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Streszczenie. W artykule przedstawiono sylwetkę ppłk. dr. pil. Józefa Leoszko (1894-1948), jednego 
z pionierów i twórców polskiej medycyny lotniczej. Urodził się w Wilnie, w czasie I wojny światowej 
zaangażował się w działalność konspiracyjną Polskiej Organizacji Wojskowej, od końca 1918 r. służył 
w Wojsku Polskim. W 1919 r. jako żołnierz 41. Suwalskiego Pułku Piechoty brał udział w walkach o wy-
zwolenie Lidy i Wilna, a w 1920 r. w wyprawie na Kijów i obronie Warszawy. Dyplom lekarza uzyskał 
w 1924 r. na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. Był pierwszym w historii polskich 
sił powietrznych lekarzem, który ukończył szkolenie lotnicze i w 1925 r. uzyskał tytuł pilota. Swoje 
doświadczenia lotnicze i wiedzę medyczną nabytą podczas studiów w Uniwersytecie Warszawskim, 
wykorzystywał w badaniach naukowych jako pracownik Centrum Badań Lekarskich Lotnictwa w War-
szawie. W swoich publikacjach naukowych skupiał się głównie na szeroko rozumianych zagadnieniach 
dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego pilotów i z całą pewnością przyczynił się do rozwoju medy-
cyny lotniczej w Polsce. W czasie II wojny światowej był lekarzem Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej 
Brytanii. Zmarł w 1948 r., pochowany na Cmentarzu Lotników Polskich w Newark w Anglii.

Abstract. The article presents the profile of lt. col. pilot Józef Leoszko, MD (1894-1948) as one of the 
pioneers and founders of Polish aviation medicine. He was born in Wilno, during World War I he was 
involved in the underground activities of the Polish Military Organization, from the end of 1918 served 
in the Polish Army. In 1919, he took part as a soldier of the 41st Suwałki infantry regiment in the fights 
for the liberation of Lida and Wilno, and in 1920 in the expedition to Kiev and the defense of Warsaw. 
He obtained his doctor's diploma in 1924 at the Faculty of Medicine of the University of Warsaw. He 
was the first physician in the history of the Polish Air Force to complete his aviation training and in 
1925 obtained the title of a pilot. He used his aviation experience and medical knowledge acquired 

 1 68-200 Żary ul. Domańskiego 2, tel. +48 68-470-78-62, e-mail: zkopocinski@wp.pl



24 Z Eskulapem i biało-czerwoną szachownicą w herbie – ppłk dr pil. Józef Leoszko...

during his studies at the University of Warsaw in scientific research as an employee of the Aviation 
Medical Research  Center in Warsaw. In his scientific publications, he focused mainly on the broadly 
defined issues  of health safety of pilots and contributed direct to the development of aviation medicine 
in Poland.  During World War II, he was a physician of the Polish Air Force in Great Britain. He died in 
1948 and was buried at the Polish Air Force Cemetery in Newark, England.

Słowa kluczowe: medycyna lotnicza, lekarz wojskowy, Wilno, Lwów, bitwa o Anglię
Keywords: aviation medicine, military physician, Wilno, Lwów, battle for England

