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POZnań first to fly: 100-lecie lotnictwa cywilnego w Polsce to projekt  edukacyjno-kulturalny. 
Jego głównym celem jest uczczenie 100. rocznicy pierwszego komercyjnego lotu pasażerskiego 
na ziemiach polskich, ogólnopolska promocja Poznania jako dynamicznie rozwijającego się miasta 
oraz poszerzanie wiedzy na temat lotnictwa w Polsce. W ramach projektu planujemy wykonanie 
okolicznościowego muralu, zorganizowanie otwartego konkursu plastycznego na najlepszą 
okolicznościową kartkę pocztową oraz przygotowanie broszury edukacyjnej.

Koordynatorzy projektu
Anna Siłaczuk – pracownik Fundacji Instytut Poznański, studentka Międzynarodowych 
Stosunków Gospodarczych oraz Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, 
aktywna działaczka w środowiskach organizacji pozarządowych.

Kevin Nowacki – pracownik Fundacji Instytut Poznański, student Stosunków Międzynarodowych 
na  Uniwersytecie Adama Mickiewicza, lokalny patriota  i działacz społeczny.

POZnań first to fly: 100-lecie lotnictwa  
cywilnego w Polsce  



Instytut Poznański to młody lokalny think tank. Interesują nas sprawy miejskie, 
samorządowe, społeczne, a także międzynarodowe. Podstawową przestrzenią 
naszych działań jest Poznań, ale w projektach często wykraczamy poza jego 
granice. Wszystkie tematy, które służą budowie społeczeństwa obywatelskiego 
w mieście i poza jego granicami, są w naszym spektrum zainteresowania. 
W zgodzie z poznańskim etosem pracy i działania.
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Początki polskiego lotnictwa to nagła erupcja, która miała miejsce na początku 1919 r. 

Przed 1918 rokiem Polacy brali udział w szybkim rozwoju światowego lotnictwa, lecz jako 

obywatele państw zaborczych byli jednocześnie na uboczu. Bogaci pasjonaci kupowali 

własne sportowe samoloty, amatorzy skupiali się w lokalnych aeroklubach, wszyscy 

zaś pasjonowali się biciem kolejnych rekordów w tej szybko rozwijającej się dziedzinie.

Inżynierowie wprowadzali kolejne ulepszenia, a piloci służyli w siłach powietrznych. 

Niestety, wszystkie te działania szły na konto państw zaborczych. Sytuacja zmieniła się 

dopiero po zakończeniu I Wojny Światowej.

27.12.191827.12.1918 
Wybuch Powstania Wielkopolskiego

KalendariumKalendarium

noc 05/06.01.1919noc 05/06.01.1919 
Zdobycie lotniska Ławica i przejęcie 

składowanych oraz magazynowanych samolotów
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28.06.191928.06.1919 
Traktat Wersalski, przyznający 
Wielkopolskę odrodzonej II RP

07.01.191907.01.1919 
Pierwszy przelot nad Poznaniem  
samolotu z polską „szachownicą”

13.02.191913.02.1919 
Formowanie I Eskadry wojsk  

powietrznych na Ławicy

10.05.192110.05.1921 
Na potrzeby Targów Poznańskich powstaje 

Towarzystwo „Aero-Targ” jako jedna 
z pierwszych linii lotniczych w Polsce

28.05.192128.05.1921 
Pierwszy pasażerski lot  
cywilny na ziemiach polskich

6
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11.08.192311.08.1923 
Powstanie fabryki samolotów 

