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В ОБОРОНІ

ЛЬВОВА
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Ми не благаємо
про свободу.
Ми за неї воюємо.

ШАНОВНІ!
Гра «„Сімка”. В обороні Львова» — це частина авіаційної трилогії історичних настільних ігор,
присвячених льотчикам, які боролися за свободу. Саме це слово найбільш повно віддає ідеали, які були найважливіші для героїв наших ігор. Польські пілоти 303. Дивізіону боролися за
свободу, захищаючи британців у Битві за Англію. Рік раніше — як 111. Ескадрилья — боролися
за свободу своєї вітчизни, захищаючи небо над Варшавою перед німецькою агресією. Обидві
згадані одиниці успадкували ж традиції від 7. Ескадрильї, в якій поляки та американці записували перші сторінки в книзі хвали польської авіації.
Історія авіаційної «сімки» — це розповідь про честь, братерство та любов до свободи. Американські льотчики, які попали в Європу, щоб воювати з Німеччиною, після Першої світової
війни добровільно вирішили допомогти Польщі, яка боролася за своє існування. Вони розуміли, що загроза з боку більшовицької Росії несе небезпеку не тільки для східної Європи, але
й для всього вільного світу. Звідси їхня участь у боротьбі, яка точилася за свободу поляків,
але також за незалежність України. Варто бо пам’ятати, що тоді — так як і сьогодні — істотною
умовою безпеки Польщі була незалежність України. В ім’я цих цінностей 1920 р. велися бої.
Цим цінностям тодішні пілоти служили і за те деякі з них заплатили найвищу ціну. Сьогодні
ми є їм за те винні пам’ять.
д-р Анджей Завістовський
Директор Бюро Публічної Освіти
Інституту Національної Пам’яті

Мундирна відзнака
111. Винищувальної Ескадрильї
(1925–1939)

Мундирна відзнака
7. Винищувальної Ескадрильї
(1919–1925)

Мундирна відзнака
303. Винищувального Дивізіону
(1940–1946)

ЕЛЕМЕНТИ ГРИ

• Ігрове поле
• Книжечка з інструкцією та історичною розробкою
• Жетони
7. rewers
srewa .7

3 двосторонні
жетони польських
літаків

10 двосторонніх
жетонів більшовицької
кавалерії

1 гральний
кубик

12 чорних маркерів пострілу
або бомб

Уживані тільки в заавансованому варіанті:
1 показник
плину часу
1 жетон більшовицького
комісара

2

10 жетонів із номерами
більшовицьких полків

МЕТА ГРИ
Мета гри — інша для кожного гравця. Метою більшовиків
є здобути Львів. Щоб це досягти, один із відділів кавалерії мусить добратися до поля, яке означає Львів. Метою
польської авіації є затримати напад та те, щоб не допустити кавалерію до Львова протягом 8 днів (тур) розіграшу.
На 12–15 сторінках описано розіграш в заавансованому варіанті, рекомендованому після розіграшу принаймні декількох партій в основному варіанті. Він
впроваджує до гри додаткові емоції, але й додаткові принципи, які можуть спричинити трудність початкуючим гравцям.

ПІДГОТОВКА ДО ГРИ

1.
1 Розкладіть ігрове поле на середині стола.
2 Виберіть сторони конфлікту, якими ви гратимете. Польський гравець сідає по західній
стороні мапи, більшовицький — по східній.
3 Покладіть жетони в позначених місцях на ігровому полі: більшовицьку кавалерію на зірках, а польські літаки — на шахівницях.
4 На польських літаках покладіть по одному чорному маркері бомб.
5 На першому полі календаря (11 серпня) покладіть показник плину часу.
6 Маркери та гральний кубик покладіть біля ігрового поля так, щоб обидва гравці мали до
них легкий доступ.
7 Жетон більшовицького комісара та 10 жетонів із номерами полків відкладіть у коробку. Їх
вживатимете тільки в заавансованому варіанті.
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2 Польська авіація
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ПЕРЕБІГ ГРИ
Гра поділена на вісім раундів (днів). Чергові раунди позначається, пересуваючи показник плину часу на календарі нагорі поля. Гра закінчується після ходу кавалерії у восьмому раунді
(18 серпня).
Раунд розподіляється на тур більшовиків та тур поляків. Кожен з цих турів поділений на таку
діяльність:
Тур більшовиків
1. Хід і можлива підготовка до пострілу більшовицької кавалерії (с. 5–6).
2. Реорганізація розігнаних у попередньому турі відділів кавалерії (с. 6).
Тур поляків
3. Хід і атака польських винищувачів (с. 7–9).
Кожен раунд завершає пересув маркера плину часу і видалення маркерів пострілу з більшовицьких одиниць.

ТУР БІЛЬШОВИКІВ
В одному турі кожна з більшовицьких одиниць може виконати дві акції. У рамках однієї акції
( ) можна переміщатися на одне поле або приготуватися до пострілу. Організування розігнаного відділу займає дві акції. Отже у рамках туру можна:
переміститися на два поля (

)

організувати розігнаний відділ (

4
переміститися на одне поле ( ) і приготуватися до пострілу ( )

приготуватися до пострілу ( ) без виконання руху

)

Хід більшовиків
Кавалерія може переміщатися на довільне сусіднє поле, незаняте іншою одиницею кавалерії.

Жетони кавалерії можуть переміщатися на
поля, заняті жетонами літаків. Кавалерія
може пересуватися під жетонами літаків.
9. awers

9. awers

8. awers

Переправа через Буг
Річка обмежує хід кавалерії, тому що через Буг можна переправитися всього
лише мостами або бродом

Хід на поле переправи завершає тур даної одиниці кавалерії. Одиниця на
переправі не може
також приготуватися
до пострілу.
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Підготовка до пострілу та постріл більшовиків
У рамках однієї акції кавалерія може приготуватися до пострілу. Готовність до пострілу ми
зазначаємо, кладучи чорний маркер на жетоні кавалерії. Кавалерія готова до пострілу тільки на час туру поляків. У цьому самому турі кавалерія може стріляти багато разів. Перед початком наступного туру більшовиків, з відділів кавалерії слід усунути всі маркери пострілу.
Можливий напад більшовицької кавалерії має місце виключно в турі поляків. Тоді, коли польські літаки влітають на поле з готовою до пострілу кавалерією ( 1 ), або скидають на неї бомбу, проривається гру і за допомогою кидка кубиком перевіряється, чи більшовики попали
в літак, який пролітав ( 2 ).
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Викидання на кубику червоної зірки означає влучення. Літак, в якого попали, слід повернути
на сторону «пошкоджений» ( 3 ). Якщо літак був уже раніше пошкоджений, при другому влученні його збивають і слід його відкласти в коробку. Викидання шахівниці або пошкоджен) означає промах.
ня (
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У випадку пострілу кавалерії в атакуючий літак, обидві одиниці атакують одночасно, і поєдинок вирішається після кидків кубиком обох гравців. Більшовицький гравець кидає кубиком як
другий, незалежно від результату пострілу польського літака (пор. Хід поляків). В особливому
випадку, коли на кубику полякам випаде пошкодження, а більшовикам влучення, польський
літак зразу збивають і слід його відкласти в коробку.

Реорганізація розігнаного відділу кавалері
Вдалий напад польського літака спричиняє розігнання відділу кавалерії. Жетон кавалерії слід повернути на «розігнану» сторону
і зняти з нього маркер пострілу (якщо він лежав на жетоні). Розігнана одиниця кавалерії мусить у наступному турі організуватися, присвячуючи на те обидві свої акції. Реорганізація розігнаних
одиниць кавалерії наступає лише на закінчення фази більшовиків, тобто після виконання ходу всіма організованими одиницями.