Wprowadzenie

 Od zamierzchłych czasów człowiek zazdrościł ptakom umiejętności latania i ma-
rzył o tym, by móc na ich podobieństwo wznieść się do góry i w szybkim tempie po-
konywać duże przestrzenie. Pierwsi śmiałkowie dokonywali karkołomnych prób lotu 
instalując do ramion konstrukcje skrzydło-podobne, wzorując się na mitycznej opo-
wieści o Ikarze, co oczywiście kończyło się fiaskiem. Jeden z najbardziej niezwykłych 
umysłów czasu renesansu, Leonardo da Vinci (1452-1519), stworzył projekty i modele 
maszyn latających, których konstrukcja była zbliżona do pierwszych prawdziwych 
samolotów, lecz w tamtym okresie nie było jeszcze możliwości technicznych dla po-
wstania takiej prawdziwej maszyny latającej. Dopiero w XVIII w. rozpoczęto podbój 
przestworzy przy użyciu balonów napełnianych gorącym powietrzem, a 5 czerwca 
1788 r. pionierski lot wykonali w Wersalu Francuzi Joseph Montgolfier (1740-1810) 
i Jacques Montgolfier (1745-1799). Z czasem loty balonowe były wykonywane na co-
raz większej wysokości i umożliwiały pokonanie dużych odległości. Wynalazek ten 
nie umknął z pola widzenia władzom wojskowym, które rozważały możliwość wy-
korzystania go w praktyce na polu walki. Pierwszych takich prób dokonała armia 
rosyjska w czasie walk z wielką armią Napoleona Bonaparte w 1812 r., a następnie 
w czasie wojny krymskiej z lat 1853-1856, gdy z balonu bombardowano sprzymie-
rzoną z wojskami Imperium Osmańskiego flotę angielską. Jednak w większości 
przypadków balony były wykorzystywane przede wszystkim do obserwacji pozycji 
nieprzyjaciela, choć w ekstremalnej sytuacji służyły nawet do transportu rannych, co 
miało po raz pierwszy miejsce w czasie wojny francusko-pruskiej w 1870 r., gdy z 
obleganego Paryża ewakuowano w ten sposób 160 osób. Przełomowym momentem 
było skonstruo wanie samolotu, czyli latającej maszyny cięższej od powietrza, w peł-
ni sterowalnej i dużo szybszej od balonów. Pierwszy tego typu aparat skonstruował 
w 1890 r. francuski inżynier Clement F. Ader (1841-1925), maszyna jego była jeszcze 
jedynie prototypem opartym na anatomii nietoperza, lecz już wyposażonym w silnik 
o mocy 40 KM. W ciągu kilku lat zdołano udoskonalić technicznie różnego rodzaju 
konstrukcje i w 1908 r. samolot braci Wright (Orville Wright 1871-1948, Wilbur Wright 
1867-1912), wyposażony w czterocylindrowy silnik o mocy 12 KM, utrzymywał się 
w powietrzu już ponad godzinę i przebywał odległość ponad 100 km. Równocześnie 
w wielu krajach rozwijano budowę wielkich sterowców o konstrukcji szkieletowej, 
zwanych popularnie „Zeppelinami” od nazwiska niemieckiego konstruktora Ferdi-
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nanda von Zeppelina (1838-1917), które były niejako połączeniem balonu o kształcie 
cygara z napędem silnikowym zapewniającym większą prędkość i sterowność. Swoje 
sukcesy na tym polu mieli także Polacy. W 1911 r. zamieszkały w Wiedniu Adolf War-
chałowski (1886-1952), na urządzeniu własnej konstrukcji, odbył z trzema pasażerami 
lot trwający 45 minut i 46 sekund, czym ustanowił wówczas światowy rekord długo-
trwałości lotu w tej klasie. 
 W czasie I wojny światowej siły zbrojne państw uczestniczących w konflikcie 
posiadały swoje samoloty, choć początkowo były one wykorzystywane głównie do 
działań zwiadowczych, jednak z czasem zaczęły odgrywać coraz większą rolę bojo-
wą zarówno w zwalczaniu sił naziemnych przeciwnika (ostrzał, bombardowanie), jak 
i aparatów powietrznych. Wielką sławą okrył się wówczas legendarny niemiecki as 
lotnictwa Manfred von Richthofen (1892-1918), zwany „Czerwonym Baronem”, który 
zanotował na swym koncie 80 zwycięstw w walkach powietrznych. W Wojsku Pol-
skim w czasie wojny z Ukraińcami w 1919 r., a następnie z Rosją bolszewicką w 1920 r., 
wielkie sukcesy odniosła 7. Eskadra Myśliwska im. T. Kościuszki (wcześniej pod na-
zwą 3. Eskadra Lotnicza Bojowa, następnie 7. Eskadra Lotnicza), w której służbę pełni-
ło 21 amerykańskich ochotników, w tym ppłk pil. Merian Cooper (1893-1973) i płk pil. 
Cedric Fauntleroy (1890-1920), odznaczeni Orderem Virtuti Militari. Jednostka brała 
udział w odsieczy Lwowa, wyprawie kijowskiej i bitwie lwowskiej, jej piloci pierwsi 
zameldowali o nadciąganiu wielkich sił 1. Armii Konnej S. Budionnego, a następnie 
podjęli dość skuteczną walkę z bolszewicką konnicą. Trzech poległych w boju ame-
rykańskich lotników, por. Edmund Graves (1891-1919), kpt. Arthur Kelly (1890-1920), 
por. G. Mac Callun (?-1920), zostało pochowanych na Cmentarzu Obrońców Lwowa, 
a na ich mogile powstał piękny pomnik dłuta Józefa Różyskiego (1898-1974) i Józefa 
Starzyńskiego (1890-1961). Warto wspomnieć, iż to podczas obrony Lwowa w listo-
padzie 1918 r. polski pilot por. Stefan Stec (1892-1921), walcząc z Ukraińcami, po raz 
pierwszy namalował na swej maszynie biało-czerwoną szachownicę, która stała się 
później znakiem rozpoznawczym całego polskiego lotnictwa2.
 W okresie dwudziestolecia międzywojennego, mimo dużego kryzysu gospodar-
czego lat dwudziestych, dzięki wybitnym konstruktorom i znakomitym pilotom, nasz 
kraj osiągnął w dziedzinie lotnictwa znaczące sukcesy na arenie międzynarodowej. 
W 1926 r. zasłynął Bolesław Orliński (1899-1992) odbywając przelot z Warszawy do 
Tokio i z powrotem, zaś Stanisław Skarżyński (1899-1942) w 1931 r. obleciał Afrykę, 
a dwa lata później odbył lot nad Atlantykiem. Olbrzymią sławę i popularność zyskali  
Franciszek Żwirko (1895-1932) i Stanisław Wigura (1903-1932), którzy w 1932 r. wy-
grali prestiżowe międzynarodowe zawody lotnicze w Berlinie (z j. francuskiego 
nazywane  Challenge), a ich sukces powtórzył dwa lata później Jerzy Bajan (1901-
1967). Pilotom dotrzymywali kroku nasi konstruktorzy, którzy tworzyli coraz lepsze 

