
 
 
 
 
 

 
 
  
 

DZIAŁALNOŚĆ BOJOWA WOJSK BALONOWYCH W WOJNIE POLSKO-BOLSZEWICKIEJ 1920 

GENEZA 

Początki organizacji polskich wojsk balonowych sięgały czasów tworzenia na terenie Rosji 
oddziałów formacji wschodnich. W I Korpusie Polskim gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego, 
jesienią 1917 utworzony został przez ppłk Hipolita Łossowskiego 1 Polski Oddział Balonowy. 
Oddział aeronautyczny zorganizowany był również na froncie rumuńskim. Jednakże ze 
względu na brak niezbędnego sprzętu oddziały zostały rozwiązane, a oficerów i żołnierzy 
przydzielono do jednostek saperów i wojsk samochodowych. Oddziały I i II Korpusu Polskiego, 
Legiony Polskie i Armia Polska we Francji nie miały w swym składzie oddziałów 
aeronautycznych. 

Początki organizacji lotnictwa to utworzenie Dowództwa Wojsk Lotniczych podległych 
Sztabowi Generalnemu WP i Sekcji Żeglugi Napowietrznej Ministerstwa Spraw Wojskowych. 
Dowódcą Wojsk Lotniczych został ppłk Hipolit Łossowski. Sekcji Żeglugi Napowietrznej 
Ministerstwa Spraw Wojskowych podlegały sprawy organizacyjne, mobilizacyjne i 
szkoleniowe. Jej szefem został ppłk Aleksander Wańkowicz. W związku z całkowitym brakiem 
wyposażenia i sprzętu nadającego się do utworzenia oddziałów balonowych, specjalistów 
pochodzących z wojsk balonowych z byłych armii zaborczych i korpusów wschodnich 
przydzielono do lotnictwa. 

Sytuacja zmieniła się po wyzwoleniu Wielkopolski. W Poznaniu znaleziono dwie powłoki 
balonów obserwacyjnych, dźwigarkę konną Alpina oraz kilkaset butli z wodorem. Sprzęt ten 
był przyczynkiem do utworzenia wojsk aeronautycznych. Ich formowanie rozpoczęło się w 
kwietniu 1919 roku w Poznaniu. W maju 1919 zorganizowano 1 polową kompanię 
aeronautyczną, następnie Ruchomy Park Aeronautyczny i dalsze dwie polowe kompanie 
aeronautyczne. Kompanie aeronautyczne były podporządkowane I Grupie Aeronautycznej, 
utworzonej 15 lipca 1919. 

21 maja 1919 rozpoczęła działalność Oficerska Szkoła Aeronautyczna. Pierwszy kurs ukończyło 
27 aspirantów oficerskich, mianowanych później podporucznikami aeronautyki. Pierwszego 
wzlotu wojskowego balonu obserwacyjnego dokonał 23 lipca 1919 płk Aleksander 
Wańkowicz. 

Na przełomie roku 1919 i 1920 dokonano zakupu wyposażenia balonowego we Francji. Sprzęt 
oraz wyszkolona podczas pierwszego kursu Oficerskiej Szkoły Aeronautycznej kadra 
umożliwiły rozbudowę i rozwój wojsk aeronautycznych. Zorganizowano je w trzy grupy 
aeronautyczne, każda składała się z dwóch kompanii aeronautycznych i Ruchomego Parku 
Aeronautycznego. Nowo sformowane jednostki wojsk balonowych, przemianowane na 
bataliony aeronautyczne, zostały skierowane na front w wojnie polsko-rosyjskiej 1920 roku. 



 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
PIERWSZY BATALION AERONAUTYCZNY 

Batalion ten skierowany został na Front Litewsko-Białoruski i 23 lutego 1920 roku oddano go 
do dyspozycji 14 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty, wchodzącej w skład 4 Armii gen. Stanisława 
Szeptyckiego. 24 marca 1920 roku wykonano pierwszy wzlot bojowy balonu obserwacyjnego. 
Działalność batalionu polegała na ciągłej obserwacji i korygowaniu ognia artylerii. Żmudna 
praca ppor. Kraczkiewicza, ppor. Janusza i sierż. Menscha dawała doskonałe rezultaty w 
rejestrowaniu baterii sowieckich, pociągów pancernych oraz ruchów piechoty. Wojska 
sowieckie zwalczały balon, nasyłając na niego lotników i ostrzeliwując go z dział. 

 Na początku lipca 1920 roku I Batalion Aeronautyczny otrzymał rozkaz odwrotu i pełnił 
ochronę mostów drogowych na osi odwrotu 14. dyw. piech. Bobrujsk – Kosów. Kolejne rozkazy 
nakazały mu wycofanie się do Brześcia nad Bugiem, a następnie do Siedlec i Wiśniewa, gdzie 
został zreorganizowany i wcielony do 1. pułku aeronautycznego. W sierpniu 1920 po odwrocie 
bolszewików spod Warszawy i po rozwiązaniu 1. pułku aeronautycznego, I batalion 
aeronautyczny pozostał w Jabłonnie pod Warszawą w składzie wojsk gen. Franciszka Latinika, 
skąd pod koniec 1920 roku został przeniesiony do Poznania.  