ТУР ПОЛЯКІВ
У турі кожна з польських одиниць може виконати чотири акції. Після початку ходу одним літаком, слід виконати всі приписані до нього чотири акції, перш ніж ми вирушимо наступним. Виконання всіх акцій не є обов’язкове. В рамках акції можна ворухнутися на одне поле або відстріляти кавалерію. Обрані акції можна виконувати в довільній черговості.

Хід поляків
Літак може переміститися на довільне сусіднє
поле, незаняте іншим літаком.
Жетони літаків можуть займати поля, заняті
жетонами кавалерії і переміщатися над ними.
s
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Літак не може відступати, тобто повернутися
на поле, з якого розпочав даний хід (це стосується також нападу).
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На поле, з якого літак розпочав ходи в даному турі, може повернутися всього лише об’їзною
дорогою, у трьох ходах.
s

7. awer

s

7. awer

s

7. awer

Бомби
На початку розіграшу кожен літак отримує бомбу,
яку символізує чорний маркер, що кладеться на жетоні літака. Бомбу можна скинути всього лише на кавалерію, яка знаходиться під жетоном літака. Скидання бомби не вимагає додаткової акції. Можна її
скинути як перед виконанням акції, так і після неї.
Маркер бомби слід відкласти в коробку. Скидання бомби означає автоматичне влучення і обіг жетона кавалерії на сторону «розігнана». Якщо в процесі скинення бомби кавалерія готова до пострілу,
вона виконує свій напад нормально, хоч за хвилину буде розігнана.
Увага: Нову бомбу можна отримати виключно на аеродромі.
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Обстріл
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У рамках однієї акції літак може відстріляти кавалерію, яка знаходиться на сусідньому полі.
Викидання на кубику зірки означає промах. Викидання шахівниці означає влучення, яке у відділі кавалерії викликує переполох. Кавалерію, в яку попали, слід повернути на сторону «розігнана». Якщо на кубику випаде символ пошкодження, літак автоматично втрачає бомбу (якщо
надалі нею володіє) і відвертається на сторону «пошкоджений». Після кожного пострілу, літаком слід пролетіти на другу сторону атакованої мети.
8. awers
8. awers

Якщо поле заняте іншим літаком або знаходиться поза ігровим полем, польський гравець вибирає інше вільне, сусіднє поле з атакованою метою і полем по протилежній стороні мети.
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Якщо неподалік пострілу знайдеться
інший відділ кавалерії, можна відразу виконати наступний напад. У ситуації, представленій на ілюстрації поруч,
літак в одному турі може виконати три
постріли.
У випадку нападу на озброєну кавалерію, дивіться Підготовку до пострілу
і Постріл більшовиків.
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8. awers

УВАГА: В основному варіанті гри кавалерії не можна знищити — влучення
в розігнану кавалерію не мають на неї
впливу.

Розв’язка пострілів
Кидок кубиком
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розігнання

Напад поляків
8. awers

промах
7. rewers

пошкодження
8. awers
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промах
7. rewers

пошкодження
8. awers

промах
7. rewers

7. rewers

Постріл більшовиків

промах

влучення

промах

Пошкодження, аварійне приземлення і ремонт
Пошкоджений літак не може стріляти і може бути легко знищений. Якщо однак пошкоджений
літак має ще принаймні одну невикористану акцію, може аварійно приземлитися на одному
з трьох полів аеродрому за рахунок втрати всіх інших акцій у поточному турі.
7. rewers

Повернення на аеродром завжди означає кінець ходу даним літаком. У наступному турі слід
відвернути жетон на сторону «справний» і помістити на ньому маркер бомб. Літак готовий до
виконання нових чотирьох акцій.
УВАГА: Не можна приземлятися на полі, занятому іншим літаком або полком кавалерії .

Доповнення бомб справним літаком
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Справний літак також може приземлитися на аеродромі з метою доповнення бомб, не може
однак користуватися можливістю аварійного приземлення, тобто щоб долетіти до аеродрому, він мусить виконувати нормальні акції ходу. Повернення на аеродром з метою доповнення бомб завершає хід даним літаком у поточному турі.
8. awers

Закінчення раунду
На закінчення раунду,
після розігрування туру
польського гравця, пересувається показник
плину часу на наступне
поле та з відділів кавалерії усувається всі маркери пострілу.

8. awers

ЗАКІНЧЕННЯ ГРИ
Якщо до 18 серпня (тобто перед закінченням восьмого туру гри) більшовики дійдуть хоч однією одиницею до Львова, тоді вони зразу виграють гру. Якщо до 18 серпня жодна більшовицька одиниця не увійде до Львова, тоді виграють поляки.

ЗААВАНСОВАНИЙ ВАРІАНТ З РЕВАНШЕМ
У заавансованому варіанті з’являється кілька нових елементів: Командувач, Комісар і Заавансована пунктуація. Завдяки ним розіграш ще більш привабливий, але й трудніший. Ми рекомендуємо заавансовані принципи ввести щойно після розіграшу декількох партій в основному варіанті.

Підготовка до заавансованої гри:
Гру готується згідно принципам, описаним на 3 сторінці. Однак той, що грає більшовиками
додатково:
1 Кладе перед собою жетон комісара.
2 Десять жетонів з номерами полків кладе перед собою закритими (номерами полків
донизу).
3 З числа жетонів з номерами полків вибирає один полк, в якому перебуватиме командувач Кінної Армії Семен Будьонний зі своїм штабом.
4 Жетон з обраним номером полку поміщає на полі, на рукаві Будьонного. Він повинен це
так зробити, щоб польський гравець не побачив номера полку.

1
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Червона Армія
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Мета заавансованої гри:
У цьому варіанті гравці позмінно командують кожною із сторін конфлікту, а при встановленні
переможця, порівнюється бали, здобуті під час обох розіграшів. Бали отримує тільки той, що
грає більшовиками за заняття спеціальних пунктированих полів. За спізнення в марші він отримує від’ємні бали. Виграє гравець з більшим числом балів

Перебіг заавансованого розіграшу:
Гра пробігає згідно нормальним принципам, описаним на 4–11 сторінках. У розіграші обов’язують однак додаткові принципи, описані нижче в пунктах: Комісар, Командувач та Закінчення і Пунктуація заавансованої гри.

Комісар
Комісар раз упродовж всієї гри в обраної більшовицької одиниці може вимусити більше зусилля. Той, що грає більшовицькою стороною вказує, яка одиниця повинна виконати додатковий хід на одне поле. Погроза комісара діє незалежно від того, чи дана одиниця витратила
акції, які вже їй надавалися, тобто ворухнулася вже на два поля, чи закінчила хід на переправі. Після використання, жетон комісара слід відкласти в коробку.
УВАГА! Комісар може дати наказ також розігнаній одиниці.
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Командувач
Серед більшовицьких полків знаходиться командувач Кінної Армії Семен Будьонний зі своїм штабом. Він збільшує дух своїх солдатів та керує боротьбою всіх більшовицьких сил. Полк
з командувачем, доведений в околиці Львова, дає більшовикам додаткові бали на закінчення гри. Тому додатковою метою поляків стає вистежити командувача і не допустити його відділ до Львова.
За кожним разом, коли поляки доводять до розігнання полку кавалерії, той, що грає більшовиками зобов’язаний віддати жетон з номером розігнаного полку. Зібрані жетони кладе відкритими перед особою, яка грає поляками.

