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70 lat 
BRONIĄ 

NASZEGO NIEBA
LOTNICY W MALBORKU

To ciekawe: W tym roku 22 kwietnia 2022 r. malbor-
scy lotnicy wi tuj  70-lecie obecno ci w Malborku, ale 
lotnictwo na naszym  terenie ma jeszcze d u sz  histo-
ri ...

Ju  od czasów powstania krzy ackiej warowni, Mal-
bork zawsze by  uwa any za wa ny punkt strategiczny. 
Najbardziej dynamiczny okres militarnej, nowoczesnej 
rozbudowy datuje si  od 1903 r., kiedy zbudowano wie-
le  istniej cych do dzi  umocnie  i fortyfikacji.

W 1911 roku - 1 kwietnia oddano do u ytku koszary 
przy ul. 17 marca, gdzie rozlokowa  si  II Batalion nr 152 
im. Zakonu Niemieckiego (do dzi  stoi budynek dla pra-
cowników, którzy budowali koszary - do wyburzenia).

3 sierpnia 1914 r. koszary miejskie w dzielnicy Piaski 
zosta y obsadzone przez II Mazurski Trainbatalion nr 20 
(po wojnie stacjonowa y czo gi, a nast pnie powsta y w 
1952 roku 41 pu k Lotnictwa My liwskiego).

Na potrzeby wojenne zbudowano w okolicy Nowej 
Wsi fabryk  amunicji (tzw. Prochowni ), która dzia a a
w latach 1916-1919, zatrudniaj ce oko o 1000 robotni-
ków. W tym okresie garnizon malborski liczy  ok. 40 tys. 
o nierzy, rozlokowanych w Malborku i okolicy. W 1920 

r. na mocy ustale  Traktatu Wersalskiego wojska nie-
mieckie na krótko opu ci y Malbork.

OKRES NIEMIECKI

Na pocz tku lat 30 XX wieku w rejonie dzisiejszego 
parku miejskiego usytuowano l dowisko dla samolotów, 
które pó niej przeniesiono na zbudowane na osuszo-
nych terenach depresyjnych lotnisko wojskowe w Kró-
lewie, z licznymi fortyfikacjami i umocnieniami, których 
zako czenie budowy zak adano do lat 50-tych XX wie-
ku.

W 1939 r. na terenach lotniskowych, na polecenie 
Ministerstwa Lotnictwa III Rzeszy zbudowano Zak a-
dy Monta owe Focke Wulf nr 6, w których odbywa
si  monta  ko cowy samolotów my liwskich FW-190. 
W dawnym Królewie (dzi  Krasno ka) znajdowa y si
Zak ady Monta owe i oddzia  oblatywania, wyposa o-
ny w obrotnic  antymagnetyczn  do ustawiania i kon-
troli przyrz dów pok adowych. Istnia o w tym czasie 
10 wielkopowierzchniowych hal produkcyjnych, ale te
hale pomocnicze, 23 budynki mieszkalne i kantyna. Od 
1941 do 1945 roku istnia   jeniecki obóz pracy, gdzie 
prowadzono prace rozbudowy, odbudowy infrastruktury 
lotniskowej FW, w tym centralnej kot owni, strzelnicy lot-
niczej. Niewolniczym wysi kiem budowano odcinek au-
tostrady w Gnojewie, w celu przystosowania m.in. jako 
zapasowego l dowiska dla samolotów. 

FW - to zak ady „matki” w Bremie, Czechach, Gdy-
ni, arach, Krzesinach (istnia y jeszcze w Poznaniu 
na terenie obiektów Targów Pozna skich). 9 wrze nia
1943 r. ameryka skie bombowce 8 Floty Powietrznej 

Dynamika przedlotowa.

zbombardowa y lotnisko (pas startowy mia  d ugo  900 
m) i Zak ady Focke-Wulf w Królewie (prawdopodobnie 
przys u y a si  do tego agentka wywiadu brytyjskiego, 
która rozpozna a na zdj ciach lotniczych usytuowanie 
strzelnicy lotniczej i jej kszta t, które zak ady posiada y
na terenie dzisiejszych Niemiec (Brema). Ten fakt po-
twierdzali Anglicy podczas I wizyty samolotów „Tornado” 
w 1999 roku na malborskim lotnisku - ponad 100 oso-
bowa ekipa i 4 „Tornada” z bazy lotniczej w Leeming). i 
podczas nast pnej wizyty w 2006 r. z bazy w Leuchers 
(Liczers).