„Samolot SA” na Ławicy 

16.05.192916.05.1929 
Powszechna Wystawa Krajowa 

29.12.192829.12.1928 
Powstanie  
Linii Lotniczych LOT

28.05.202128.05.2021 
Setna rocznica pierwszego pasażerskiego lotu 
cywilnego na ziemiach polskich upamiętniona 
przez Fundację Instytut Poznański, w ramach 
projektu „POZnań first to fly: 100-lecie 
lotnictwa cywilnego w Polsce”.
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Trudny start Trudny start 
Początki aeronautyki nie były wcale łatwe. Musimy sobie uświadomić, że ponad wiek 
dzieli ją od dzisiejszego, wygodnego lotnictwa. Korzystając na co dzień z komunikacji 
lotniczej, traktujemy ją podobnie jak autobusy dalekobieżne. Pogoda w zasadzie nie 
stanowi przeszkody w przemieszczaniu się, a bezpieczeństwo jest zdecydowanie więk-
sze niż podczas jazdy samochodem. Jakże inaczej było 100 lat temu! Samolot miał 
często otwartą kabinę, stelaż z drewnianych wręg i poszycie z płótna, a do tego bardzo 
zawodny silnik o niewielkiej mocy. Byle wiatr czy niewielka mgła całkowicie uniemoż-
liwiały lot, a lądowania awaryjne zdarzały się nagminnie i niekoniecznie bezkrwawo. 
Konkurencją dla samolotów przez długi czas były sterow-
ce, które nie bez przyczyny nosiły nazwę liniowców 
przestworzy. Gwarantowały podobny luksus jak wielkie 
transatlantyki (wraz z osobnymi kajutami, barem, restau-
racją i tarasem widokowym), i podobnie jak one majesta-
tycznie, lecz powoli przemierzały przestrzeń. 

W porównaniu ze sterowcami samoloty były ciasne i niebez-
pieczne, ale z czasem zaczęły pokonywać coraz dłuższe 

Samolot miał często otwartą  

kabinę. Byle wiatr czy niewielka 

mgła całkowicie uniemożliwiały  

lot, a lądowania awaryjne 

zdarzały się nagminnie 

i niekoniecznie bezkrwawo.
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dystanse i czyniły to coraz szybciej. Te sukcesy często okupione były śmiercią pionie-
rów lotnictwa, by wspomnieć chociażby Amelię Earhart, a także Żwirkę i Wigurę. Oczy-
wiście, jak w przypadku wielu wynalazków, impulsem do szybszego rozwoju lotnictwa 
okazał się konflikt zbrojny, a w tym konkretnym przypadku – I Wojna Światowa. 

Małe, zwrotne maszyny okazały się nie tylko wyśmienitym środkiem zwiadowczym, 
ale także coraz śmielej potrafiły atakować oddziały naziemne siejąc w nich popłoch. 
Z  czasem oprócz myśliwców wyposażonych w karabiny maszynowe wprowadzono 
także regularne bombowce. Te dwie grupy samolotów zdominowały na parę lat rozwój 
lotnictwa. Z jedno- i dwuosobowych myśliwców po wojnie zaczęły powstawać samo-
loty sportowe i niewielkie pasażerskie (jak chociażby Fokker czy Farman), a ogromne, 
ciężkie bombowce (niemieckie Gotha lub rosyjskie ogromne Ilja Muromiec o rozpiętości 
skrzydeł do 50 metrów!) stały się podstawą do konstrukcji maszyn cywilnych, obsłu-
gujących coraz liczniejsze regularne linie komercyjne. Gigantyczne sterowce służące, 
jeszcze w  czasie wojny, przez brak szybkości zostały stosunkowo sprawnie zdystan-
sowane przez lotniczy „plankton”. W dwudziestoleciu międzywojennym zapewniały 
pasażerom luksus niedostępny w samolotach, jednak po pewnym czasie 
przegrały, oddając w całości przestrzeń powietrzną aeroplanom. Wyda-
rzeniem, które ostatecznie przechyliło szalę tej rywalizacji, był spekta-
kularny wybuch „Hindenburga”. [zdjęcie 1] Od tego momentu potencjalni 
pasażerowie nie chcieli już korzystać z latającej bomby.

11 Katastrofa sterowca Hindenburg,  
1937 rok
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Historia polskiego lotnictwa na dobrą sprawę zaczyna się dopiero po wygranym 
Powstaniu Wielkopolskim, ale jego zaczynem był szturm powstańców na Ławicę, 
położone wówczas pod Poznaniem niemieckie lotnisko o przeznaczeniu wojskowym. 
Lotnisko to było głównym węzłem komunikacji lotniczej na niemieckim wschodzie. 
Tam także mieściły się magazyny z częściami samolotów i zakłady naprawcze. Nale-
ży także wspomnieć o polskiej wykwalifikowanej obsłudze lotniska, mechanikach, 
pilotach i obserwatorach lotniczych. Podczas wojny pobór objął także Wielkopolan, 
a część z nich została oddelegowana do służby lotniczej. Inaczej jednak niż w Impe-
rium Rosyjskim i C.K. Monarchii, Polacy w zaborze pruskim natrafiali w armii na tzw. 
„szklany sufit”. Awans na porucznika był w zasadzie ostatnią osiągalną dla Polaka 
szarżą. To dlatego dowódcy Powstania Wielkopolskiego nie zabiegali w Warszawie ani 
o pomoc zbrojną (mieliśmy dość uzbrojonego, ostrzelanego rekruta), ani o broń (której 
całe magazyny przejęliśmy po Niemcach), ale głównie o kadrę dowódczą. Na jej czele 
stanął gen. Józef Dowbór Muśnicki, który swoją rangę osiągnął w wojsku carskim.