8. awers

Якщо в розігнаній одиниці перебував командувач зі своїм штабом, граючий більшовиками
відкриває жетон з номером полку, поміщений у визначеному місці на ігровому полі.
З того часу до кінця гри робота штабу дезорганізована і падає дух більшовицьких солдатів,
і більшовицькі одиниці можуть піддаватися міцному розігнанню.
8. awers

Міцне розігнання
Після розігнання одиниці з командувачем Кінної Армії, кожна розігнана більшовицька одиниця, яка в цьому самому раунді отримає повторне влучення, стає міцно розігнана. Жетон такого полку слід зняти з ігрового поля.
8. awers

8. awers
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Закінчення і пунктуація заавансованої гри:
У заавансованому розіграші гра закінчується туром поляків 18 серпня або в турі, в якому принаймні один полк більшовицької кавалерії добрався до Львова. У цьому другому випадку, той,
що грає поляками, розігрує додатково останній тур, в якому має шанс на здобуття балів через
міцне розігнання більшовицьких одиниць (за умови, що раніше розігнав полк з командувачем
Кінної Армії). У цьому варіанті на полі «Львів» може знайтися довільне число більшовицьких
одиниць. Якщо у Львові знаходиться більше, ніж один полк кавалерії, воювати можна всього
лише з одиницею зверху купи. Більшовицька одиниця, яка тимчасово розташовується у Львові, не може організовувати протиповітряної оборони.
Після закінчення останнього туру поляків, підраховується бали за заняті більшовиками
пунктировані поля. Більшовики отримують по 10 балів за кожну одиницю у Львові та відповідно по 2 і 1 бали за одиниці в околицях Львова. Бали, здобуті полком, в якому знаходився
командувач, множиться через три (отже Будьонний у Львові приносить аж 30 балів). Від підрахованого результату потім віднімається бали за полки міцно розігнані поляками (–3 бали
за кожен) та за одиниці, які не переступили Бугу (–5 балів за кожну). Після закінчення першого розіграшу, слід записати або зазначити здобуті бали при допомозі чорного маркера на торі
пунктуації на грані ігрового поля. Потім треба замінитися сторонами з супротивником і розіграти другу партію. Виграє гравець, який здобув більше балів.

–5 б.

1 бал 1 бал
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–3 б.

2 б.

1 бал
1 бал

–3 б.
6 б.

1 бал

У цьому розіграші 19., 33., 65., 79. і 81. полки наблизилися до Львова на два поля і отримують
по одному балу (незалежно від того, чи вони розігнані, чи ні). 64. і 80. полки наблизилися на
одне поле, але оскільки при 64. полку тимчасово розташовувався штаб Будьонного, він здобуває аж 6 балів (80. полк стандартні 2 бали). 36. полк не знаходиться на пунктированому полі.
32. і 81. полки були міцно розігнані, отже втрачають по 3 бали, а 24. полк не встиг переправитися через Буг, і втрачає аж 5 балів. Отже разом гравець, який командує більшовиками, здобув 2 бали: (6+2+1+1+1+1+1) – (3+3+5) = 13 – 11 = 2).

ЗРАЗКОВИЙ РАУНД ГРИ (основна версія)
2
8. awers
8. awers

1

7. awers

7. awers

1. Тур більшовиків. 24. полк рухається на
одне поле і завершає свій хід на переправі. 81. полк одну акцію використовує на
хід, а другу — на підготовку до пострілу.
32. полк обидві акції використовує на хід,
а 19. вирушає подібно як 81.

2

2. Початок туру поляків. Перед обстрілом 81. полку літак без використання акції
скидає бомбу ( 1 )Потім, за рахунок однієї акції, розпочинає напад на 81. полк ( 2 ),
який є готовий до пострілу.

8. awers
8. awers

3

4

7. awers
7. awers

3. Польський гравець викинув шахівницю,
отже розігнав полк. Більшовицький гравець був готовий до пострілу, отже відстріляв польський літак ( 3 ), але викинув
пошкодження, що означає, що він промахнувся. Польський гравець після нападу
пролітає на поле Радехів.

4. У своїй другій акції літак обстрілює
32. полк ( 4 ), але не влучає. Оскільки поле
по протилежній стороні мети заняте, він
може полетіти над Сілець або Полоничну
та вибирає це друге.
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6
8. awers

7. awers

5. Польський гравець хоче знову відстріляти 32. полк. Оскільки він не може цього зробити відразу, тому що мусив би
відступити, в третій акції пролітає над Оглядів ( 5 ), і у четвертій акції, промахнувшись, відновлює напад на кавалерію ( 6 ).
На цьому завершає виконання ходів.
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1

7. awers

5

8. awers

6. Другий літак розпочинає вдалим нападом на 32. полк ( 1 ). Після нападу він пролітає на поле Радехів.

7. awers

8. awers

8. awers

2
3

3

7. rewers

4
5

7. Бажаючи атакувати 19. полк, другу й
третю акції він мусить витратити на хід
( 2 ). У четвертій акції атакує 19. полк ( 3
), який є готовий до пострілу.

8. Під час нападу ( 3 ), в літаку заклини), і його жетон оберлися кулемети (
тається на сторону «пошкоджений» ( 4 ).
Оскільки більшовики, перестрілюючись
( 5 ), промахнулися, викидаючи шахівницю, літак не був збитий. Він однак не може
аварійно приземлитися, тому що йому вже
не залишилася жодна акція. Він зможе повернутися на аеродром у наступному турі.

Томаш Ґінтер

ЗОРЯНА ЕСКАДРИЛЬЯ
Листопад 1918 р. на польських землях був дуже гарячим місяцем. Кінець Першої світової війни приніс поразку всім завойовницьким державам: Росія, паралізована кровопролитною більшовицькою революцією, відступилася від боротьби, а Німеччину
й Австрію подолала коаліція Англії й Франції. Поляки вперше від ста років мали реальний шанс на відбудову власної, самостійної держави.
Перед молодою країною постало однак марево наступної війни, оскільки частина кордонів не
мала встановленого перебігу та за більшість із них потрібно було збройно воювати. Така ситуація мала місце у Львові — від віків осередку польських культури й мистецтва. Перед Першою світовою війною Львів був центром польського культурного і політичного життя, одним
з найважливіших міст майбутньої II Речі Посполитої. Він однак мав також велике значення
для українців, які вранці 1 листопада 1918 р. зайняли найважливіші об’єкти міста. У відповідь,
польські учні й студенти спонтанно організували свою самооборону. Ці молоді люди увійшли до історії як Львівські Орлята. Розпочалася важка, кількамісячна боротьба за місто й околиці. У польських руках знаходився колишній австрійський аеродром у Львові — Левандівка. Звідти 5 листопада стартували два льотчики, Стефан Бастир і Януш де Бурен, який раніше
служив в австрійській армії, і двомісним літаком атакували українські відділи, що відступали
з-під Головного вокзалу у ЛьвоПольська військова авіація в листопаді 1918 р. була
ві. Це була перша в історії бойонезалежно організовувана в декількох осередках.
ва акція польської авіації.
У кожному з них переймалися колишні завойовницьДва дні пізніше ці самі льоткі (німецькі й австрійські) авіабази й літаки. Літальний
чики полетіли до Кракова, щоб
персонал був на місці: його творили поляки, раніше вопросити про допомогу для обюючі в завойовницьких (перш за все австрійській, де, на
ложеного Львова. Вони приземвідміну від німецької, могли ставати офіцерами) армілилися на аеродромі Раковиях. Машини позначали негайно створеними пізнавальці, в чудово оснащеній авіабазі,
ними знаками: у Варшаві німецькі хрести зафарбовано
яку поляки тиждень раніше пебіло-червоним щитом, у Кракові — білим квадратом з черрейняли від австрійців. Ще цьовоною літерою «z», а у Львові
го самого дня там створено
— біло-червоними поясами на крилах. Щоб скласти звіт
3. Авіаційну Ескадрилью. У її
польським командувачам у Варшаві, з обложеного украсклад увійшли досвідчені країнцями Львова вислизнув пор. пілот Стефан Стец. Літак,
ківські льотчики, які раніше
на якому він летів, був додатково позначений
служили в австрійській авіації.
біло-червоною шахівницею — особистим герВся ескадрилья 2 грудня вклюбом, якого Стец уживав ще під час служби в авчилася до боротьби за Львів. Її
стро-угорській авіації. Шахівниця сподобалася шефові
Генерального Штабу Польського Війська ген. Станіслалітаки виконували ударні (обвові Шептицькому. 1 грудня 1918 р. він дав наказ, який
стрілювали й бомбардували
установлював біло-червону шахівницю з обідворожі війська) та спостережками у кольорах, відмінних від кольору полів
но-пізнавальні завдання. Деякі
шахівниці, пізнавальним знаком всієї польської
пілоти сточили також повітряні
військової авіації.
поєдинки з українськими літа-
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Кордон перед 1914 р.
Росія
Німеччина

