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Wiktor Zaradzki żołnierz 1 Batalionu Balonowego - Toruń

Odwołaniem współczesnych przeciwlotników, do których się zaliczam służąc i pracując w

strukturach  Wojsk  OPL  oraz  Sił  Powietrznych  ponad  25  lat  są  tradycje  współczesnych

aeronautów. Bezpośrednich związków doświadczyłem tocząc rozmowy z moim dziadkiem

Wiktorem Zaradzkim, który służył w Wojskach Balonowych II RP. Jaki zatem był początek

nowej  broni?  W  roku  1919  powstańcy  wielkopolscy  opanowując  halę  sterowcowni  w

Poznaniu oraz zdobywając pierwszy sprzęt balonowy. Daje to początek Dowództwu Wojsk

Aeronautycznych, których dowództwo obejmuje pułkownik Aleksander Wańkowicz. W dniu

05 stycznia 1919 roku zostaje sformowana 1 Polowa Kompania Aeronautyczna. Jej dowódcą

został  porucznik  Sławomir  Bilek.  13  lipca  1919  roku  w  Poznaniu  utworzono  I  Grupę

Aeronautyczną  składającą  się  z  trzech  kompanii.  Pierwszy  w  Polsce  wzlot  wojskowego

balonu obserwacyjnego na uwięzi miał miejsce 23 lipca 1919 roku. W tymże roku dokonano

zakupu  wyposażenia  aeronautycznego  przez  Wojskową  Misję  Zakupów  w  Paryżu.  28

września  1919  roku  zakończony  został  I  kurs  w  Oficerskiej  Szkole  Aeronautycznej  w

Poznaniu. Kurs ukończyło 25 absolwentów co pozwoliło na stworzenie dwóch kolejnych grup

aeronautycznych przemianowanych w 1920 roku na bataliony balonowe1.

Udział  batalionów  balonowych  w  wojnie  polsko–rosyjskiej  1920  roku  oraz  zdobyte

doświadczenia spowodowały zmiany w ich strukturze organizacyjnej.  Postulowane zmiany

utworzenia zamiast pięciu batalionów jednego pułku nie zyskały pełnej aprobaty.  Minister

Spraw Wojskowych generał dywizji Władysław Sikorski w dniu 22 maja 1924 roku rozkazem

L.  6800/Org.  Tjn.  zatwierdził  strukturę  Batalionu  Balonowego.  Batalion  w  formule

rozszerzonej zajął koszary im. generała Ignacego Prądzyńskiego w Toruniu. Jednostka liczyła

721 żołnierzy,  w tym  37 oficerów,  684 podoficerów i  szeregowców.  Dowódcą  batalionu

mianowany został  major  Jan Wolsztygier,  który dotychczas  był  Komendantem Centralnej

Szkoły Balonowej. Batalion Balonowy składał się z drużyny dowódcy batalionu liczącej 53

żołnierzy,  plutonu łączności  liczącego 32 żołnierzy,  sekcji  fotograficznej  z  8  żołnierzami,

parku  balonowego  z  49  żołnierzami,  czterech  kompanii  balonów  obserwacyjnych  z  380

żołnierzami,  detaszowanej  kompanii  balonów zaporowych  liczącej  75 żołnierzy,  kompanii

służby balonowej ze 124 żołnierzami. Batalion posiadał na swoim uzbrojeniu 662 karabiny,
1 Z. Kozak, Z. Moszumański, J. Szczepański, 1Batalion Balonowy, Pruszków 2007, s.3.



50 pistoletów 13 samochodów ciężarowych oraz jeden samochód osobowy2. W roku 1925

batalion otrzymał sprzęt z Francji. Balon obserwacyjny „Caquot BD”. 