 2 A.B. Szcześniak, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa 1988, s. 11-16; M. Patelski, 
Ochotnicy Amerykańscy w wojnie polsko-bolszewickiej. Z działalności dyplomatycznej gen. Tadeu-
sza Jordan Rozwadowskiego, „Zeszyty Historyczne” (Instytut Literacki w Paryżu), 2000, z. 135, 
s. 215-225; M. Klimecki, Lwów 1918-1919, Warszawa 2011, s. 87; S.S. Nicieja, Cmentarz Obrońców 
Lwowa, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990, s. 211-225.
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i nowocześniejsze  samoloty. Zespół inż. Stanisława Rogalskiego (1904-1976) mógł po-
chwalić się bardzo dobrą maszyną RWD-6, zaś Zygmunt Puławski (1901-1931) i Wsie-
wołod Jakimiuk (1902-1991) udanymi myśliwcami PZL P-7 i PZL P-11, a Jerzy Dą-
browski (1899-1967) jednym z najlepszych wówczas na świecie bombowców PZL P-37 
„Łoś”. Oczywiście barierą, która zdecydowania hamowała rozwój polskiego lotnic-
twa, był skromny budżet, jaki państwo polskie mogło  przeznaczyć na ten cel. Sukcesy 
na arenie międzynarodowej zarażały jednak pasją lotniczą kolejne pokolenia młodych 
Polaków, co owocowało także tym, że z czasem zdołaliśmy stworzyć znakomity sys-
tem szkolenia pilotów, którzy zasłynęli swoimi umiejętnościami i odwagą podczas 
II wojny światowej3.