Ławica – poznańskie  Ławica – poznańskie  
początki  początki  
polskiego lotnictwapolskiego lotnictwa
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Z tego też względu nasi pierwsi podniebni bohaterowie będą zwykle nosili dość niskie 
stopnie oficerskie, awansując za to szybko w Wojsku Polskim (a w zasadzie w Wojsku 
Wielkopolskim, które przez jakiś czas wchodziło w jego skład). Czas walk z Ukraińcami 
i Rosjanami, a potem znów z Niemcami, sprzyjał szybkim awansom. Natomiast poja-
wiający się z rzadka w naszej opowieści pułkownicy, to w  zdecydowanej większości 
oficerowie służący przedtem w armii rosyjskiej.

W momencie zakończenia I Wojny Światowej, podpoznań-
skie lotnisko Ławica okazuje się najważniejszym zgrupo-
waniem niemieckiego lotnictwa na Wschodzie. 27 grudnia 
1918  r. następuje szybkie przejęcie Poznania przez siły 
powstańcze, a już 6 stycznia 1919  r. Powstańcy Wielko-
polscy pod dowództwem por. Andrzeja Kopy dokonują 
brawurowego szturmu na lotnisko. Impulsem do ataku 
jest informacja wywiadu, że Niemcy planują wywieźć cały sprzęt w głąb Niemiec. Grupa 
szturmowa prawie bezkrwawo zdobywa Ławicę, ale w zamian Niemcy niemal natych-
miast dokonują dwukrotnego bombardowania przy użyciu ciężkich bombowców Gotha 
(7 i 8 stycznia 1919 r.). Niepotwierdzona legenda mówi o odwetowym bombardowaniu 
Frankfurtu nad Odrą przez poznańską eskadrę.

Nasi pierwsi podniebni bohaterowie 

będą zwykle nosili dość niskie 

stopnie oficerskie, awansując  

za to szybko w Wojsku Polskim



12Wnętrze Hali Zeppelina w Poznaniu zdobytej  
przez powstańców, 1919 rok 22



13Plansza z sylwetkami niemieckich samolotów  
wojskowych z okresu I wojny światowej33
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W polskie ręce wpada nadzwyczajny łup - blisko 300 samolotów, częściowo jesz-
cze niezmontowanych. I to nie tylko na Ławicy, ale i w hali sterowców na Winiarach, 
w której wbrew nazwie, nie spoczywały dumne Zeppeliny, a porządnie zmagazynowa-
ne samoloty gotowe do montażu. [zdjęcie 2] Sprzęt wojskowy stał się zatem podstawą 
naszego lotnictwa tuż po wojnie, gdyż głównie te samoloty znajdowały się na naszych 
odzyskanych ziemiach. Z racji znacznego zniszczenia lotnisk rosyjskich i częściowo 
austriackich, większość sprzętu stanowiły maszyny niemieckie. [zdjęcie 3] 

Wraz z kupowanymi od Francji samolotami i sprzętem wojskowym (którego Francu-
zi już nie potrzebowali aż w takiej ilości) stanowią one podstawę naszego lotnictwa 
wojskowego i szkoleniowego w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Sprzęt 
cywilny częściowo kupujemy za granicą, częściowo także zaczynają powstawać 
całkiem udane konstrukcje rodzime. Jedna z fabryk samolotów mieści się w Poznaniu 
i nosi nazwę „Spółka Akcyjna Samolot”. [zdjęcie 4] 44