Вільнюс
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ками. Весною 1919 р. командувачем ескадрильї, перейменованої з третьої на сьому, став пор.
Стефан Стец. За його ініціативою одиницю перетворено у винищувальну ескадрилью — першу в польській авіації. Це сталося в серпні і всі пілоти пересіли з двомісних спостережних літаків до одномісних Альбатросів Ц.III (пор. с. 30).
Українські війська після завзятої боротьби були відкинуті з околиць Львова у березні,
а в липні 1919 р. поляки відкинули їх аж за Збруч. Незабаром Польська Республіка і Українська Народна Республіка уклали перемир’я, а потім військовий союз. Як поляки, так і українці
почали розуміти, що боротьба на цих територіях невдовзі зміниться зі «звичайної» територіальної суперечки у війну за все. Її мусили сточити з кровопролитним комуністичним режимом, який виник на щебені царської Росії.
Глава більшовиків, Володимир Ленін, уважав, що революцію слід «експортувати» до високо промислових держав, таких як Німеччина чи Франція. Вона повинна була вибухнути завдяки сильним робітничим рухам у цих країнах, підтримуваних більшовицькою Червоною Армією. Це однак означало, що «по дорозі» на захід більшовики мусять подолати передусім
Польщу й Україну.
Гірше того, західні робітники всіма силами підтримували «першу в світі державу селян і робочих» та прагнули її перемоги над «буржуазною Польщею», оскільки це означало переможний похід Червоної Армії до Німеччини й Франції. Отже вони підтримували більшовиків на
всілякі способи, перш за все блокуючи транспорт зброї і амуніції, який висилався до Польщі.
За справою інтенсивної пропаганди Захід (а зокрема робітники) вважав комуністичну Росію за країну вимріяної суспільної справедливості і не мав уяви про справжній характер більшовицької влади. Демократія, свобода слова, совісті й визнання, незалежність судів, вільний
50 km

0

50

100

150

200

250

ринок, — щоб вичислити перші цінності — були б від Уралу по Атлантику замінені терором,
примусовою колективізацією, відчуженнями та висилками до каторжних таборів роботи. Для
поляків поразка означала б втрату незалежності — підкорена Польща стала б наступною союзною республікою. Для Європи перемога більшовиків зрівнялася б з цілковитою загибеллю
2500-літньої культури й цивілізації. Поляки й українці, борючись за власну незалежність, тим
самим боролися за виживання Європи.
До Львова, крім військового доповнення, доходила також гуманітарна допомога. Перш
за все вона була організовувана Американською Адміністрацією Допомоги (American Relief
Administration), урядовою організацією, покликаною з метою підтримки винищеної війною
Європи. Одним з її працівників був американський пілот з періоду Першої світової війни,
26-літній кап. Меріан Купер, який ще під час квітневих сутичок кілька разів приїжджав до
Львова. Доблесний захист міста зробив на ньому велетенське враження. Більш того, він пам’ятав, що його предок, Джон Купер з Джорджії, 150 років раніше боровся за свободу Сполучених Штатів під наказами генералів Костюшка й Пуласького. Меріан Купер визнав, що надходить незвичайна нагода, щоб сплатити американський борг по відношенню до поляків. Він
вирішив організувати американську авіаційну ескадрилью, добровільно воюючу по польській
стороні. Цей задум сподобався і колегам Купера, які тимчасово розташовувалися в Парижі, та
польським штабістам. На початку Пілсудський підійшов до нього недовірливо. «Поляки вміють самі вигравати свої битви, — він сказав у розмові з Купером. — Ми не потребуємо платних
найманців!». «Ми приїхали, щоб воювати за Польщу, — відбив Купер, — на правах і з обов’язками польських офіцерів. Ніщо крім того». У короткій дискусії йому вдалося переконати недовірливого Пілсудського, що авіація у боротьбі вміє зробити інколи більше, ніж високо оцінювана поляками кавалерія. Маршал дав свою згоду. Вже 14 жовтня 1919 р. перші американські
льотчики під командуванням майора Седріка Фонтлероя (як найстарішого за рангом) з’явилися у Варшаві в Пілсудського, котрий призначив їх до 7. Ескадрильї. Три дні пізніше пілоти
знайшлися на львівському аеродромі Левандівка. Протягом наступного місяця вони ознайомлювалися з новими машинами та містом. Швидко вони однак зрозуміли, що їхня одиниця не
відзначається — в неї нема ще герба!
Зарадити тому вирішив наймолодший пілот ескадрильї, дев’ятнадцятирічний Еліот Чес. Після обіду в Овальному залі львівського готелю «Джордж» він узяв меню і на його звороті почав робити ескіз. Через хвилину він показав колегам
круглий знак з тринадцятьма зірками і вертикальними поясами з американського герба (вони символізували перші 13 штатів, які оголосили незалежність),
— а на них схрещені коси сторчма і краківська шапка
з павиним пером — як нав’язання до патрона ескадри, Тадеуша Костюшка. Зауваження скептиків, які
з’явилися, після короткої дискусії визнано за безпринципні, а герб за знаменитий.
22 листопада відбувся великий парад. Його частиною був авіаційний показ у виконанні літаків 7. Ескадрильї, усіх позначених вже новим гербом. Захоплено прийнятий акробатичний показ мав однак