Zniszczeniu, podczas nalotów ameryka skich we 
wrze niu 1943 r., uleg y hale monta owe FW, pas star-
towy (nigdy nie by  podgrzewany), obiekty lotniskowe. 
Przerwane zosta y przyleg e linie kolejowe, zniszczeniu 
uleg o 28 gotowych do lotu samolotów FW-190 i 20 w 
monta u. W nalocie bra o udzia  96 ci kich bombow-
ców B-17. Kilka miesi cy pó niej 9 kwietnia 1944 r. mia
miejsce drugi nalot, podczas którego dope niono znisz-
cze , w wyniku których Niemcy zaprzestali odbudowy 
lotniska, a wycofuj c si  dope nili ostatecznych znisz-
cze . Po bombardowaniu odby y si  wielkie ceremonie 
pogrzebowe na placu przed dzisiejsz  siedzib  Staro-
stwa Powiatowego w Malborku.

PO II WOJNIE WIATOWEJ

W latach 1945-1951 r. poniemieckiego lotniska 
u ywali Rosjanie. Dopiero na pocz tku lat 50 XX wie-
ku prowadzona by a intensywna odbudowa zniszcze
i adaptacji niemieckich budowli na potrzeby tworz ce-

go si  Polskiego Lotnictwa Wojskowego. W 1952 r. ze 
zgrupowania lotniczego, stacjonuj cego na lotnisku w 
Królewie, rozkazem ówczesnego Ministra Obrony Naro-
dowej Konstantego Rokossowskiego, sformowano trzy 
odr bne organizacyjnie pu ki lotnicze tj. 29 PLM Orneta, 
41 PLM Malbork i 26 PLM Zegrze Pomorskie (k. Kosza-
lina) tzw. „Lotnicz  Triad ”.

Organem nadrz dnym w koszarach przy ul. 17 Mar-
ca rozlokowa a si  9 Dywizja Lotnictwa My liwskiego,
przemianowana na 4 Pomorsk  Dywizj  Lotnictwa My-
liwskiego (pó niej nosi a od 1985 r. im. Józefa Smagi 

- pierwszego dowódcy). Dywizj  rozformowano w 1992 
r., wcze niej w 1968 r. rozformowano 29 PLM Orneta. 
Malborskiej 4 Pomorskiej Dywizji Lotnictwa My liw-
skiego podlega y: 41 PLM Malbork, 9 PLM Debrzno i 
2PLM „Kraków” w Goleniowie. Z tych formacji w ramach 
transformacji pozosta  41 Pu k Lotnictwa My liwskiego
Malbork, który przeniós  si  do koszar podywizyjnych i 
artylerii przy ul. 17 Marca i ul. Jagiello skiej. Pierwszym 
dowódc  41 PLM Malbork by  p k. pil. Aleksander Babu-
now, którego w 1953 r. zast pi  mjr. pil. Stefan azar.

Podstawowym sprz tem bojowym 41 PLM Malbork 
od pocz tku istnienia malborskiego pu ku by y samolo-
ty MIG-15, MIG-17, MIG-17pf oraz samoloty licencyjne 
„LIM”1,2,5, produkowane w Polsce (Mielec), w które wy-
posa ono eskadry lotnicze (29 PLM w Ornecie oprócz 
LIMów posiada   „JAKI”23 i „JAK-11”).

41 PLM Malbork tak e zosta  przekszta cony rozka-
zem Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej 
28 listopada 2000 roku i 1 stycznia 2001 r. na bazie 
rozformowanego 41 PLM powsta a 22 Baza Lotnicza i 
41 Eskadry Lotniczej Malbork. 

Rok 2002, to uroczyste nadanie sztandaru 22 Bazy 
Lotniczej. Matk  Chrzestn  byli: Pani Krystyna Wi-
niewska - zas u ony pracownik cywilny o pp k. pil. rez. 

Kazimierz Kaleta (by y pilot 29 PLM Orneta).

