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Orły polskich lotników
na tle narodowej symboliki
Royal Air Force
Tomasz Zawistowski
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lęska wrześniowa zmusiła znaczną część Wojska
Polskiego do opuszczenia
kraju. Żołnierze, którzy nie
trafili do niemieckiej lub sowieckiej
niewoli i zamierzali dalej walczyć
z Niemcami, dotarli – przez Węgry,
Rumunię i państwa bałtyckie – przede
wszystkim do Francji, gdzie na podstawie umów zawartych we wrześniu 1939 roku zamierzano odtworzyć
polską armię. Wytyczne dotyczące
ewakuacji nakazywały żołnierzom
pozbycie się broni, dokumentów, elementów umundurowania i wyposażenia, ponieważ mogłyby one zdradzić
ich wojskową tożsamość. W licznych
wspomnieniach „turystów Sikorskiego” – jak złośliwie określała ich hitlerowska propaganda – można znaleźć
zapiski świadczące o tym, jak przykrym doświadczeniem było dla żołnierzy pozbywanie się orłów, odznak
pułkowych, lotniczych gap i kordzików. Nie wszyscy jednak zastosowali
się do otrzymanych poleceń i dzięki
temu później dowództwo odradzających się polskich sił zbrojnych dyspo-

ÐÐHaftowany orzeł
lotniczy wykonany
i noszony
w Wielkiej Brytanii.
Ten egzemplarz
jest pamiątką po
mjr. Mieczysławie
Pruszyńskim,
nawigatorze z 305.
Dywizjonu Bombowego

nowało oryginalnymi wzorcami tych
oznak i odznak, które posłużyły do produkcji nowych.

Odtwarzanie polskiego
lotnictwa

Zadaniem priorytetowym stało się wykorzystanie wysoko wykwalifikowanego personelu lotniczego (zarówno latającego, jak i naziemnego), mogącego
stosunkowo szybko rozpocząć walkę
z wrogiem. Podczas brytyjsko-francu-

Fot. ze zbiorów autora

Tysiące polskich lotników, pełniących w czasie
II wojny światowej służbę w szeregach Royal
Air Force, nosiło mundury brytyjskie.
Znakiem wyróżniającym ich w szeregach
alianckich był polski orzeł na czapkach
i kilka innych elementów narodowych.
Spróbujmy ocenić, jak wyglądała nasza
symbolika na tle oznak własnych noszonych
przez lotników innych narodowości.

sko-polskiej konferencji, która odbyła
się 25 października 1939 roku w Paryżu,
zdecydowano, że odtwarzanie polskiego lotnictwa będzie przebiegać równolegle we Francji i w Wielkiej Brytanii.
Do końca 1939 roku do Francji przybyło
ponad 8 tys. polskich lotników, gdzie też
większość z nich miała pozostać.
Od początku grudnia 1939 roku
do końca stycznia 1940 roku prze
transportowano do Wielkiej Brytanii
2300 polskich lotników i wcielono ich 
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do Royal Air Force Volunteer Reserve
(RAFVR). Lotnicy ci otrzymali sorty mundurowe produkcji brytyjskiej
z monogramami kołnierzowymi „VR”,
a narodowymi elementami wyróżniającymi były: haftowane naszywki „POLAND” na ramionach bluz
i płaszczy, orły haftowane noszone
przez oficerów na czapkach i na lewych górnych kieszeniach bluz poniżej guzika oraz orły metalowe na
czapkach podoficerów i szeregowych.
Dość szybko, bo już 22 czerwca 1940
roku, Francja skapitulowała i do Wielkiej Brytanii trafiło jeszcze sześć tysięcy polskich lotników. Kilkumiesięczne
negocjacje doprowadziły w sierpniu do
zawarcia porozumienia między rządami polskim i brytyjskim, w myśl którego Polskie Siły Powietrzne stały się
częścią Royal Air Force. Polscy lotnicy,
niezależnie od tego, czy pełnili służbę
w RAF-ie w jednostkach polskich, czy
indywidualnie w dywizjonach brytyjskich, mieli podlegać dyscyplinie i rozkazodawstwu brytyjskiemu. Polaków
obowiązywało noszenie munduru Kró-

Fot. Archiwum IMPS

ÐÐPorucznik pilot
inż. Jerzy Solak
w RAFVR w roku
1940; orzeł
haftowany bajorkiem
jest przyszyty
na kieszeni munduru,
a na rękawie widać
naszywkę „POLAND”

ÐÐSierżant Polskich
Sił Powietrznych
w Wielkiej Brytanii;
wyraźnie widoczne są:
orzeł na czapce,
odznaka pilota, naszywki
„POLAND” i guziki
z orłami, a także polskie
oznaki stopnia sierżanta
na kołnierzu i brytyjskie
– na rękawie