Пор. пілот Еліот Чес на фоні Альбатроса
з гербом його проекту
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трагічний кінець: під час безумних акробатичних вправ пор. Едмунда Ґрейвса, здійснюваних
над дахами міста, в літаку відколовся верхній клапоть. Пілот блискавично прореагував, пробував вискочити з парашутом. На жаль, до землі було занадто близько й пор. Ґрейвс загинув на місці. Його похорон став великою подією для всього міста, а його смерть вузлом, який
сильно з’єднав його американських колег з Польщею.
Різдво Христове 1919 р. льотчики святкували у Львові. Їхня офіцерська платня була
більш ніж скромна, але завдяки щедрій допомозі князів Радзивіллів вони могли влаштувати справжню «американську» різдвяну вечерю. Щоб полегшити собі життя принаймні з точки
зору мови, американці скоротили назву своїх ворогів і називали їх просто «болями».
Незабаром ескадрилья була вислана на польовий аеродром під Тернополем, звідки переводила зв’язкові і пізнавальні польоти, часто в сніжних метелицях і при лютому морозі, який
умів зупиняти двигуни під час польоту, через що пілоти неодноразово приземлялися на випадковій території. 5 березня 1920 р. погода стала поправлятися. До пізнавального польоту добровільно явився пор. Гармон Рорісон, який доєднався до ескадрильї незабаром після
смерті Ґрейвса. «Малий Рорі», рудий упертюх, який мусив підкладати собі під сидіння декілька подушок, щоб добре бачити з кабіни, на залізничній станції у Волковинцях спостеріг велике скупчення військ. Поляки? Рорі нічого не знав про польську концентрацію в цій
околиці. А якщо це більшовики...? Рорі знизив політ і на станції спостеріг червоний прапор.
«Це вони. Вперед!», — він прошепотів і різко пірнув. У першому зіштовхненні Костюшківської
ескадрильї з ворогом, упродовж неповних десяти хвилин один шалений пілот, дві бомби і
два кулемети знешкодили відділ ворога, що нараховував понад тисячу солдатів! Ця акція остаточно переконала польських штабістів, як ефективною зброєю може бути літак. Негайне
збільшення активності ескадрильї потягнуло однак за собою щораз частіші аварії інтенсивно
вживаних Альбатросів, і Фонтлерой зажадав нових літаків. На початку квітня, з групою п’яти
пілотів, він вирушив до Варшави, по ново закуплені італійські винищувальні літаки Ансалдо
Баліла (пор. с. 31). Коли 25 квітня 1920 р. Пілсудський розпочав наступ, який повинен був поАеродроми 7. Ескадрильї в 1920 р.
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передити очікуваний радянський удар, розбити більшовицькі армії і допомогти Українській
Народній Республіці, пілоти, літаючи половиною складу, мали повні руки роботи. Вони переводили пізнавальні польоти, які найчастіше «при нагоді» змінювалися в ударні. Штаби польських дивізій однак дуже цінили собі швидкість
і терміновість, з якою костюшківські Альбатроси
переносили накази.
Польський наступ рухався блискавично. Вже
27 квітня польські відділи вступили до Бердичева. Штурм на місто був проведений з сильною
підтримкою з повітря. Капітан Купер, пор. Кларк
і пор. Конопка кілька разів атакували більшовицькі відділи. Пор. Нобл ефективно відстріляв
залізничну станцію і радянський бронепоїзд,
що там знаходився. Однак під час цього нападу
йому влучили в плече. Попри велику крововтрату, він зміг повернутися до Полонного (80 км)
і безпечно приземлився, майже втрачаючи при
тому свідомість. Витягнутий з кабіни, негайно
потрапив до польової лікарні. Рана була серйозна, вдалося зараження крові і лише в лікарні в Пор. пілот Едвард Корсі демонструє тубу, в якій
з літака скидалися накази
Парижі Ноблеві з трудом врятовано життя, однак його рука вже до кінця життя залишилася інертною.
Під час всієї кампанії 1920 р. наземний персонал і все обладнання ескадрильї (переносні ангари, польові майстерні, кухня) знаходилися в залізничних вагонах, тому теж, вишукуючи нові стартові поля, пілоти звертали увагу на те, щоб вони знаходилися зразу же при торах.
Така організація дозволяла на швидку зміну місць стоянки, але була також дуже некомфортабельною. Наземне обладнання ескадрильї було більш ніж скромне, а квартирмейстерські
роботи додатково утруднювало типове для фронтових умов замішання. Пор. Нобл згадував:
«Я стараюся побудувати два ангари [...]. Зі знарядь я розпоряджаюся двома розвідними ключами, вісьмома вилочними, декількома молотами, сокирами й одним свердлильним верстатом. Деревину на ангари вибрано з якихось двадцяти восьми інших [...], отже, очевидно, що
ніщо до нічого не пасує». Крім «життєвих труднощів», повсякденням були гвинтівки, які затиналися (інколи зараз після старту), пристрелені охолоджувачі, розладнані двигуни, продірявлені фюзеляжі й крила. Призначені до ескадрильї нечисленні польські механіки, хоч працювали з незвичайною самопожертвою, не могли подолати такому навалові роботи, отже пілоти
працювали на землі нарівні з ними, сідаючи до літаків відразу після доведення їх до стану
уживаності, що бентежило польських штабістів: «Деякі з модних офіцерів дивилися на нас як
на диваків, — згадував Купер. — Я одягався звичайно, як до польоту: в сіру, фланелеву військову сорочку, в пару старих, вимазаних олією штанів і у велику важку пару американських черевиків [...]. Єдине, що мене наближало до льотчика [...], — це мої авіаційні пенсне, які висіли
в мене на шиї [...]. Я думаю, що деякі з цих елегантних панів не хотіли б так замазатися в олії,
як ми — хоч ми також були офіцерами».
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2 травня до ескадрильї, що тимчасово розташовувалася в Бердичеві, добрався Фонтлерой з новими літаками. Фронт пересувався так швидко, що вже тиждень пізніше українські
і польські війська марширували в звільненому від більшовиків Києві, а новим аеродромом
стала Біла Церква. Звідти ескадрилья вела пізнавальні польоти, традиційно вже не пропускаючи жодної нагоди до нападу. 10 травня в такому польоті Кровфорд атакував ущерть завантажені більшовицькі судна. Вони перевозили військо і устаткування через Дніпро, потужну ріку,
яка була лінією фронту. Влучні стріли запалювальними кулями на одному з суден викликали
потужний вибух, який розірвав його на клапті. Схожі польоти, але у супроводі польських бомбардувальників, у другій половині травня виконував ключ під командуванням Купера, спеціально висланий з цією метою на аеродром у Києві. Ті напади льотчики переводили з незвичайною запеклістю. Купер згадував: «Кларк пірнув так низько, що здавалося, що він вдарить
у димар пароплава. Це була його спеціальність — мало маневрів і напад на невеликій висоті. [...] Цього вечора наш персонал перехопив [...] звіт, в якому [...] більшовицький генерал пояснював, що його наступ [...] не був щасливим унаслідок дезорганізації, спричиненої нападом
тридцяти польських літаків. У дійсності нас було вісьмох — п’ять бомбардувальників і три винищувальні літаки».
Відкинуті за Дніпро більшовики, однак готували потужний наступ. 25 травня у розвідницькому польоті в районі Умані пор. Кровфорд спостеріг велетенську, шеститисячну групу кавалерії, яка прямувала в бік польських позицій. Відстрілявши її, він повернувся з рапортом.
«Мені здавалося, що у всьому світі нема стільки кавалерії, що там», — він сказав колегам. Наступного дня його рапорт підтвердив пор. Сеньковський, оцінюючи ворожу чисельність на
близько 10 тис. Це були перші дивізії 1. Кінної Армії, якою командував Семен Будьонний. Ці
рапорти електризували польське командування. Кінна Армія, разом близько 17 тис. кавалеристів, була загрозою не тільки з огляду на свою чисельність. Вона могла значно швидше рухатися, ніж складені головне з піхоти польські відділи, і додатково розкидані вздовж фронту. Кінна Армія являла тільки частину направленого проти Польщі більшовицького Західного
Фронту, що складався разом з понад 250 тис. солдатів. Ним командував 27-літній Михайло Тухачевський. «Над трупом білої Польщі ясніє дорога до загальносвітової пожежі!», — він говорив своїм солдатам.
Польське Військо почало відступати на всій лінії, а відновлювані спроби контрнаступу не
були здатні стримати більшовицького напору. Впродовж двох місяців, від середини червня
до середини серпня, Червона Армія на всій довжині фронту подолала дистанцію від 400 до
Альбатрос 7. Ескадрильї на аеродромі в Полонному.
На фоні переносний полотняний ангар, яких вживала ескадрилья на польових посадочних майданчиках.
У ньому містився один літак.

Пор. пілот Джордж Кровфорд, кап. пілот Меріан Купер і пор. пілот Гармон Рорісон перед потягом, яким
перевозили устаткування ескадрильї. Всі три позують у своєму щоденному робочому одязі.