Fot. 1. Żołnierze 1 Batalionu Balonowego w czasie ćwiczeń okres międzywojenny. Źródło: Internet

28  listopada  1925  roku  dokonano  jego  pierwszego  wzlotu.  Doświadczenia  batalionu

balonowego pozwoliły podjąć prace nad prototypem polskiego balonu w wersji BD (Ballon

Dilatable)  o  długości  30,50 m,  wadze  blisko  540 kg ze  spadochronem koszowym.  Pułap

obserwacyjny tego balonu to 1800 metrów3. Lata 20 ubiegłego stulecia to gwałtowny rozwój

techniki balonowej. Oficerowie z Torunia prowadzili pierwsze w Polsce próby z balonami

kulistymi  o  pojemności  1200  metrów  sześciennych.  Balony  „Wilno”,  „Gdynia”  były

zbudowane w Centralnym zakładzie Balonowym. Podjęte próby stabilności zrealizowano 30

października  1928 roku.  Balonem „Wilno”  wystartował  kapitan  Kazimierz  Kraszkiewicz  

–  pilot,  porucznik  Antoni  Janusz-  pomocnik  pilota,  porucznik  Zbigniew  Burzyński  

–  obserwator.  Balon  w  ciągu  trzech  godzin  przeleciał  122  kilometry.  W  roku  1929

zrealizowano próby balonu „Gdynia”,  który 11 lipca  1929 roku odbył  swój  pierwszy lot.

Ważnym  elementem  kształcenia  oficerów  Bataliony  Balonowego  były  kursy  pilotów

sterowcowych. 

2 Tamże, s.9.
3 Tamże s.10.



W latach  1925-1926  zrealizowano  je  na  jedynym  sterowcu  będącym  w Wojsku  Polskim

„Lech”.  Sterowiec  do  roku  1924  znajdował  się  w  Centralnej  Szkole  Balonowej.  Po  jej

likwidacji znalazł się w Batalionie Balonowym. Jego komendantem był porucznik Zbigniew

Burzyński, 11 lipca 1922 jest dniem pierwszego lotu sterowca w Polsce. Istniały dla niego

trzy porty sterowcowe, Toruń, Poznań , Legionowo. W roku 1925 30 czerwca Minister Spraw

Wojskowych ustalił zasady nominacji na tytuł pilota sterowcowego. Wymagano od kandydata

dziesięciu  jednogodzinnych  lotów  na  sterowcu,  cztery  loty  samodzielne  pod  nadzorem

komendanta sterowca oraz wykonanie jednego lotu nocnego. Warunkiem koniecznym było

posiadanie tytułu pilota balonów wolnych oraz pozytywne zdanie egzaminu teoretycznego. W

latach  1925- 1926 zrealizowano trzy kursy pilotów sterowca.  Dwa w Toruniu  ostatni  dla

oficerów kompanii detaszowanej w Legionowie4. Toruński Batalion swoje święto obchodził

05  maja  w  rocznice  utworzenia  pierwszej  polskiej  jednostki  balonowej.  Zmiany  jakie

następowały  w  wojsku  doprowadziły  do  kolejnych  reorganizacji.  09.  stycznia  1929  roku

Batalion Balonowy przemianowano na 1 Batalion Balonowy w Toruniu natomiast 2 Batalion

Balonowy  utworzono  w  Legionowie.  1  Batalion  Balonowy  został  rozszerzony  o  pluton

podchorążych rezerwy i liczył 414 stanowisk etatowych. Wszelkie zmiany restrukturyzujące

zostały zakończone 01 lipca 1929 roku5. 

W okresie międzywojennym dostrzegano znaczenie balonów w kierowaniu ogniem artylerii.

Realizowano  szkolenie  w  kierowaniu  ogniem  artylerii  na  toruńskim  obozie  ćwiczebnym

Centrum Wyszkolenia Artylerii. W roku 1936 takie ćwiczenia przygotował 31 Pułk Artylerii

lekkiej. W tym okresie w toku opisanych wydarzeń znalazł się również mój dziadek Wiktor

Zaradzki  syn  Antoniego  urodzony  w roku 1906  w Grodźcu  powiat  Konin  województwo

poznańskie. 25 października 1928 roku został powołany do służby w 1 Batalionie Balonowym

w Toruniu. Służbę pełnił w drugiej kompanii balonów na stanowisku strzelca. Służbę pełnił

do 29 stycznia 1930 roku do chwili przeniesienia do rezerwy.

4 Tamże, s.15.
5 Tamże, s.17.



Fot. 2. Wiktor Zaradzki w okresie służby w 1 Batalionie Balonowym W Toruniu w latach 1928-1930.