Płatowiec szkolny  
typ B.M.5 wykonany  
w fabryce „Samolot SA”  
w Ławicy  
pod Poznaniem
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Na przeszkodzie ich rozpowszechnieniu stoi głównie brak kapi-
tału i ograniczone możliwości produkcyjne. W związku z powyż-
szym nasi piloci szkolą się cały czas na powojennym sprzęcie. 
Efekty widać podczas Bitwy o Anglię, gdzie Polacy z początku są 
uważani za kiepskich pilotów. Zdarza im się przy lądowaniu nisz-
czyć angielskie Hurricany i Spitfire’y, posiadające już chowa-
ne podwozia. Nasze samoloty szkoleniowe były wyposażone 
w stałe podwozia i piloci nie mieli odruchu wysuwania kół przed 
lądowaniem, aczkolwiek szybko to opanowali. Jednocześnie 
zaskakiwali Anglików i  Francuzów umiejętnością lokalizowa-
nia nieprzyjacielskich samolotów na długo zanim wypatrzyli je 
sojusznicy. Było to efektem nauki w szkole lotniczej w Dęblinie, 
gdzie częstym ćwiczeniem było obserwowanie lotu… much. Tak więc niedobory sprzęto-
we nadrabiano często dobrym wyszkoleniem, animuszem, a nawet brawurą.

Maszyny, które zdobyli Powstańcy, stanowiły podstawę polskiego lotnictwa w  począt-
kach naszej państwowości. [zdjęcie 5] Problem był natomiast z obsadzeniem ich polską 
załogą. Podobnie jak z dowództwem Powstania Wielkopolskiego, które przejmuje były 
generał armii rosyjskiej, tak nasze załogi lotnicze uzupełniają głównie lotnicy przeszko-
leni w wojsku carskim. Niemniej jednak, Poznań pozostaje głównym węzłem lotniczym 
i taką rolę pełni przez całe międzywojnie. Już w maju 1919 r. otwarta zostaje oficerska 
szkoła lotnicza, na której czele staje ppłk. Aleksander Wańkowicz. 

Widok Stacji Lotniczej Ławica  
z powietrza, 1921 rok55



Fokker D.VII w przelocie nad Poznaniem,  
1921 rok66
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Niemieckie samoloty z czarnymi krzyżami błyskawicznie zostają przemalowane na 
polskie barwy. Na początku panuje duża dowolność, pojawiają się orły, biało-czerwone 
pasy. Jednak po bytności w Warszawie, por. Jan Stempniewicz propaguje w Poznaniu 
biało-czerwoną szachownicę wymalowaną po raz pierwszy przez por. Stefana Steca. 
Sztab Generalny Wojska Polskiego przyjmuje ją za symbol rozpoznawczy polskie-
go lotnictwa i  oznaczenie to obowiązuje do dzisiaj [zdjęcie  6]. Organizacją wielko-
polskiego lotnictwa zajmuje się z początku ppor. Witold Pniewski, który wkrótce po 
uformowaniu I Eskadry dowodzi nią na froncie lwowskim [zdjęcie 7]. Wkrótce zosta-
je powołany Inspektorat Wojsk Lotniczych z płk. Gustawem Macewiczem na czele. 
Mundur galowy lotników wielkopolskich składa się z niemieckich sortów munduro-
wych, ale różni się dystynkcjami w  postaci szewronów naszywanych na rękawach, 
czarnymi patkami ze srebrnymi skrzydłami i przede wszystkim wysoką rogatywką 
z żółtymi wypustkami oraz doszytą koniczynką, czyli tzw. treflem. Będzie to znak 
rozpoznawczy Wojsk Wielkopolskich jeszcze przez jakiś czas po wojnie. Ciekawostką 
widoczną na fotografiach wyższych rangą oficerów są wysokie buty do konnej jazdy 
wraz z ostrogami. [zdjęcie 8] 

Nie świadczy to jednak o tym, że piloci podjeżdżali konno do samolotów – taki był po 
prostu sznyt oficera w okresie międzywojennym. Jedyne ustępstwo pod tym wzglę-
dem dotyczyło broni białej. Oficerowie nosili u boku kordziki, czyli sztylety zastępu-
jące szablę. 