9 grudnia 2003 roku w 22 BL odby  si  szczególna 
uroczysto  - ostatnie loty w Polsce  samolotów MIG-21 
(autor artyku u - dziennikarz Magazynu Si  Powietrznych 
„Wira e” pisa , e to lot do „historii”). MIGi-21 przez 40 
lat by y podstaw  naszej obrony polskiego nieba. Uro-
czysto  zgromadzi a wielu ludzi zwi zanych niegdy
zarówno z tymi samolotami, jak i malborskim 41 PLM. 
Ostatni lot wykonali dowódca 41 Eskadry Lotnictwa 
Taktycznego (wyodr bnionej z 22 BL) pp k. pil. dr Jan 
Rajchel i dowódca 22 Bazy Lotniczej w Malborku pp k.
dypl. pil. Eugeniusz Gardas na MIGu- 21um o numerze 
fabrycznym 5166999323 (na burcie nr 9323 „Szparka”). 
Ten samolot zosta  przyj ty na stan 26 wrze nia 1980 
roku.

WA NIEJSZE DATY WYDARZE

Meldunek o „Locie do historii” - zako czeniu lotów na 
„MIGach-21” przyj  obecny na uroczysto ci Dowódca 
2 KOP w Bydgoszczy gen. bryg. pil. Zbigniew Bilewicz, 
po czym równie  dawni piloci „21” po egnali si  z sa-
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molotami, sk adaj c symboliczn  wi zank  kwiatów na 
skrzydle 9323 (chwil  pó niej zas ab  i zmar  w drodze 
do szpitala p k. pil. rez. Bogdan G ab - by y zast pca d-
cy 41 PDLM ds. liniowych.

W Malborku pierwsze „21” - 4 szt. pojawi y si  w 1964 
roku zast puj c ró ne wersje „LIMów” i zosta y tam na 
prawie 40 lat. 41 PLM u ywa  samolotów MIG-21 w wer-
sjach F-13, M,MF, BIS oraz dwumiejscowych U i UM.

Natomiast 7 czerwca 2005 roku rozpocz o si  ofi-
cjalne wdro enie do s u by i rozpocz cie szkolenia na 
nowym typie samolotów MIG-29, które do dzisiaj eksplo-
atuj  malborscy piloci. Lot inauguracyjny na MIG-29ub 
wykona  dowódca eskadry, pó niej dowódca 22 Bazy 
Lotniczej pp k pil. Robert Dziadczykowski z dowódc  1 
ELT z Mi ska pp k pil. Stefanem Rutkowskim (pó niej-
szym gen. bryg., dowódc  1 Skrzyd a Lotnictwa Tak-
tycznego w widwinie). Pisa em o mi skim pu ku gdy 
bazowa  w Malborku „Warszawiacy w Malborku - pu k z 
Mi ska nosi  miano „Warszawa”.

To w wielkim skrócie historia obecno ci o nierzy w 
stalowych mundurach. Dzisiaj to wa na cz  Polskie-
go Lotnictwa My liwskiego, ale równie  systemu obrony 
powietrznej NATO.

22 Baz  Lotnictwa dowodzi od 1.02.2022 r. p k. dypl. 
pil Mariusz Wi czkowski, zwi zany s u bowo z malbor-
skimi strukturami lotniczymi od 1998 r.

KALENDARIUM

1952 - powstanie 9 Dywizji Lotnictwa My liwskiego,
od 1967 r. 4 Pomorska Dywisja Lotnictwa My liwskie-
go.

1952 - powstanie 41 PLM Malbork, 29 PLM Orneta, 
26 PLM Zegrze Pomorskie.

1952 - powstanie na lotnisku w Malborku 45 PWL, 

W 1952 roku wyfrun y st d jak ptaki, lotnicze my liwskie pu ki, eskadry bojowe
By broni  polskiej, odzyskanej ziemi, jak Jagie y wojowie
Znaczy  smugami sw  obecno  na lazurze nieba
Powsta y, bo taka by a ówczesna bojowa potrzeba.

Niby po II wiatowej Wojnie czas spokojny
Rodzi y si  mrzonki zimnej wojny
By nie by o w powietrzu zaskoczenia
Stalowe ptaki nabra y lotniczego znaczenia.

I ros a ich armada, ich si a w powietrzu bojowa
Ka dy pu k, eskadra, dywizja histori  w sobie chowa
A Malborska ,,Triada” pu ków 41, 29, 26 tego zwi czenie
70 lat w powietrzu, pokoju nad morzem strze enie.