Fot. Archiwum IMPS
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lewskich Sił Powietrznych, a decyzji
polskiego dowództwa pozostawiono
jedynie wybór oznak narodowych.
Do powyższych ustaleń odnosił się
rozkaz Naczelnego Wodza i ministra
spraw wojskowych wydany 7 września
1940 roku. Na czapkach oficerskich
miał być noszony „orzeł dotychczasowych wymiarów i dotychczasowego wzoru, z tym że skrzydła husarskie
otaczające orła i ryngraf, na którym
spoczywa orzeł, [mają być] haftowane
złotem, orzeł haftowany srebrem”. Na
czapki szeregowych przewidziany był
„orzeł lotniczy według wzoru noszonego dotychczas przez szeregowych
Polskich Jednostek przy R.A.F.V.R.”
Z kolei na furażerki wzoru brytyjskiego trafił „zamiast odznaki noszonej
przez R.A.F. orzełek metalowy, przepisowy jak w wojskach lądowych”.
Ponadto potwierdzono obowiązek noszenia napisów „POLAND” na obu ramionach, ale dodano prawo noszenia
złotych guzików z orłem i oznak polskich stopni wojskowych na patkach
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kołnierza, jak również przyjęto minimalne zmiany wyglądu brytyjskich
oznak stopni chorążych i starszych
sierżantów. Wprowadzenie koloru złotego było spowodowane zamiarem dostosowania polskich oznak do wyglądu mundurów brytyjskich, na których
miały być noszone.

Polskie oznaki a symbolika
mundurowa Sprzymierzonych

W czasie wojny służbę w szeregach
RAF-u pełnili lotnicy kilkudziesięciu
narodowości pochodzący z dominiów
brytyjskich oraz żołnierze z krajów sojuszniczych: Amerykanie, Belgowie,
Grecy, Czesi, Duńczycy, Francuzi,
Holendrzy, Irlandczycy, Norwegowie
i Polacy. Podstawową metodą oznaczania narodowości żołnierza były
naszywki z nazwą kraju noszone na
obu ramionach. Wszystkie grupy narodowościowe – oprócz Amerykanów
i Francuzów – przyjęły do użytku mundur brytyjski.
Umieszczenie na mundurach brytyjskich jakiegokolwiek obcego emblematu było możliwe tylko za wcześniejszą zgodą War Office. Na przykład
lotnicy duńscy otrzymali prawo nosze-

nia naszywek naramiennych dopiero
w sierpniu 1944 roku. Oznaki narodowe na nakryciach głowy mieli prawo
nosić Grecy, Holendrzy i Norwegowie.
Ci ostatni – podobnie jak Polacy – nosili też własne oznaki stopni wojskowych, w odróżnieniu od oznak stopni
brytyjskich umieszczanych na kołnierzach. Czesi, Belgowie i Holendrzy
mieli z kolei prawo używania własnych oznak specjalności.
Mundury polskich lotników ozdabiała największa liczba elementów
o charakterze narodowym. Były to,
oprócz naszywek „POLAND”, orły
na czapkach i (początkowo) na mundurach, oznaki stopni na kołnierzach,
oznaki specjalności, odznaki pamiątkowe oraz guziki z godłem państwowym. Ponadto, rzecz jasna, było dozwolone noszenie na mundurach
polskich odznaczeń.

Alianckie pamiątki

Nie da się ukryć, że wszystkie polskie
emblematy narodowe stanowiły dla
Brytyjczyków tak wojskowych, jak i cywilnych, a także dla żołnierzy innych
narodowości element bardzo egzotyczny. Były przez to poszukiwanymi i ce-
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ÐÐEmblematy noszone przez polskich
lotników na brytyjskich mundurach

nionymi pamiątkami, a jako takie zmieniały właściciela za jego zgodą z lekka
wymuszoną lub też zgoła bez niej. Mieczysław Galicki, pilot 318. Dywizjonu,
wspomina: „Do kraju wróciłem z guzikami angielskimi, francuskimi, belgijskimi, norweskimi itp., nie pozostawiając sobie na pamiątkę ani jednego
polskiego guzika; nawet te u rękawów
i przy naramiennikach wybłagano. Jak
można było odmówić, pomijając Francuzów czy Anglików, takiemu Norwegowi, Belgowi czy Duńczykowi albo
Kanadyjczykowi, Australijczykowi,
Nowozelandczykowi czy Południowoafrykańczykowi. Haftowane polskie emblematy noszone na czapkach
z orłem i skrzydłami husarskimi ginęły nam jak kamfora w niepilnowanych
szatniach. Przecież to zrozumiałe, że
wielu Anglików chciało mieć coś na
pamiątkę od tych ludzi, co tu przybyli
i bohatersko walczyli”.
Tomasz Zawistowski – autor trzech tomów
monografii polskiego orła wojskowego, urzędniczego
i szkolnego Polskie orły do czapek w latach 1917–1945
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