Pilot Wiktor 
Pniewski 
w mundurze 
niemieckim,  
1915 rok

77
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Oczywiście, polowy ubiór lotnika jest już zupełnie inny, pozbawiony niewygodnych, 
sztywnych ozdób. Buty, bynajmniej nie skórzane, a często filcowe z owijaczami, ciepłe 
kamizelki (z czasem zamienione na kombinezony), na głowie usztywnione kaski i gogle. 
Z początku pilot wciąż jeszcze siedzi w otwartej kabinie, narażony na wiatr i coraz niższą 
temperaturę spadającą wraz ze wzrostem wysokości.

Wizytacja Stacji Lotniczej Ławica przez gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego  
i płk. Gustawa Macewicza, 1919 rok88
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Zręby lotnictwa Zręby lotnictwa 
cywilnegocywilnego
Zaraz po zakończeniu Wielkiej Wojny, państwa Europy zmie-
rzają ku szybkiej normalizacji, korzystając także z  osią-
gnięć wojskowego lotnictwa. W bombowcach coraz częściej 
zaczynają się pojawiać zamknięte kabiny, które w lotnictwie 
cywilnym stają się wręcz niezbędne. Jedna z  niemieckich 
fabryk produkujących samoloty pasażerskie tak zachwala 
swoje produkty: „Pasażer może odbyć podróż w cylindrze, 
surducie i jasnej kamizelce i opuścić kabinę nieznużony 
i niewymięty”. Stosuje się odprowadzanie spalin na zewnątrz (wątpliwy komfort pilotów 
wojskowych nie przewidywał takich udogodnień), pojawia się regulowane ogrzewanie 
kabin, a w Fokkerach są dostępne toalety. Na niektórych liniach wprowadza się poda-
wanie wyszukanych potraw na porcelanowych talerzach, a podróż lotnicza kojarzy się 
z niedostępnym dla wszystkich luksusem. Z czasem pojawia się coraz liczniejsza sieć 
połączeń międzynarodowych i międzykontynentalnych. Nowo powstała Polska włącza 
się w ten trend, korzystając głównie z wykwalifikowanych zasobów ludzkich i materia-
łowych z Wielkopolski.

Na niektórych liniach wprowadza się 

podawanie wyszukanych potraw na 

porcelanowych talerzach, a podróż 

lotnicza kojarzy się z niedostępnym 

dla wszystkich luksusem. 
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Na poznańskim lotnisku, poza czterema formowanymi eskadrami 
lotnictwa wojskowego, zaczynają się także dość szybko tworzyć 
początki lotnictwa cywilnego. Początkowo w prasie pojawiają się 
wręcz częste nawoływania do rozwoju tej właśnie formy komuni-
kacji. Było to spowodowane dość skromną siecią kolei żelaznych, 
szczególnie w części byłego zaboru rosyjskiego oraz rzadkie po- 
łączenia kolejowe pomiędzy ziemiami byłych zaborów, które 
przecież do niedawna stanowiły części trzech różnych organi-
zmów państwowych. Niewielka ilość dróg bitych dostępnych dla 
samochodów nie pozwalała z optymizmem patrzeć w przyszłość 
rozwoju komunikacji samochodowej. Samoloty, które do star-
tu i lądowania potrzebowały raptem kawałka płaskiego terenu 
i niewielkiej infrastruktury, wydawały się więc wręcz wymarzo-
nym środkiem transportu w nowo powstającym państwie. Można 
zaobserwować bardzo duże zainteresowanie rozwojem tej dzie-
dziny, który wspierały najwyższe władze państwowe. Oczywi-
ście, nie sprzyjała mu kiepska kondycja gospodarcza odrodzonej 
Polski, a chwilę później kryzys ekonomiczny, który dotknął cały 
świat. Niemniej jednak, dostrzec należy wysiłki i ewidentne osią-
gnięcia na tym polu w krótkim, raptem dwudziestoletnim okre-
sie niepodległości.