I cho  z czasem osta a si  w Malborku jedna formacja
Baza lotnicza, dwudziesta druga wros a w miasto, na niebie atrakcja
To te  wa ny aspekt spo eczny na te czasy, podniebny or  zbrojny
Na czas odstraszania i czas spokojny.

Wszystko mówi  historii lotnictwa karty niezapomniane
Co by o i co zosta o dokonane
Lotnictwo, historia miasta, zamkowe redniowieczne mury
To symbioza – obronno  i dziedzictwo kultury.

B d my dumni z lotniczej malborskiej formacji
Na pokazach sztuka bojowa, wiele podniebnych atrakcji
A to ci ki kawa ek chleba
Ile wysi ku, by broni  polskiego nieba.

Niech pozostan  tu jak najd u ej w krajobrazie
W ród u awskich anów, zieleni i b kicie nieba jak na obrazie
Znacz  lazur nieba smugami
Wro li w malborsk  ziemi  ze swymi ,,Migami”

Nie ma dywizji, pu ków, batalionów
Ka da w kronikach, wydaniu ich historycznych tomów
Kryje si  historia, bojowe sztandary i rodowody
Nowoczesne lotnictwo strze e polskiego nieba, niezale nie od pogody.

Broni  polskiego nieba, granic
W strukturach NATO, pa stw Ba tyckich i morskich stanic
Widz  z powietrza jak sokole oko
Co kryje przestrze  i morza to  g boko.

I cho  wspomaga lotnictwo ró norodna technika, cho by bezpilotowe drony
Lotnik, samolot bojowy my liwski jest niezast piony
Wzleci ponad chmury hen wysoko
Widzi na radarze pok adowym jak or a oko.

Du o kunsztu, samolotów pilotowania
Treningi, kondycji szlifowania
Do domów z powietrznych zada  szcz liwych powrotów
Jak najmniej w powietrzu zdarze , technicznych k opotów.

Maj  lotnicy swych patronów, odznaczenia z historii bojowe
Pomnikiem i kamieniem ,,Lotnicy lotnikom” uwiecznione
I ma a ,,Iskra” oznaka lotnictwa wizualna
Czerwone koszary – lotnictwa malborskiego symbolika rozpoznawalna.

Lotnictwa symbol – bia o-czerwony kolor szachownicy
Tyle l dowa  co i startów si yczy
By silniki ci gle w powietrzu grzmia y

adnych usterek przyrz dy pok adowe nie rejestrowa y.

Bo lotnictwo to poezja smugami pisana
Na lotnisku t tni ycie, w dzie , w nocy i samego rana
Nim wzbij  si  w niebo odrzutowe maszyny
Na ziemi praca techników, na powrót z lotu czekaj  rodziny.

Charakterystyczne ubiory do lotu
Przed lotem przegl d dok adny samolotu
Dynamika samolotu startowa
Zawsze para dy urna do lotu gotowa.

Przep dzi  powietrznego intruza
Do l dowania czasem go zmusza
Pokaza  w powietrzu co z uzbrojenia podwieszone
Zawsze gotowi do ataku i obron .

B d my z nich dumni w grodzie z wieków Krzy aka
Tu technika bojowa, lotnictwa oznaka
A i znaczenie inne lotniczej techniki
Mija ich obecno  70 lat – w powietrzu i annale kroniki.

Pierwsza w historii malborskiej formacji pilotem my liwskim pani
Nie ust puje panom lotnikom w walce ani, ani
To taki wyró nik na te czasy
Brawo, wiwat dla pani kapitan Kasi.

Pami tajmy zawsze o tych, co z lotu nie wrócili
Z ziemi  ojczyst  w katastrofach si  zderzyli
Niech p on  znicze pami ci, szacunku, chwa y
A na ich grobach, cho by bia o-czerwonej szachownicy znaczek ma y.

Lotnictwo, to przestworzy fascynacja
Dla odwa nych, z charakterem, my liwska awiacja
Zawsze gotowi do lotu jak ptak
Pi kno przestrzeni w locie, lecz czasem gorzki smak.

2022 rok – 70 lat powojennej malborskiej awiacji
Tyle historii, przeobra e , zapisów, relacji
I dobrze, e z tej lotniczej armady cho  zosta a 22 Baza
Czasem grzmot dono ny odrzutowców, stabilno ci obronnej oaza.