Medycyna lotnicza

 Profesjonalna medycyna lotnicza zaczęła rozwijać się w drugiej dekadzie XX w. 
dzięki pilotom wojskowym. Pionierami na tym polu byli rosyjscy i niemieccy le-
karze wojskowi, ci pierwsi przyczynili się do wydania w 1910 r. przez Naczelne 
Dowództwo Armii Imperium Rosyjskiego rozkazu nr 481, na podstawie którego 
utworzono przy wojskowym szpitalu klinicznym pierwszą komisję lotniczo-lekar-
ską, podano wykaz chorób eliminujących ze służby w charakterze lotnika oraz gra-
nice maksymalnego wieku dla pilota samolotu (45 lat) i sterowca (58 lat). Niemcy 
w tym samym roku wydali swoje przepisy z wymogami zdrowotnymi dla pilotów, 
a dwa lata później powstała komisja do spraw selekcji medycznej pilotów. Należy 
przyznać, że początkowo większość lekarzy z lekceważeniem podchodziła do za-
gadnień związanych z raczkującą medycyną lotniczą, przychylając się raczej do po-
pularnej opinii, iż od pilota wymaga się głównie brawury i hartu ducha, a nie jakiś 
specjalnych predyspozycji zdrowotnych. Postawa taka kontrastowała z dotychcza-
sowymi osiągnięciami i ustaleniami wielu naukowców (D. Jourdanet, P. Bert, V. T. 
Junod, L. N. Simonow, A. Haller i inni), którzy od czasu wynalezienia przez Evan-
gelistę Torricellego (1608-1647) w 1643 r. barometru, zauważali wpływ obniżonego 
ciśnienia panującego na znacznych wysokościach na ustrój ludzki, w szczególności 
obniżenie ciśnienia tlenu w powietrzu i we krwi, a co za tym idzie niedotlenienie 
organizmu. 
 W czasie I wojny światowej opiekę medyczną nad pilotami sprawowali zwykli le-
karze, którzy nie dysponowali wówczas odpowiednią po temu wiedzą, a dynamiczny 
rozwój medycyny lotniczej nastąpił dopiero po zakończeniu tego konfliktu. Bazując 
na doświadczeniach wojennych, medycy starali się usystematyzować wiedzę na te-
mat zmian zachodzących podczas lotu w organizmie człowieka, ale także zaczęli kon-
centrować się na podjęciu prób przeciwdziałania negatywnym skutkom przebywania 
na wysokościach, leczenia schorzeń występujących u pilotów i opracowania zasad 
higieny pracy oraz koncepcji selekcji kandydatów do lotnictwa4.

 3 A.B. Szcześniak, dz. cyt., s. 20.
 4 Tamże, s. 12-17; B. Seyda, Dzieje medycyny w zarysie, cz. II, Warszawa 1965, s. 13-17
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 W Polsce, która w momencie odzyskania niepodległości nie dysponowała zbyt 
wielką flotą lotniczą, opiekę nad nielicznym personelem wojsk aeromobilnych rozta-
czali początkowo lekarze jednostek wojskowych stacjonujących w danym garnizonie. 
Nikt wówczas nie badał zdolności do służby kandydatów na lotników czy samych 
pilotów, ci ostatni mieli kontakt ze służbą zdrowia, gdy zachorowali lub doznali ja-
kiejś kontuzji, a leczeni byli podobnie jak inni żołnierze w dostępnych placówkach 
wojskowej służby zdrowia. Dopiero w 1921 r. opracowano pierwsze w Polsce przepi-
sy dotyczące oceny zdolności do służby w lotnictwie, badaniom podlegali kandydaci 
na pilotów, doświadczeni lotnicy ich nie przechodzili. Testy zdrowotne odbywały 
się w szpitalach okręgowych, ze względu na brak specjalistycznego sprzętu i wy-
szkolonego personelu były dość pobieżne. Za pierwszą polską placówkę medycyny 
lotniczej należy uznać powstały w 1926 r., przy Instytucie Technicznym Lotnictwa, 
Wydział Lotniczo-Lekarski (WLL), który tworzyli: mjr dr Włodzimierz Missiuro, kpt. 
dr Władysław Kondratowicz, por. dr Józef Leoszko i psycholog Bohdan Zawadzki. 
Szczególnie ciekawą, twórczą i charyzmatyczną postacią tej grupy był J. Leoszko, 
który jako pierwszy polski lekarz wojskowy ukończył kurs pilotażu i otrzymał tytuł 
pilota5.