Nowy rodzaj wojsk w przededniu wojny znajdował się w trudnej sytuacji. Wojska balonowe

zostały pominięte w częściowym sprawdzeniu systemu mobilizacyjnego sił zbrojnych. Stan

przygotowań  obrony przeciwlotniczej  miał  odzwierciedlenie  w meldunku  do Generalnego

Inspektora Sił Zbrojnych z 15 września 1939 roku. Inspektor Obrony Powietrznej Państwa

generał brygady doktor Józef Zając ocenił stan wojsk balonowych następująco:  „4. Balony

zaporowe: 

a) wystawione  będą  5  kompanii  balonów  a  10  balonów  dla  zapór  niskich  do  2000

metrów – z przeznaczeniem dla OPL Warszawy. Gotowość w miejscach mobilizacji do

28 godzin po zarządzeniu mobilizacji.



b) Powołanych  będzie  15  oficerów  i  650  szeregowych  rezerwy.  Wyszkolenie  obsługi

wystarczające.

c) Sprzęt przestarzały: liny cienkie ( nie wytrzymują wiatru powyżej 10-12 m/s), powłoki

stare, nieszczelne. Balony nowego typu w produkcji”6

Okres poprzedzający wybuch wojny nie wyróżniał się niczym szczególnym w 1 Batalionie

Balonowym  nie  realizowano  żadnych  specjalnych  przygotowań  do  wojny.  Kompanie

balonów brały udział w szkołach ognia grup artylerii.

Ogłoszona  23  sierpnia  mobilizacja  została  zrealizowana  zgodnie  z  planem.  24  sierpnia

rozpoczęto  formowanie  1  i  2  kompani  balonów zaporowych  1  Batalionu  Balonowego  w

założonym czasie 28 godzin. Od 21 sierpnia 1939 roku realizowano zadania mobilizacyjne 1

Batalionu Balonowego w Toruniu, który w czasie od 36-66 godzin mobilizował 1, 2, 3, 4, 5

kompanię balonów obserwacyjnych7.

Pododdziały balonowe 1 i 2 kompania balonów zostały skierowane do obrony Warszawy.

Realizowały  zadania  Dowództwa  Obrony  Przeciwlotniczej.  Zapory  balonowe  były

utrzymywane od 28 sierpnia do 05 września 1939 roku. Dwa dni później otrzymały rozkaz

ewakuacji do Lublina. 

Fot. 3. Wiktor Zaradzki na fotografii wykonanej w obozie jenieckim w 1939 roku, u dołu fotografii widnieje

numer ewidencyjny jeńca 1867.

6 Tamże, s.31.
7 Tamże, s.32.



Pierwsza  kompania  zakończyła  swoje  działania  18  września  i  dostała  się  do  radzieckiej

niewoli8. 

Informacje  o  działaniach  pododdziałów  balonowych  oraz  ich  losach  nie  pozwalają

jednoznacznie wskazać pododdziału mojego dziadka Wiktora Zaradzkiego.  Ze wspomnień

mojego dziadka i dokumentów wynika, że jego udział w wojnie zakończył się 18 września

1939  roku.  Pododdział,  w  którym  służył  dotarł  w  okolice  Warszawy.  Wiktor  Zaradzki  

w swoich wspomnieniach nigdy nie wspominał o kontakcie jego kompanii z armią radziecką.

Pewnym  jest,  że  dostał  się  do  niewoli  niemieckiej  z  tego  okresu  istnieje  materiał

dokumentujący  te  wydarzenia.  Z  ustaleń  mojego  ojca  Czesława Michalskiego wynika,  że

dziadek trafił  do obozu jenieckiego w okolice  Dortmundu.  Stamtąd  został  skierowany na

roboty.

Fot. 4. Na fotografii grupa robotników przymusowych w roku 1940. Wiktor Zaradzki klęczy po prawej stronie.

8 Tamże, s.34.



Fot. 5. Niemiecki właściciel gospodarstwa stoi w środku z jego rodziną, a z prawej strony stoi Wiktor Zaradzki.

W swoim archiwum posiadam również inne zdjęcia z tego okresu. Mój dziadek do końca

życia pozostał żołnierzem. Służbę w wojsku wspominał z wielką dumą. Pracował jako hutnik

szkła w Turze powiat Szubin został pochowany na cmentarzu w Turze.

 