O lotniczych symbolach Baza im. Skalskiego, osiedle lotników, szko y w Malborku, Ornecie
To symbolika i pami  o lotnikach w pokoleniowej sztafecie
S  one miast lotniczych wyró nikiem.
Symbole wszelkie, dla pami ci i historii z du ym wykrzyknikiem.

Ujmuj c histori  lotnicz  z malborskim rodowodem w rymowane strofy
By a rado  i lotnicze zdarzenia, katastrofy
Pami  i na grobach bia o-czerwony znaczek szachownicy
Chwa a Wam lotnicy, nasi obro cy nieba, wielcy poprzednicy.

I tylko czas histori  skrywa
Wiatr, marsz lotników wygrywa
Niech pi  na wieki spokojnie, w ciszy
Pami  i ogie  wieczny znicza w pomnikowej niszy.

Wi c wi tujmy ten zacny 70-letni jubileusz
Ci co czynnie s u  i ci co ju  na g owie cywilny kapelusz
By by o to radosne wi towanie wojskowych i spo eczno ci
Wiele szacunku lotnikom na polskim niebie, wszystkim o nierskiej wytrwa o ci.

Stanis aw Or owski,
Malbork

Obelisk w koszarach przy ul. 17-Marca upamietniaj cy wszystkich lotników forma-
cji lotniczych 4. Pomorskiej Dywizji Lotnictwa My liwskiego.

Od lewej: p k. dypl. pil. Eugeniusz Gardas, dowódca 22 BL, mjr pil. Robert Kozak, 
p k. pil. Stefan Rutkowski (pó niej gen. bryg.), dowódca 1 PLM ,,Warszawa”, 
1 Skrzyd a Lotnictwa Taktycznego. 

,,LOTNICZYM POKOLENIOM”

70 lat BRONIĄ NASZEGO NIEBA
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bardzo wa nego organu remontowego i obs ugowego
samolotów w pó nocnej cz ci kraju od „LIM”ów, „MI-
G”ów-21 wszystkich wersji, TS 11 „Iskra”. Miejsce sta-
cjonowania hangar nr 3.

1958 - sztandar dla 41 PLM Malbork i 29 PLM Orne-
ta.

1964 - wdro ono do s u by w 41 PLM samoloty MIG-
21 (4 szt.). Pierwszy wylot 29 wrze nia 1964 r. godz. 
12.07 por. Mieczys aw Tobo a, o godz. 13.07 Jacek Syp-
niewski - ogólny nalot tego dnia na MIG-21 wyniós  66 
min. Loty nadzorowa  kpt. Jerzy Zych (pó niej genera ).

1992 - Likwidacja poligonu lotniczego w Myszewie 
(12 km od Malborka). Rozformowanie 4  P o m o r s k i e j 
Dywizji Lotnictwa My liwskiego w Malborku przy ul.17 
Marca i Eskadry cznikowej.

1994 - 41 PLM Malbork z koszar na Piaskach przeba-
zowa  si  na ul. 17 Marca i Jagiello sk .

1995 - rozformowanie 45 PWL - sprz t i personel 
technicznej obs ugi samolotów przej a  Eskadra Tech-
niczna 41 PLM - hangar nr 2, nr 3. Dowódc  zosta  mjr. 
mgr. in . Teodor Lewków z 45 PWL.

1997 - Samolot MIG-21 pod zamkiem - uroczyste 
nadanie 41 PLM Malbork sztandaru nowego wzoru 
(mniejszy format). Dowódc  pu ku by  pp k. dypl. pil. 
Janusz Olczak, sztandar wr cza  gen. Mieczys aw
Walentynowicz. Matk  chrzestn  sztandaru - Krystyna 
Kondrat (nauczyciel I LO w Malborku) i pp k. pil. rez. 
Henryk Roguszka. Samolot MIG-21 d ugi czas sta  na 
placu koszarowym, a obecnie jest na lotnisku jako eks-
ponat do pokazów statycznych (jest te  samolot Lim-2 
sprowadzony z Goleniowa).