Strona tytułowa pierwszego egzemplarza  
„Polska Flota Napowietrzna” z 1. sierpnia 1919 roku99



21

Już w 1919 r. na polskim rynku wydawniczym pojawia się drukowany w Poznaniu dwuty-
godnik (później miesięcznik) pod znamiennym tytułem „Polska Flota Napowietrzna”. 
[zdjęcie 9] Pełnił on nie tylko rolę popularyzatorską. Znajdują się tam specjalistyczne 
opracowania (dotyczące takich zagadnień jak aerodynamika skrzydeł, rozwój radio-
stacji lotniczych), wyimki z  historii powstawania polskich sił lotniczych na różnych 
frontach (w tym brawurowe wspomnienia pilota Wiktora Langa „ ucieczka polskiego 
oficera – lotnika z niewoli niemieckiej”) [zdjęcie 10], kroniki lotnicze, czyli specjalny 
dział informujący o formowaniu się polskiego lotnictwa, a także lotnicze ciekawostki 
ze świata (m.in. rekordy pokonanych dystansów i wysokości oraz doniesienia o kolej-
nych regularnych liniach obsługujących nowe trasy w Europie i na świecie. [zdjęcie 11] 

Centrum Poznania z lotu 
ptaka z 1918 roku

Fotografia pilota 
Wiktora Langa, 

umieszczona 
w książce  „Ucieczka 

polskiego oficera 
lotnictwa z niewoli 

niemieckiej”,  
Poznań, 1919 rok
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Smutnym dopełnieniem są nekrologi upamiętniające towa-
rzyszy lotników, którzy najczęściej ginęli w wyniku wypadków 
lotniczych. Ich ilość uświadamia jak wielkie ryzyko wiązało się 
z lataniem w tamtych czasach.

W kolegium redakcyjnym nowego czasopisma zasiadają 
w  większości aktywni wielkopolscy piloci wyższych stopni 
wojskowych oraz inżynierowie i konstruktorzy, a na jego czele staje ppłk Jerzy Syrokomla-  
-Syrokomski. Tu też ukazują się artykuły o tym, że „przemysł lotniczy pasażerski i sporto-
wy należy rozwijać niezależnie od wojskowego, gdyż tu liczy się bardziej bezpieczeństwo 
i mniejsze koszty eksploatacji silnika, niż jego maksymalne osiągi”.

Działanie czasopisma na pewno przyczynia się w jakimś stopniu do utworzenia w listopa-
dzie 1919 r. „Aeroklubu Polskiego”, którego pierwsze posiedzenie odbyło się w Poznaniu, 
w siedzibie Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W jego skład wchodzą przedstawiciele 
władz miejskich, na czele z Jarogniewem Drwęskim (pierwszym prezydentem Poznania) 
jako Prezesem. Niedługo później Aeroklub Polski zostaje przyjęty do światowej organizacji.

W 1924 r. w Poznaniu zaczyna się także ukazywać miesięcznik „Lotnik: organ Związków 
Lotników Polskich”, zajmujący się podobną tematyką. Wychodzi nieprzerwanie aż do 
początku lat trzydziestych. 

W listopadzie 1919 r.,  w siedzibie 

Polskiego Towarzystwa Przyjaciół 

Nauk odbyło się pierwsze 

posiedzenie „Aeroklubu Polskiego”
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Ławica – początki  Ławica – początki  
komunikacji  komunikacji  
lotniczej w Polsce lotniczej w Polsce 

Wielkopolska, jako najmniej dotknięty spustoszeniami wojennymi rejon odrodzonej 
II Rzeczpospolitej, w sposób naturalny była predestynowana do reprezentowania Polski 
na arenie międzynarodowej. Tradycje kupieckie w Poznaniu sięgały czasów zamierz-
chłych. Pojawienie sie w tym mieście dorocznych targów dominikańskich oraz święto-
jańskich, zwolnienia z opłat celnych, a wkrótce prawa składu, spowodowały iż stolica 
Wielkopolski była najlepszym pretendentem do reprezento-
wania Polski na Wystawie Krajowej. W marcu 1920 r. odbywa 
się zjazd delegatów Związku Towarzystw Kupieckich, którzy 
podejmują decyzję o zorganizowaniu Targów Poznańskich. 
Dość szybko inicjatywa ta zostaje podjęta przez miasto i do 
dziś Międzynarodowe Targi Poznańskie funkcjonują jako 
przedsięwzięcie miejskie. Odbywają się one nieprzerwanie 
w miejscu, gdzie rozpoczęło się poznańskie wystawiennic-
two, jeszcze w  1911  r. jako Wystawa Wschodnioniemiecka. 

