, uwzględniając wiatr prze
ciwny 15 mis. W najbardziej korzystnym wypadku, przy
obmtach silników 1.760 wystarczyłoby benzyny zale
dwie na 28 godzin przy szybkości 147,4 kmlgodz., co
równa się przestrzeni 4.052 km, nie licząc wiatru. Tym
czasem, uwzględniając nieuniknione zboczenie z linji
oraz przeciwdziałanie wiatru czołowego o szybkości
przeciętnej 15 m. na sekundę, co czyni w 26 godzi
nach 1.400 km wiatru, cała przestrzeń do pokonania
wyniosłaby 5.425 km (...) zaznaczyć muszę, że podług
zapewnień zakładów Isotta Farschini, silniki miały
zużywać 900 gr. benzyny na kilometr, w próbach zaś
zużywały przeciętnie 1.150 (...)
Silniki te następnie zastąpiono silnikami docelowy
mi Semi Asso, które Klisz opisał następująco:
(...) w odróżnieniu od próbnych posiadały moc 275
koni, przy kompresji 8 atm i znacznie powiększonej kon
sumpcji. Mimo nalegań z mojej strony, fabryka nie uwa
żała za właściwe powiększyć instalacji chłodzących
w stosunku do powiększonych mocy, pomijając już to,
że nadmierna kompresja nie jest wskazana przy tak dłu
gotrwałym locie (...)
Obawy te, potwierdził wykonany 9-godzinny lot
próbny, w którym silniki Semi Asso skonstruowane i wy
produkowane w Fabbrica Automobili Isotta Fraschini
----- \
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Por. rez. pilot Włodzimierz Klisz za sterami Ca-87 Polonia. Nad kabiną pilotów zespół napędowy samolotu silniki Isotta Fraschini. Zastąpienie silników pierwotnej wersji silnikami Semi Asso nie rozwiązało problemów
nadmiernego zużycia paliwa. Por. Klisz sugerował zamomtowanie czterech silników Wright, o mocy 220 KM.
Niestety, jego propozycja nie znalazła zrozumienia / Zdjęcie: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

cza - Matkę naszą Ojczyznę i naszą dumę narodową - w dobie dzisiejszej,
postępującej globalizacji!

Zygmunt Bąk

(...) Próba ta wykazała dobitnie, iż zmiana typu silników nie może dać do
datnich wyników w locie transatlantyckim, zaś dokonywanie prób na silnikach
rajdowych jest niemożliwe ze względu na ich możliwe przemęczenie. Poza pró
bami, sam przewidziany przelot Medjolan - Warszawa - Baldonnel wymagałby
30-godzinnej pracy silników. Niezbędna byłaby zatem zmiana silników przed
startem z Baldonnel (...)

- Praca zbiorowa pod redakcją M. Romeyko: Ku czci poległych lotników.
Księga pamiątkowa; Warszawa 1933
- Wydania polskiej prasy codziennej z lat 1928-1929
- Zbiory własne autora
Przypisy
1. Płk inż. pil. Kazimierz Kalina Polskie próby przelotu Atlantyku w latach
1928-1929 wspomnienia spisane na przełomie lat 70 i 80 XX wieku, zbiory
Centralnej Biblioteki Wojskowej, sygnatura RSP 837.

Niezależnie od wbudowania dodatkowych zbiorników paliwowych i zmia
ny silników, miano zamontować pokładowy zestaw urządzeń radiowo-nawigacyjnych. Czas potrzebny na wykonanie tych prac dodatkowo opóźnił start
Polonii w 1929 w sprzyjających pogodowo miesiącach. W związku z tym ko
mitet finansujący lot transatlantycki zażądał od wytwórni Caproniego zwrotu
wpłaconych kwot pieniężnych z tytułu zawartych umów. Samolot, zwrócony
wytwórni, przywrócony został do roli bombowca. Włodzimierz Klisz, nie wi
dząc w tych warunkach możności dokonania lotu w 1929, ani też z wiosną
1930, zakończył swój udział w transatlantyckiej przygodzie Polonii i powrócił
do Polski, do pracy w Polskich Linjach Lotniczych LOT.
Patriotyczne słowa prezesa Stanleya Adamkiewicza:
(...) Polonja amerykańska, biorąc na siebie trud sfinansowania tego przelo
tu, miała na myśli Matkę naszą Ojczyznę i naszą dumę narodową, chcąc poka
zać światu, że Polska zmartwychwstała, żywa zdolna jest stanąć do wyścigu
międzynarodowego pracy, poświęcenia i genjuszu (...)
nie spełniły się, raniąc uczucia zaoceanicznych rodaków. Na koniec tej hi
storii skonstatujmy, jak bardzo uległy dewaluacji słowa prezesa Adamkiewi

Por. rez. pil. Włodzimierz Klisz (2), plut. rez. pil. Mieczysław Witkowski (1), sierż. rez. pil.
Zygmunt Bardszewski (3), por. rez. pil. Kazimierz Burzyński (4) i dwaj n.n. przy samolocie
Junkers F-13 linii Aerolot na lotnisku mokotowskim w maju 1926 / Zdjęcie: www.odkrywca.pl
Kpt. pil. Włodzimierz Klisz w okresie służby
w angielskiej RAF Ferry Command
w czasie II w. św. / Zdjęcie: Dziennik Polski
i Dziennik Żołnierza 18. 08.1969

Kazimierz Kalina (1) i Włodzimierz Klisz (2) w rozmowie z działaczem polonii amerykańskiej, prezesem Adamkiewiczem,
przed hangarem wytwórni samolotów Caproniego / Zdjęcie: Ilustrowany Kuryer Codzienny nr 233, 26. 08. 1929 (autor
zdjęcia: kpt. pil. T. Piotrowicz)
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Włodzimierz Klisz, kończy swoje sprawozdanie konkluzją:
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waniu gazu do 1.600 obrotów, na jakich dokonano lotu 9-godzinnego, tempe
ratura spadła: 3-ch motorów na 71-73, czwartego zaś na 77 stopni. Temperatu
ra oliwy: 3-ch motorów - 76, czwartego - 81 stopni. Po 7 i pól godzinach przedni
lewy motor przestał regularnie pracować (strzelał, płomień w karburatorze) i po
15 minutach instalacja elektryczna przestała funkcjonować (...)

Autor składa serdeczne podziękowanie Pani Julicie Siegel z Mu
zeum Polskiego w Ameryce, Pani Małgorzacie Gwara z Centralnej
Biblioteki Wojskowej i Pani Agnieszce Rutkowskiej z Muzeum Lotnic
twa Polskiego za pomoc w udostępnieniu materiałów, które uwiarygodni
ły niniejszy artykuł.
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PS. W świetle przywołanych powyżej faktów, dotychczasowe prze
kazy pisemne mówiące o załodze samolotu Ca.87 Polonia w składzie li
tylko Adam Kowalczyk i Włodzimierz Klisz i przelocie 4 lipca 1929 z
Mediolanu we Włoszech do Baldonnel w Irlandii oraz odwołaniu lotu na
skutek wiadomości o katastrofie samolotu Amiot 123 na Azorach (z tra
giczną śmiercią mjr. Idzikowskiego) mijają się z rzeczywistymi powoda
mi rezygnacji z lotu Polonii do Chicago.
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Kolejne zdjęcie Polonii na płycie lotniska wytwórni Caproni w Mediolanie / Zdjęcie: Ilustro
wany Kuryer Codzienny nr 135,19. 05.1929