700 кілометрів, доходячи на півночі до Вісли, а на півдні небезпечно наближаючись до Львова. Відступ польських сил на півдні був підтримуваний авіаційними силами. 7. Ескадрилья,
як перша в історії воєн авіачастина, прикривала відступ своїх військ. Завдяки розквартировуванню в залізничних вагонах, ескадрилья могла евакуюватися з міста в моменті, коли до
нього вступали більшовики. Авіаційне розпізнання вчасно попереджало про вирушаючих
з незвичайною швидкістю козаків Будьонного. Командувач польської 13. Дивізії Піхоти доповідав командувачеві Південного Фронту: «Американські льотчики, мимо виснаження, воюють
як біснуваті. Розвідувальну службу виконують чудово. Останньо, під час нападу нашої дивізії на ворога, їхній командувач атакував ворога ззаду і вогнем з кулеметів разив голови більшовиків, які втікаючи в паніці все кидали. Без допомоги американських льотчиків давно б нас
чорти взяли». Дієвості дії американської ескадрильї доводила також інформація, що більшовики визначили чималі грошеві нагороди за голову кожного американця. «Чудово бути кимось так важливим!», — прокоментував цей факт кап. Артур Келлі.
Літаки, якими інтенсивно користувалися, працювали на межі витривалості — подібно як
люди. 13 липня був збитий і попав до неволі кап. Купер, два дні пізніше загинув кап. Келлі. Додатково, за важливими сімейними обставинами до дому були змушені повернутися пор. Рорісон і пор. Шревсбурі. 10 серпня пор. Конопка потрапив до лікарні після випадку під час приземлення, а п’ять днів пізніше пор. Кровфорд, призначений командувачем ескадрильї після
смерті Купера, не міг літати з приводу хвороби. У 7. Ескадрильї лишилося ледве чотирьох пілотів: Чес, Корсі, Сеньковський і Вебер. До них дійшов підполковник Фонтлерой мимо того,
що вже тоді був шефом авіації 2. Армії.
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Будьонний, за нацьковуванням комісара політичного фронту, Йосифа Сталіна, марширував на Львів, ігноруючи накази Тухачевського, які керували його на північ, у напрямі Варшави. Вранці 16 серпня його відділи переступили Буг, останню натуральну лінію оборони перед
Львовом. До переходу вони мали ледве 40 кілометрів. У самому місті не було практично жодних польських відділів, а 13. Дивізія Піхоти, яка знаходилася найближче, була віддалена від
міста на два дні дороги. Авіація одержала простий наказ: «стримати з повітря напад ворога».
Шістнадцять справних літаків, які залишилися в III Авіаційному Дивізіоні (у 7. Ескадрильї — 5),
знаходилися в повітрі майже без перерви. На Левандівці приземлялися тільки на час доповнення палива, амуніції і бомб. Завдяки тому більшовицькі колони знаходилися під безустанним обстрілом. Інколи льотчики, витративши весь запас амуніції, атакували козаків безпосередньо, б’ючи їх по головах колами шасі. Щодня вони виконували навіть по п’ять бойових
польотів. Упродовж п’яти днів (14–18 серпня) на Кінну Армію впало майже 9 тонн бомб і понад
25 тис. гвинтівкових куль.
Запеклі польські напади далися міцно в знаки більшовикам: «Війська, атаковані з повітря,
не менше ніж три рази на день, мають колосальні втрати в людях і конях. В одній тільки 6. Дивізії Кавалерії 17 серпня вбито й поранено 100 людей і 1000 коней. Один наступ 6. Дивізії відбито виключно за допомогою планерів», — доповідав Будьонний 18 серпня у штабі Західного
Фронту. Цього дня пізно увечері до Львова добралися перші відділи 13. Дивізії Піхоти — місто було врятоване. Два дні пізніше Будьонний виконав наказ Тухачевського з-перед тижня
і вирушив у напрямі столиці Польщі. Але вже було запізно.
Коли весь світ думав, що поразка Польщі є питанням днів, 16 серпня рушив сміливий контрнапад марш. Пілсудського на більшовицькі сили, які підходили під Варшаву. Упродовж двох
днів більшовицький тріумф змінився у відступ. Ця битва увійшла до історії як «Варшавська
битва», «чудо над Віслою» і «вісімнадцята вирішальна битва в історії світу».
Льотчики 7. Ескадрильї не брали вже участі в погоні за більшовиками. Вони залишилися
на заслужений відпочинок у Львові. Їхня участь у війні мала однак сумний епілог: 31 серпня в авіаційній катастрофі загинув новоприбулий пілот, кап. Джон МакКалюм. Подібно як
пор. Ґрейвса та полеглого кап. Келлі, його поховано у Львові. У 1925 р. їхні тіла складено
одне біля одного на Кладовищі Оборонців Львова, а могили завершено пам’ятником крилатого пілота, спертого на щиті. У середині 1921 р. через Латвію до Варшави добрався Купер,
який, вдаючи глухонімого, втік з радянської неволі. Він і інші американці були призначені
і нагороджені марш. Пілсудським, а незабаром вони повернулися до дому. Їхні польські колеги з 7. Ескадрильї зберегли не лише пам’ять про них, але й герб, згорда мальований на
всіх літаках. У 1925 р. ескадрильї змінено номер на 121, а три роки пізніше — на 111. Протягом усього періоду між війнами про службу в ній мріяли всі молоді винищувальні пілоти. Легенду доблесних американців фіксував, знятий 1930 р., фільм Зоряна ескадрилья. Це
найдорожче кіновиробництво довоєнної Польщі в художній спосіб (з любовною темою) виявляло історію одиниці під час війни 1920 р. Цей фільм ми знаємо тільки зі збережених афіш
і поодиноких фотознімків. Тривають його пошуки, бо всі відомі копії були знищені совєтами
після 1945 р.
Пілоти 111. Ескадрильї у вересні 1939 р. захищали в повітрі Варшаву. Після поразки Польщі, утворений ними у Великобританії, відомий 303. Дивізіон виявився найкращою одиницею
в битві за Англію. Зоряний герб зберігся на польських літаках до розв’язки одиниці в грудні

1946 р. Він повернувся 1993 р. на машинах 1. Винищувального Полку «Варшава». Але це вже
зовсім інша історія...
Львів 1945 р. був на вимогу Сталіна відібраний Польщі і включений до Совєтського Союзу.
Пам’ятник доблесних американців, разом з усім кладовищем, був спустошуваний, поки 1971 р. (!)
зрівняли його з землею совєтські танки. Його відбудовано після падіння Совєтського Союзу
і виникнення самостійної України в 2001 р. На день перед відкриттям некрополя українські
депутати Львова звеліли замазати англійську версію напису.

Відбудований пам’ятник американським пілотам на Кладовищі Львівських Орлят
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Підполковник пілот Меріан Колдвел Купер (1893–1973)
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Народився 24 жовтня 1893 р. в Джексонвілл на
Флориді. Під час Першої світової війни воював
як пілот бомбардувальника. Збитий 1917 р. (тоді,
коли пробував у повітрі з палаючого літака рятувати спостерігача, важко обпалив собі долоні),
попав до німецької неволі. Звільнений після капітуляції Німеччини, вступив до Американської
Адміністрації Допомоги, що забезпечувала гуманітарну допомогу знищеній війною Європі,
а незабаром налагодив контакт з ген. Тадеушем
Розвадовським, якому запропонував утворення
у Польському Війську добровільної ескадрильї
американських льотчиків.
13 липня 1920 р. у бойовому польоті був збитий більшовиками. Як польського офіцера і командувача ненависної більшовиками ескадрильї, його чекав негайний розстріл. Життя
йому врятували обпалені долоні та старий светр
з надлишків військового майна з ідентифікаційною нашивкою попереднього власника, капрала Френка Мошера. Завдяки цьому Купер міг вдавати, що він простий солдат. Як воєнний
військовополонений потрапляв до чергових таборів, в яких перебував у дуже важких умовах (у т.ч. захворів тифом). 12 квітня 1921 р. разом з двома польськими солдатами втік з табору під Москвою. Під час 700-кілометрової мандрівки у напрямі Латвії вдавав глухонімого.
До Варшави добрався на тиждень перед урочистістю відзначення Юзефом Пілсудським пілотів 7. Ескадрильї.
До Сполучених Штатів повернувся після звільнення з польської служби. Він працював журналістом, а незабаром став кінематографістом. У 1933 р. знімав (був продуцентом, режисером
і сценаристом) фільм Кінг-Конг, одну з найзнаменитіших картин в історії кінотеатру. Виступив у ньому інкогніто як пілот винищувача, який у фінальній сцені вбиває велетенську мавпу.
Свої спогади з польсько-більшовицької війни опублікував 1922 р. в книжці Фонт-ле-Рой
та його ескадрилья у Польщі. 1927 р. анонімно (як «Ц») він опублікував автобіографію Things
Men Die For, але з особистих причин наказав викупити й знищити майже весь наклад книжки.
Протягом всього пізнішого життя утримував контакт з американською полонією, а 1941 р.
відвідав в Англії 303. Дивізіон. Під час Другої світової війни служив в американських повітряних силах, у т.ч. як шеф штабу американської авіації в Китаї. У визнанні заслуг брав участь
у підписанні капітуляції Японії. 1952 р. за досягнення для кінематографії в Алеї Слави в Голівуд він відслонив свою зірку. Після війни надалі працював у кіноіндустрії, пізніше в авіалініях (в т.ч. Панам).
Помер 1973 р. в Сан Дієго, в ранзі підполковника ВП і генерала бригади американської армії. Нагороджений, м.ін., Virtuti Militari і тричі Хрестом Доблесних.