Odradzający się kraj wykorzystał 

Targi Poznańskie jako formę promocji 

w Europie i na świecie, a jedną 

z usług, które trzeba było zapewnić 

przy tego typu wydarzeniu były 

połączenia lotnicze. 
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Część zabudowań wykorzystano przy I Targach Poznańskich w 1921 r. W stolicy Wiel-
kopolski zostały przyjęte z entuzjazmem, ale o trudnościach aprowizacyjnych nowo 
powstałego państwa świadczy fakt wydawania specjalnych, dodatkowych kartek na 
chleb (!) w hotelach, w których zatrzymali się uczestnicy Targów Poznańskich. Na cele 
wystawiennicze przeznaczono nie tylko okolice wieży Górnośląskiej (uwiecznionej na 
znaczku pocztowym) [zdjęcie 12], ale także trzy szkoły powszechne przy ul. Berwiń-
skiego, Różanej i Słowackiego w Poznaniu. Odradzający się kraj wykorzystał tę możli-
wość jako formę promocji w Europie i na świecie, a jedną z podstawowych usług, które 
trzeba było zapewnić przy tego typu wydarzeniu o randze międzynarodowej, były 
połączenia lotnicze. 

1212 1313
Okolicznościowy lotniczy znaczek 
pocztowy wydany w związku 
z działalnością linii lotniczej  
Aero-Targ, 1921 rok

Samolot pasażerski Junkers F-13 z trzyliterowym 
monogramem ATP (Aero-Targ Poznań), 1921 rok
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Kabina i kokpit Junkersa F-13

Samolot pasażerski Junkers F-13

1414
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Już 10 maja 1921 r. na potrzeby Targów Poznańskich powstaje Towarzystwo 
„Aero-Targ” jako jedna z pierwszych linii lotniczych w Polsce. Na okres trwania 
Targów Poznańskich, trwających raptem dziewięć dni, uruchomione zostają komer-
cyjne połączenia pomiędzy Poznaniem a Warszawą oraz Gdańskiem. Ze względu na 
rodzaj posiadanych maszyn (przeważnie wojskowych) zaistniała konieczność „wypo-
życzenia” samolotów o cywilnym przeznaczeniu od… Niemców z Danziger Luftpost 
[zdjęcie 14]. Siedziba firmy znajduje się w istniejącym do dzisiaj budynku dyrekcji Kolei 
Żelaznych przy Wałach Zygmunta Starego (obecne Aleje Niepodległości). Motorem 
tego przedsięwzięcia był lotnik inż. Kordian Głowacki, ppr. Sokołowski i inż. Czesław 
Szewczykowski. W pierwszym (nieoficjalnym) locie wzięli udział dziennikarze. Trasy 
„Aero-Targu” obsługiwały Junkersy F-13 [zdjęcie 15].

Mieściły one zaledwie czterech pasażerów, ale za to w zamkniętej kabinie z cztere-
ma obszernymi, obitymi skórą siedzeniami, ścianami i sufitem wyściełanym pluszem 
oraz świetnie przeszkloną kabiną pasażerską. Oprócz transportu ludzi, przewozi-
ły też głównie przesyłki pocztowe (niektórzy pamiętają jeszcze specjalne znaczki 
„lotnicze”, które zapewniały szybsze dostarczenie przesyłki) [zdjęcie 16]. W czasie 
Targów, które trwały od 28 maja do 6 czerwca 1921, nasza skromna firma dokonała 
łącznie 58 lotów do Warszawy i 30 do Gdańska, przewożąc 100 pasażerów i 3 tys. 
przesyłek pocztowych. 

Okolicznościowy znaczek poczty 
lotniczej wydany w związku 
z działalnością linii lotniczej  
Aero-Targ, 1921 rok

1616

Wnętrze kabiny samolotu Fokker 
F.VII, 1929-1939 rok

1717
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I tak 28 maja odbywa się w zasadzie pierwszy cywilny 

przelot pomiędzy Poznaniem a Warszawą

Z czasem nasza flota powietrzna, wtedy już pod nazwą „Aero”, powiększa się o  fran-
cuskie (bardzo zawodne) Farmany, a później jeszcze o  Fokkery [zdjęcie  17]. Farmany 
zostały sprzedane Polsce przez jej głównego sojusznika Francję, natomiast ich jakość 
pozostawiała wiele do życzenia. Mimo dobrej awioniki, napędzające je silniki Renault 
były bardzo zawodne i pilot Jakubowski wspomina, że zna wszystkie łąki od Poznania do 
Warszawy, gdyż na każdej z nich przymusowo lądował. O dyskomforcie towarzyszącym 
każdemu lotowi świadczy chociażby świadectwo Jerzego Waldorffa: „Moim towarzy-
szem jest staruszek, który odprowadzany przez zapłakaną żonę, i synów z żonami (…) 
nie zdzierżył i do syna, który całował go w rękę rzucił zdławionym głosem: pamiętaj, 
testament w lewej szufladzie biurka. Opiekujcie się matką”. 