DRUGI BATALION AERONAUTYCZNY 

W wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku został użyty na froncie także nowo sformowany II 
batalion aeronautyczny. Skierowano go na Front Litewsko-Białoruski 26 lutego 1920 roku, 
został przydzielony do 2. Dywizji Piechoty Legionów działającej w składzie 4. Armii. 24 marca 
1920 roku odbył się pierwszy bojowy wzlot balonu na przyczółku mostowym Borysów. 
Następnie batalion pracował na korzyść 9. pułku artylerii ciężkiej oraz artylerii 32. Brygady 
Piechoty. W czasie odwrotu 25 czerwca 1920 roku batalion wydzielił ze swojego etatowego 
składu „oddział aeronautyczny”, który zluzował kompanię szturmową 64. pułku piechoty, 
walcząc jako oddział piechoty. 30 czerwca 1920 roku wydzielony oddział wrócił do składu II 
batalionu, który należąc do wojsk grupy poleskiej wykonywał manewr odwrotu. W końcu lipca 
1920 roku II batalion aeronautyczny wcielony został do 1. pułku aeronautycznego. Po 
rozwiązaniu pułku batalion wrócił do swej właściwej pracy i wszedł w skład 2. Armii. Po 
rozejmie skierowano go do Jabłonny. 

TRZECI BATALION AERONAUTYCZNY 

III batalion aeronautyczny pod dowództwem por. Konstantego Kamieńskiego 25 stycznia 1920 
roku został włączony w skład Dywizji Pomorskiej płk. Skrzyńskiego i otrzymał za zadanie 
przejęcie pozostawionych przez Niemców w Toruniu urządzeń balonowych. W czasie 
ofensywy kijowskiej III batalion aeronautyczny przydzielono do grupy operacyjnej płk. Józefa 
Rybaka. Do momentu odwrotu 3. Armii spod Kijowa, balony III batalionu wykonały niewielką 



 
 
 
 
 

 
 
  
 

ilość wzlotów, ze względu na niekorzystną sytuację terenową. W czasie odwrotu, wraz ze 
sztabem grupy artylerii płk. Aleksandrowicza, maszerowała kompania z por. Kamieńskim, 
druga z kompanii wycofywała się wraz z taborem samochodowym. W Korosteniu obie 
kompanie połączyły się i III batalion aeronautyczny został wycofany do Poznania. Po 
reorganizacji został włączony w skład formowanego 1. pułku aeronautycznego, a po jego 
rozwiązaniu działał w składzie wojsk 5. Armii. Kiedy zakończyły się działania wojenne III 
batalion został skierowany do Torunia. 

W końcu 1923 roku przystąpiono do znacznej redukcji wojsk balonowych, pozostawiając 
jedynie batalion balonowy w Toruniu. W jego składzie oprócz kompanii balonów 
obserwacyjnych znalazła się też wydzielona kompania balonów zaporowych w Jabłonnie. 

PIERWSZY PUŁK AERONAUTYCZNY 

Ciężki odwrót wojsk polskich ze wschodu, gwałtowne tempo walk, rozluźnienie frontów i brak 
łączności uniemożliwiły stosowanie balonów obserwacyjnych. Płk. Wańkowicz, widząc, że 
bataliony aeronautyczne nie mogą być wykorzystywane we właściwym charakterze, 
przedstawił władzom projekt użycia wszystkich oddziałów jako pułku piechoty bez użycia 
specjalistycznego sprzętu. Ze względu na działania piesze pułk aeronautyczny otrzymał 
przydomek „pułk aeropiechurów”. 

Koncentracja pułku zarządzona została w Siedlcach. Bataliony rozlokowane zostały około 10 
km na południe od Siedlec we wsiach: Wiśniew, Kaczory oraz Gostchorz i tam ostatecznie 28 
lipca 1920 roku połączono je w pułk składający się z 23 oficerów, około 1200 szeregowych, 
240 koni i 10 karabinów maszynowych. Z samochodów ciężarowych utworzono kolumnę do 
obsługi tyłów frontu. Do pułku wcielono również personel Sekcji Aeronautyki Departamentu 
III Żeglugi Powietrznej Ministerstwa Spraw Wojskowych oraz Sekcji Aeronautyki Szefostwa 
Lotnictwa Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 1. pułk aeronautyczny podlegał 
Dowództwu Frontu Północno-Wschodniego i działał w składzie 4. Armii. W dniach 24 lipca–15 
sierpnia 1920 roku brał czynny udział w walkach obronnych i natarciu w rejonie miejscowości: 
Siedlce, Sokołów, Sarnaki, Ostromęczyn i Platerów. Za czyny bojowe jego żołnierze otrzymali 
3 ordery Virtuti Militari i 66 Krzyży Walecznych. W czasie walk poległo 19 oficerów i żołnierzy. 

Po ustabilizowaniu się frontu na linii Wisły i Wieprza możliwy okazał się powrót oddziałów 
pułku do zadań pierwotnie dla nich przewidzianych. Po sprowadzeniu sprzętu z Poznania i 
Jabłonny bataliony powróciły do służby specjalnej. Dowództwo 4. Armii zwróciło się do 
Naczelnego Dowództwa WP w sprawie rozwiązania pułku jako jednostki taktyczno-bojowej. 1. 
pułk aeronautyczny został rozformowany we wrześniu 1920 roku, a bataliony aeronautyczne 
skierowano do Poznania, Jabłonny i Torunia.  

Źródło: materiały dra Jacka Szczepańskiego, dyrektora Muzeum Historycznego w Legionowie. 