Полковник пілот Седрік Ерол Фонтлерой (1891–1963)
Народився 22 грудня 1891 р. в Натчез в Міссісіпі. Походив із сім’ї французьких емігрантів (первинно його прізвище звучало: Фонт-Ле-Рой; так
також сам підписувався). За професією механік,
1916 р. виїхав до Франції, де після перепідготовки став фабричним тестовим пілотом. Під час
Першої світової війни на західному фронті виконав понад 300 бойових польотів, у тому у відомій американській ескадрильї „Hat in the Ring”.
Після закінчення війни прийняв посаду шефа
підготовок пілотів у Польському Війську, але
відмовився від неї, бо Меріан Купер запропонував йому службу в добровільній винищувальній
одиниці. Він став командувачем 7. Ескадрильї,
потім командувачем III Авіаційного Дивізіону
(в склад якого входила ескадрилья), а в липні
1920 р. шефом авіації 6. Армії ВП. Незважаючи
на високу посаду командувача, протягом всього часу польсько-більшовицької війни він брав участь у бойових польотах. Був нагороджений
Срібним Хрестом Virtuti Militari і чотирикратно Хрестом Доблесних.
У травні 1921 р. повернувся до Сполучених Штатів, де працював у цивільній авіації. 1925 р.
був одним із засновників Костюшківського Фонду. На звістку про агресію Німеччини на Польщу 1 вересня 1939 р., явився до польського посольства як доброволець до Польського Війська,
але, на жаль, поразка Польщі унеможливила йому виїзд за океан. Помер 1963 р.

Опис розвідницького польоту майора Фонтлероя в районі Погребищ, 31 травня 1920 р.
31 травня Фонтлерой у розвідницькому польоті зауважив підозрілий рух при торах, що йшли через густий
гай. Коротке спостереження. Кількадесят козаків майструє лопатами при шинах, а кількасот інших криються у хащах по обох сторонах тору. «О, Боже — вони мінують тор! Засідка!». Фонтлерой поглянув до заду
— і облив його зимний піт. Декілька кілометрів далі в напрямі пастки їхав потяг, завантажений польськими
солдатами. Пілот різко завернув і пірнув в його напрямі. Він летів безпосередньо над торами і підірвав машину на хвилину перед ударом у локомотив. Завернув і відновив маневр, але єдиним результатом був застережний свист локомотиву. Фонтлерой завернув знову і, ризикуючи зіткнення з хатами при торі, летів на
висоті локомотиву, відчайдушно показуючи в бік лісу. Наступний свист. Обминув дерево, завернув і пролетів уздовж всього потягу, повторюючи всю пантоміму. Задоволені з несподіваної розваги солдати, дружелюбно до нього махали. Фонтлерой був близький розпачу. «Господи Боже, вони думають, що я дурію!».
Цілком несподівано колеса вагонів страшно запищали і потяг зупинився — врешті-решт якийсь заінтригований офіцер мусив потягнути за стоп-кран. Пілот приземлився на полі при торах, вискочив як скажений
з кабіни і побіг у бік потягу. Напроти бігло декількох офіцерів. «Чи — хтось, — вимовив пілот, — говорить —
англійською?!». «Я, — сказав молодий поручник. — Чому ви затримали потяг?». «Чому???, — крикнув Фонтлерой, вже повністю сердитий. — Той — той — ліс!». «Ліс, — сказав офіцер. — Що з ним?». «Холера! Козаки!
Замінували тори! Ви розумієте?!». П’ять хвилин пізніше більшовики, які нічого не сподівалися, були атаковані із землі і з повітря. Вся сутичка тривала неповну чверть години (Wings Over Poland).
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Пор. пілот Александр Сеньковський (1897–1964)

28

Бортінженер, пілот. Народжений у Львові, син
Юліана, генерала австро-угорських військ. Під
час Першої світової війни воював в австрійській
армії. У листопаді 1918 р. вступив до 3. (пізніше 7.)
Авіаційної Ескадрильї, у травні 1919 р. отримав
ліцензію пілота. Він перейшов весь бойовий
шлях 7. Ескадрильї. У 20. і 30. роках працював
у польській авіаційній двигунній промисловості; брав участь в її найважливіших заходах, таких як роботи над двигунами до винищувачів
П. 11 і бомбардувальників ПЗЛ-37 (PZL-37)
«Лось». У вересні 1939 р. через Румунію евакуювався до Франції, де працював у фабриці двигунів в Ліоні. Пробрався до Англії і там 1942 р.
він розпочав роботу у фабриці двигунів Bristol
Aero-Enginees Ltd. У 1944 р. став керівником відділу проектування літаків і авіадвигунів у фірмі
Roy Fedden, а 1947 р. став головним інженером
в заводі тракторів Harry Ferguson Ltd. у Ковентрі. 1962 р. зайняв посаду головного конструктора. Під його керівництвом створено трактор
Фергюссон ТЕ20, який став основною моделлю, що вироблялася у Великобританії.
Під час Другої світової війни він брав участь у роботах, які готували повоєнну відбудову
польської промисловості. Був діячем полонії у Великобританії, збирав фонди на Національну Казну Еміграційного Уряду. Помер у Ковентрі 1964 р. Нагороджений, м.ін., Хрестом Virtuti
Militari V класу, Хрестом Доблесних (чотирикратно), Золотим Хрестом Заслуги та Холостяцьким Хрестом Ордену Полонія Рестітута.
Опис розвідницького польоту пор. Сеньковського в районі Умані, 25 травня 1920 р.
Повернувши на захід, Сеньковський тримався дороги з Умані на Торговицю. Враз, підвищивши зір,
він побачив велетенські клуби пилу, які висіли кільканадцять миль перед ним. Вони були густі, ніби
заступали пів горизонту. Сеньковський уважно їм придивлявся, міркуючи, що могло розпалити таку
хмару пилу. Миля за милею, повільно знижуючись, він бачив щораз виразніше: вершники, по вісьмох в ряду, в довгій, що тягнеться милями, колоні. Пісково-сірі куртки та чорні хутрові великі шапки,
закладені набакир. Кожен з них озброєний довгою шаблею, прикріпленою не до сідла, але до пояса,
і в гвинтівку, яка стирчить навскіс, з-за спини. Козаки — сотні козаків, у колонах, що тягнуться поза
зір, як довга, сіра гусениця. Наляканий виглядом, пілот збільшив висоту і почав приблизно лічити
ворожі війська. Після перших десяти тисяч він припинив лічити і вже тільки більш-менш оцінював.
Обережний рахунок виносив тридцять тисяч*! У цей момент Сеньковський зрозумів те, що бачить.
Тридцять тисяч козаків, які їдуть на північний захід в одній потужній масі. Стримуючи дихання, він
завернув свою Балілу і попрямував у бік польських позицій (Wings Over Poland).
* Реально Сеньковський не міг бачити більше, ніж 10 тис. козаків (пор. с. 22). Автор книжки Wings over
Poland, К.М. Мурей (Murray), не брав участі у боротьбі в Україні. Він писав 10 років після цих подій і ґрунтувався на цьому, що пам’ятав із розповідей пілотів, які брали участь у боях. Історії, що він наводить, вірогідні, натомість трапляється йому робити помилки в менше істотних подробицях.