Natomiast pierwsze regularne połączenie między Poznaniem a Warszawą ma miej-
sce 23 maja 1925 roku. W inauguracyjnym locie biorą udział między innymi prezy-
dent miasta Cyryl Ratajski, gen. Kazimierz Raszewski, dyrektor firmy „Aero” Antoni 
Wroniecki i przedstawiciel firmy Farman - niejaki Treillar. Pilotem jest wspomniany już 
Józef Jakubowski. Start następuje o godzinie 9 i już o 11 samolot ląduje w Warszawie. 
Zaledwie dwa dni wcześniej ma miejsce nierejestrowany przelot z dziennikarzami. 
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1818 Prezydent Cyryl Ratajski (w środku, w jasnym garniturze) w otoczeniu m. in. dyrektora Stanisława Rucińskiego 

(trzeci z prawej) oraz redaktora Wacława Szperbera (drugi z prawej), na tle samolotu typu Fokker F.VII/1m. przed 
lotem nad terenem Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu (w skrócie “PeWuKa”)
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Folder Lot-u „Podróżuj Lotem  
szybciej najwygodniej”,  
Warszawa 1934

O przewadze regularnej komunikacji lotniczej świad-
czy fakt, iż pociąg pospieszny z Poznania do Warsza-
wy pokonywał odległość 300 km w 7 godzin i 15 minut, 
natomiast samolotowi zajmowało to już wkrótce 
nieco ponad godzinę. Odloty odbywały się dwukrot-
nie każdego dnia oprócz niedziel, a cena biletu obej-
mowała dowóz na i z  lotniska. Firma „Aero” jest już 
rozpoznawalna w Polsce zapewniając regularną ko- 
munikację oraz coraz większą liczbę miejsc. Zorgani-
zowanie międzynarodowego połączenia z  Berlinem, 
na które wydano już koncesję nie dochodzi jednak do 
skutku, gdyż Niemcy upierają się, by na ich terytorium 
używano wyłącznie niemieckich Junkersów. Oczywi-
ście, komunikacja drogą lotniczą w znacznie bardziej 
rozbudowanej formie ma miejsce w czasie PeWuKi, 
która jest międzynarodowym zwieńczeniem dziesią-
tego jubileuszu Niepodległej [zdjęcie 18]. 

Pasażerów z Polski i ze świata nie obsługują już lokal-
ne linie, a przewoźnik krajowy. Już pod koniec 1928 r., 
poznańska firma Aero i inne prywatne firmy lotnicze 
łączą się z Polską Linią Lotniczą Aerolot, tworząc 

1919
2020

Ważenie pasażera przed startem, 
linia Poznań-Warszawa, 1931 rok
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2121

Okładka oraz  
zestawienie  

taryf Polskich Linii 
Lotniczych LOT  
z „Przewodnika  

Polskiej Komunikacji  
Lotniczej  

i Rozkładu Lotów”,  
1930–1934 rok

ostatecznie państwową spółkę pod nazwą Linie Lotnicze Lot. [zdjęcia 19–22]  Już rok 
później powstaje charakterystyczne logo , do dziś zwieńczające ogony polskich samo-
lotów. Można z pełnym przekonaniem powiedzieć, że gdyby nie zaangażowanie wielko-
polskich pilotów, poznańskich kapitałów i roli Targów Poznańskich na czele z PeWuKą, 
zdobywanie przestworzy przez II RP nie odbywałoby się bynajmniej w takim tempie. 
Obecnie Ławica pozostaje w cieniu Okęcia, lecz 100 lat temu to przede wszystkim 
lotnisko w Poznaniu wpływało na to, co działo się na polskim niebie.



2222 Rozkład lotów Polskich Linii Lotniczych LOT. Fragment „Przewodnika Polskiej  
Komunikacji Lotniczej i Rozkładu Lotów”, 1930–1934 rok
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