1997 - powstaje klub by ych o nierzy 29 PLM Orneta 
z przewodnicz cym st. chor.szt. Stanis awem Or owskim. 
Klub funduje Szkole Podstawowej nr 2 w Ornecie tzw. ty-
si clatce nr 536 samolot MIG-21 nr 8704 (ostatni lot tym 
samolotem wykona  pó niejszy gen. Cezary Wi niewski, 
by y pilot 41 PLM). 7 stycznia 1998 r. uroczyste przekaza-
nie samolotu aktem nadania pomnika - samolotu szkole 
(pó niej Gimnazjum im. 29 PLM Orneta) i sztandar szko-
y - gimnazjum z symbolik  lotnicz .

1999 - wizyta angielskich „Tornad-F-3” w Malborku, 
7 dni bogatego programu wizyty, wspólne loty na prze-
chwycenie, mecze, wizyty na zamku, w Gda sku, na 
zako czenie Kraków. By  to 11 Sqadron z Leeming.

2000 - rozformowanie 41 PLM.

2001 - powstanie 22 Bazy Lotniczej Malbork i 41 
Eskadry Lotniczej.

2001 - powstaje pomnik samolotu MIG-21 za bram
wjazdow  na lotnisko.

2003 - w kompleksie koszarowym przy ul. 17 marca 
powstaje pomnik samolotu TS11 - „Iskra” upami tniaj -
cy konstruktora Tadeusza So tyka. Odby  si  trzydniowy 
zjazd lotniczych pokole  4 PDLM.

2003 - ostatni lot na „21” - „Lot do historii” - pisa  o tym 
autor Stanis aw Or owski.

2005 - wdro enie MIG-29 do s u by - 7 czerwca 
pierwszy lot.

2006 - II wizyta „Tornad F-3” ze szkockiej bazy lotni-
czej w Leuchers (Liczers) - samoloty stacjonowa y na 
nowej p aszczy nie, niedaleko k. nowej wie y za wa ami
ziemnymi, lata y na „Tornadach” dwie panie.

2008 - powstanie 41 Eskadry Lotnictwa Taktycznego, 
laureata nagrody „B kitne Skrzyd a” za misj  NATO na 
Litwie.

2011 - utworzona 22 Baza Lotnictwa Taktycznego 
podleg a pod I Skrzyd o Lotnictwa Taktycznego w wi-
dwinie. Rozformowano 41 ELT, która wesz a w sk ad 22 
BLT Malbork.

wi to Lotnictwa - Trybuna na pierszym planie Dowódca 41 ELT mjr pil. Robert 
Kozak.

Uroczysto wi ta Lotnictwa. Od lewej: p k. Litwi ski, harcmistrz - legenda lot-
niczych pokole .

INNE WA NE WYDARZENIA

Ostatnia dekada XX wieku i pocz tek XXI wieku
to inwestycyjny szlif, przystosowuj cy malborskie lot-
nisko do standardów NATO-wskich - systemy Calvert, 
ILS, ochrona rodowiska, nowe p aszczyzny, systemy 
hamowania ( apacze) i wiele strategicznych budowli i 
inwestycji lotniskowej infrastruktury.

2001 - w kwietniu malborskie lotnisko wizytowa a
G ówna Komisja Infrastruktury NATO, akceptuj c pierw-
szoplanowo  przystosowania malborskiego lotniska 
do standardów natowskich.

2000 - czerwiec - wyjazdowe posiedzenie komisji 
sejmowej obrony narodowej pod przewodnictwem Bro-
nis awa Komorowskiego (organizatorem by  pose  Tade-
usz Cyma ski).

1997 - lotnisko wizytowa  Prezydent RP ALeksander 
Kwa niewski.

2006 - na malborskim lotnisku go ci a TVP (sze-
fow  by a red. Iwona Schimalla z Hirkiem Wron  i in-
nymi).

2015 - nadanie 22 BLT w Malborku imienia gen. bryg. 
Stanis awa Skalskiego - asa my liwskiego Dywizjonu 306 
w Anglii. Formacja 22 BLT w Malborku przej a tradycje 
wszystkich jednostek lotniczych cznie z toru skim ro-
dowodem tj. 4 PDLM, 41 PLM, 41 ELT, 29 PLM.