Льотчики 7. Ескадрильї (жовтень 1919–травень 1921)

Пор. пілот Єжи Вебер
(Weber)

Кап. пілот Едмунд Пайк
Ґрейвс (Graves, † 22.10.1919)

Кап. спостерігач, пілот Артур
Г. Келлі (Kelly, † 15.07.1920)

Пор. пілот Карл Г. Кларк
(Clark)

Пор. пілот Владислав
Конопка (Konopka)

Кап. пілот Едвард С. Корсі
(Corsi)

Пор. пілот Джордж Мартер
Кровфорд (Crawford)

Пор. пілот Едвін Лоренс
Нобл (Noble)

Кап. пілот Гармон Шадбурн
Рорісон (Rorison)

Пор. пілот Еліот Вільям Чес
(Chess)

Пор. пілот Кенет О.
Шревсбурі (Shrewsbury)
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Пілоти, які прибули до Польщі після
закінчення бойових дій ескадрильї
Пор. пілот Річард С. Аллен (Allen)
Пор. пілот Чарльз Е. Хейс (Hayes)
Пор. пілот Томас Генрі Ґарлік (Garlick)
Пор. пілот Станіслав Ґутовський
Пор. пілот Карл Ф. Іванс (Evans)
Пор. пілот С.Т. Кауффман (Kauffman)
Кап. пілот Джон С. МакКалум
(MacCallum, † 31.08.1920)
Пор. пілот Джон Інгліс Мейтленд
(Maitland)
Пор. пілот Кенет Малколм Мурей (Murray)
Пор. пілот Джон С. Спікс (Speaks)

Альбатрос Д.III (Ефаґ)
Сконструйований 1916 р. німецький винищувальний літак. До озброєння його введено на початку 1917 р. і до середини цього ж року воювала на ньому більшість німецьких винищувальних ескадрильї. Був літаком доволі легким у пілотажі та витривалим, хоч поворотністю уступав винищувачам Антанти.
Мав змішану конструкцію: крила й оперення дерев’яної конструкції, прикриті полотном,
фюзеляж у передній частині прикритий алюмінієвою бляхою, в задній же фанерою. Він був
озброєний, у монтовані у фюзеляжі, два кулемети, синхронізовані з обігами пропелери (цей
пристрій, запобігаючий тому, щоб пристрелити власних пропелерів, застосовували у винищувачах від 1915 р.).
Навесні 1919 р. Польське Військо купило 38 примірників вдосконаленої, ліцензійної версії,
будованої в Австрії в Österreichische Flugzeugfabrik AG (Ефаґ — звідси позначення при назві літака). Ним обладнано 7. і 13. Винищувальні Ескадрильї. У літаках 7. Ескадрильї пор. Еліот Чес
змінив конструкцію механізму, який синхронізував кулемети з обігами пропелера, двічі збільшуючи їхню скорострільність. Чес сконструював також монтовані під крилами викидачі бомб.
7. Ескадрилья була поділена на два ключі. Носи літаків ключа «Пуласький» були пофарбовані на червоно, а ключа «Костюшко» — у блакитний колір. З приводу незвичайно інтенсивного користування, а також бойових втрат, у серпні 1920 р. в 7. Ескадрильї літали вже тільки
три Альбатроси.
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Розмах: 		
Довжина: 		
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швидкість:
Стеля: 		
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Озброєння:

9м
7,35 м
198 км/год.
5000 м
300 км/2 год. польоту
2 кулемети

Ансалдо А.1 Баліла
Італійський винищувальний літак, сконструйований 1917 р. Не відіграв більшої ролі під час
Першої світової війни. У 1919 р. 35 штук (та ліцензію на продукцію) купила польська військова
місія. У травні 1920 р. перші п’ять примірників добралися до Варшави, де передано їх пілотам
7. Ескадрильї. Літаки були незначно швидші від Альбатросів, але за те розпоряджалися двічі більшою дальністю, що при характеристиці дій 7. Ескадрильї було незвичайно істотне. Однак вони виявилися машинами важкими в пілотажі, а великий двигун заслоняв вигляд під час
старту і приземлення. Крім цього, проблеми спричиняли двигуни. Фонтлерой, який був механіком, присвятив тиждень, щоб встановити, що провину несли сопла карбюратора, пристосовані до італійського авіабензину. Остаточно власноручно виконав комплект нових сопел до
всіх літаків. З п’яти нових машин на аеродром у Бердичеві добралися тільки три — дві з них
знищив під час міжприземлення в Луцьку пор. Чес, «сідаючи» на стоячій вже на землі Балілі
Фонтлероя. Він цілком розбив обидва літаки.
Баліли виявилися мати дві переваги. Одною з них був фюзеляж, що вужчав до заду, розрізу трикутника, який значно збільшував поле зору пілота додолу і до заду, а другою — запасне вмістилище палива, яке неодноразово врятувало життя пілотам ескадрильї. Більшовицькі
кулі дуже часто дірявили бо головне вмістилище і тоді запасне, достатнє на 20 хвилин польоту, дозволяло безпечно віддалитися із зони безпосереднього обстрілу та прибути до польських ліній. У міру плину часу і відколювання Альбатросів, до серпня 1920 р. переважну більшість літаків 7. Ескадрильї являли саме Баліли.
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7,68 м
6,84 м
220 км/год.
5000 м
530 км
2 кулемети

ПЕРША КІННА АРМІЯ
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Головна більшовицька ударна сила на південному фронті війни 1920 р. Її командувачем був
Семен Будьонний, здібний і незвичайно хоробрий унтер-офіцер царської армії, який під
час революції 1917–1918 рр. організував бандитський відділ кінних козаків. Призначення
Будьонного командувачем дивізії, а потім усієї армії, не вплинуло на зміни звичаїв його підлеглих. Уже під час першої операції, якою була боротьба з антибільшовицькими відділами
т.зв. білих росіян в кінці 1919 р., Перша Кінна Армія прославилася брутальними вбивствами,
насильствами й грабежами, що вчинялися як на цивільному населенні, так і на воєнних військовополонених.
На фронті польсько-більшовицької війни вона розпочала боротьбу 27 травня. Лічила тоді
42 тис. людей (у тому близько 17. тис. кавалеристів), майже 500 кулеметів, 70 гармат, 4 бронепоїзди і 36 броньовиків. Вона була загрозливою бойовою силою, а з огляду на свою незвичайну мобільність, тією, що помагала в швидких, несподіваних нападах, напр., у переламі фронту
в його слабших місцях, обходженні збоку відділів, які відступали, і засіві замішання на задах.
Негативний вплив на дух польських відділів справляла також понура слава Кінної Армії, щораз підтверджувана такими актами терору, як винищення персоналу і пацієнтів польової лікарні в Бердичеві 11 червня.
Через умовляння комісара політичного фронту, Йосифа Сталіна, Будьонний знехтував накази Тухачевського і замість попрямувати на Варшаву, весь час атакував у напрямі Львова,
чим полегшив полякам перемогу у Варшавській битві. Кінна Армія, відкинута з-під Львова, попрямувала на північ, щоб атакувати зади польських військ, які переслідували армії Тухачевського. По дорозі безрезультатно старалася здобути м. Замість. Відкинута від міста, під час
останньої в історії великої битви кавалерії під Комаровом, 31 серпня була поважно побита
1. Дивізією Їзди (нараховувала близько 1500 кавалеристів) полковника Юліуша Румля.
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