WYST PY KULTURALNE W BAZIE

W 70-letniej historii malborskich formacji lotniczych 
ogromn  rol  pe ni  Klub Oficerski, pó niej Klub Garni-
zonowy i obecnie Klub 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego 
przy ul. Sikorskiego. To oaza ycia kulturalnego garni-
zonu. Na estradzie klubowej go cili arty ci najwy szej
marki m.in.: Maryla Rodowicz, Anna German, Zbigniew 
Wodecki, Andrzej Zaucha. Wyst powa y te  zespo y es-
tradowe: „Eskadra” z Poznania, „Flotylla” z Gdyni, kon-
certowa y orkiestry reprezentacyjne. W okresie, gdy ist-
nia a 4 PDLM w Malborku by a orkiestra wojskowa, która 
wielokrotnie u wietnia a miejskie i okoliczno ciowe uro-
czysto ci. Obecnie w klubie rozgo ci  si  Zespó  Pie ni
i Ta ca 22 BLT pod okiem Anetty Ciok - kierownika klu-
bu. Funkcjonuje te  Stowarzyszenie Pilotów Malbor-
skich - prezesem jest pp k pil. rez. Zbigniew Strada .

KO O OWIECKIE

Wraz z powstaniem 41 PLM w Malborku powsta o
Wojskowe Ko o owieckie „Rogacz”. 

W 1973 r. na bazie Batalionu Zaopatrzenia 4 PDLM 
w Malborku powsta o Wojskowe Ko o owieckie nr 258 
„Sowa” Malbork (g ównie to cz onkowie WK  „Dzik” w 
Ornecie, gdzie w 1968 r. rozformowano 29 PLM Orneta 
i cz  kadry trafi a m.in. do Malborka.

Przy WKU Malbork powsta o Wojskowe Ko o owiec-
kie „Ba ant”.

Powy sze ko a funkcjonuj  pod swoimi nazwami, 
dzia aj  pr nie w Elbl skim Okr gu owieckim.

SKRZYNIA CZASU

W dniu 19.06.2009 r. podczas oficjalnego otwarcia 
placu miejskiego (Jagiello czyka) zakopano malborsk
skrzyni  czasu, jako wiadectwo wspó cze nie yj cych
malborczyków dla przysz ych pokole . Odkopanie skrzy-
ni nast pi w 19.06.2059 roku. wiadectwo podpisali: 
burmistrz Malborka Andrzej Rych owski i przew. Rady 
Miasta Malborka Arkadiusz Mroczkowski. Do skrzynie 
te  z o ono dr ek samolotu odrzutowego MIG-21 z ta-
bliczk , zdj ciami pilotów - dokona  tego dowódca 22 
Bazy Lotnictwa p k. dyp. pil. Robert Dziadczykowski).
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POKAZY LOTNICZE DLA LUDNO CI

Do czasu pandemii w dniu wi ta Lotnictwa (28 
sierpnia) organizowano pokazy lotnicze i statyczne dla 
ludno ci. By  mo e jednostka do tego powróci.

PAMI  O TYCH CO ZGIN LI

Pu k Lotniczy, jako formacja o du ym stopniu ryzyka, 
oprócz sukcesów prze ywa  chwile tragedii, gdy gin -
li piloci w czasie zada  w powietrzu, zw aszcza w po-
cz tkowym okresie istnienia malborskiej jednostki. Pa-
mi  o nich przywraca kamienny obelisk w koszarach z 
umieszczonym na tablicy motywem lotniczym i napisem 
„Lotnicy - Lotnikom”.

OD AUTORA: 
Pisz c ten wspomnieniowy 

artyku  o historii malborskiego 
lotnictwa, stara em si  przybli-
y  histori  lotniczych pokole .

Dotkn em tylko zasadniczych 
spraw, dat, wydarze  ku przy-
pomnieniu, co wi za o si  z 
malborskim lotnictwem. Wi cej
by  mo e znajdzie si  w mojej 
ksi ce pt.: „Serce przyros o do 
skrzyd a”.

Tym razem dedykuj  wiersz „Lotniczym pokole-
niom” na 70 lecie (wcze niej powsta y wiersze „Mal-
borscy lotnicy”, „Samoloty” i inne. Z satysfakcj  wspo-
minam czas pracy dziennikarskiej i fotoreporterskiej 
w „Wira ach”, „Polsce Zbrojnej”, „Banderze”, „Lotnic-
twie”, jak i lokalnych mediach - za co dzi kuj .

Lotnikom, tym w powietrzu i na ziemi ycz  satys-
fakcji z wykonywanych zada  zawodowych, wszel-
kiej pomy lno ci, bezpiecznych powrotów z lotów w 
obronie polskiego nieba.

Z autorskim 
pozdrowieniem

st. chor. szt. rez. Stanis aw Or owski - Malbork
by y kierownik Dzia u Mechanicznego w 45 PWL (Po-
lowe Warsztaty Lotnicze) i 41 Pu k Lotnictwa My liw-
skiego - Eskadra Techniczna, dziennikarz Magazynu 
Lotniczego „Wira e”, „Polski Zbrojnej”, odznaczony 
Z otym Krzy em Zas ugi, najwy szym odznaczeniem 
owiecki „Z OM”.

DOWÓDCY 4 POMORSKIEJ 
DYWIZJI LOTNICTWA MY LIWSKIEGO

1. P k. pil. Józefa Smaga
2. P k. pil. Aleksander Romeyko (p.o.)
3. P k. pil. Grzegorz Turyki
4. P k. pil. Sza wa Dzamaszwili

5. P k. pil. Anatol Ko pakow
6. Pp k. pil. Stanis aw Wi cek
7. P k. pil. Adam Bidzi ski
8. P k. pil. Franciszek Kami ski
9. P k. pil. Zygmunt Paduch

5. Pp k. dypl. pil. Józef Mizera
6.  Kpt. dypl. pil. Jerzy Zych (dowodzi  zespo em akro-

bacyjnym 41 PLM - I miejsce)
7. Pp k. dypl. pil. Jerzy Budzisz
8. Pp k. dypl. pil. Stanis aw Warzecha

9. Pp k. dypl. pil. Aleksander Zakrzewski (by y
pilot 29 PLM Orneta) - my liwy

10. Pp k. dypl. pil. Wincenty Bordon - my liwy
11. Pp k. dypl. pil. Eugeniusz Sumpor
12. Pp k. dypl. pil. Marian G siorowski
13. Mjr. dypl. pil. Wies aw K dzierski
14. Pp k. dypl. pil. Janusz Olczak (b d cy naj-

d u ej dowódc  41 PLM Malbork - 7 lat, przepro-
wadzi  41 PLM z Piasków  do koszar przy ul. 17 
Marca i Jagiello skiej, my liwy)

15. mjr. dypl. pil. Eugeniusz Gardas (za cza-
sów jego dowodzenia lotnisko przesz o inwe-
stycyjny szlif - przystosowanie do standardów 
NATO, obiekty koszarowe przesz y metaformo-
z  rewitalizacyjn , powsta o osiedle Lotników 
Polskich.

DOWÓDCY 41 ESKADRY 
LOTNICTWA TAKTYCZNEGO

1. Pp k. dr. pil. Jan Rajchel
2. Pp k. dypl. pil. Robert Dziadczykowski
3. Pp k. mgr. in . Robert Kozak
4. Mjr. dypl. pil. Robert Weissgerber
5. Pp k. pil. Mariusz Biajgo

DOWÓDCY 22 BAZY LOTNICZEJ 
I 22 BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO

1. P k. dypl. pil. Eugeniusz Gardas
2. P k. dypl. pil. Robert Dziadczykowski
3. P k. dypl. pil. Leszek B ach
4. P k. dypl. pil. Miros aw Zima 
5. P k. dypl. pil. Mariusz Wi czkowski (od 1.02.2022 

r.)

10. P k. pil. Wiktor Iwo
11. P k. dypl. pil. Czes aw Filonowicz
12. Gen. Bryg. pil. Tytus Krawczyc (pó niej dowódca 

Wojsk Lotniczych)
13. P k. dypl. pil. Roman Harmoza (pó niej genera )
14. P k. dypl. pil. Janusz Wojtowicz (my liwy)
15. P k. dypl. pil. Franciszek Macio a (pó niej gene-

ra )
16. P k. dypl. pil. Czes aw Mikrut (pó niej gen. bryg. 

by y pilot 41 PLM w Malborku).

DOWÓDCY 41 PU KU
LOTNICTWA MY LIWSKIEGO

1. Mjr. pil. Aleksander Babunow
2. Mjr. pil. Stefan azar
3. Pp k. dypl. Adam Bidzi ski
4. Pp k. dypl. pil. Jaros aw Gibki (zgin  podczas star-

tu samolotu LIM)