Droga do lotnictwa pierwszego lekarza pilota

 Józef Leoszko urodził się 18 lipca 1894 r. w Wilnie, w rodzinie Michała i Marii 
z Pawłowskich. Rodzice starali się wychowywać swych trzech synów, Stefana, Józe-
fa i Michała w duchu polskości i narodowego patriotyzmu. Po przedwczesnej śmier-
ci ojca, matka wyszła po raz drugi za mąż za Alfonsa Radziukiewicza i zamieszkała 
wraz z synami w Suwałkach. Tam Józef ukończył 8. klasowe gimnazjum filologiczne 
i w 1915 r. został studentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. 
W tym czasie trwała już I wojna światowa, a patriotyczna polska młodzież starała 
się angażować w działalność konspiracyjną. Młody Józef zdołał ukończyć jedynie 
6 semestrów, gdyż później pochłonęła go bez reszty aktywność niepodległościowa, 
z dniem 1 lipca 1916 r. rozpoczął służbę w Polskiej Organizacji Wojskowej (POW). 
Początkowo został skierowany do Obwodu Brzezińskiego w Okręgu Łódzkim, 
gdzie przebywał do 4 listopada 1916 r. Następnie odbył szkolenie w Szkole Pod-
oficerskiej POW w Warszawie, którą ukończył 11 maja 1917 r., po czym powrócił 
w swoje rodzinne strony uzyskując przydział do Obwodu Suwalskiego w Okręgu 
Łomżyńskim6.
 1 listopada 1918 r. rozpoczął służbę w zorganizowanym przez suwalskie POW ba-
talionie w Kolnie, rozpoczynając swój bezpośredni udział w walkach o odzyskanie 
niepodległości i granice państwa polskiego. 1 grudnia 1918 r. znalazł się w szeregach 

 5 A.B. Szcześniak, dz. cyt., s. 30-31; A. Huszcza, Ciśnienie atmosferyczne i jego działanie na 
ustrój, Warszawa 1951, s. 11 
 6 Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie-Rembertowie (CAW), AP 1669; A. Ochał, Su-
walski adwokat w służbie wywiadu II RP. Mec. Antoni Radziukiewicz i jego związki z wywiadem 
i dywersją pozafrontową, „Rocznik Augustowsko-Suwalski”, 2010, s. 879 
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33. Pułku Piechoty (PP) Łomżyńskiego POW i wówczas otrzymał awans do stopnia 
kaprala. Był to okres bardzo dynamicznych zmian w strukturze tworzonych regular-
nych polskich sił zbrojnych, toteż często następowały przemiany nazw i przydziałów 
poszczególnych jednostek. Z dniem 27 grudnia 1918 r. powstał 1. Pułku Strzelców Su-
walskich, który podporządkowano Dywizji Litewsko-Białoruskiej (DL-B) i w jego sze-
regach znalazł się J. Leoszko. Posiadał maturę i ukończył 6 semestrów medycyny, toteż 
został skierowany do pułkowej szkoły podoficerskiej w Zambrowie, gdzie 14 stycznia 
1919 r. awansowano go do stopnia plutonowego, a 19 lutego 1919 r. sierżanta. Był to 
okres ogromnych braków kadrowych w korpusie służby zdrowia, toteż dowództwo 
pułku nie mogło sobie pozwolić na marnotrawienie umiejętności studenta medycyny, 
dlatego w dniu 20 maja 1919 r. został wyznaczony do pełnienia obowiązków lekarza 
baonu i trzy dni później awansowany na podchorążego sanitarnego, choć zapewne 
już wcześniej uczestniczył w działalności batalionowej służby zdrowia. Brał udział 
w walkach pod Lidą i zdobyciu Wilna, a następnie w ofensywie na Mińsk w lipcu 
1919 r. W tym czasie jego pułk został przemianowany na 41. Suwalski PP. Przez kilka 
kolejnych miesięcy jednostka obsadzała linię demarkacyjną polsko-litewską, w paź-

Ryc. 1. kpt. dr pil. Józef Leoszko podczas wykonywania badania równowagi mięśni gałki ocznej za pomocą 
przyrządu Madoxa, Warszawa CBLL, 1929

Źródło: zdjęcie udostępnione dzięki uprzejmości Narodowego archiwum Cyfrowego, sygn. 1-W-71-1
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dzierniku 1919 r. została podporządkowana 2. Dywizji Litewsko-Białoruskiej powsta-
łej po reorganizacji DL-B. W czasie działań bojowych J. Leoszko wykazał się na czo-
łowych punktach opatrunkowych dobrymi umiejętnościami w zakresie opatrywania 
i ewakuowania rannych, za co został z dniem 1 kwietnia 1920 r. awansowany do stop-
nia podporucznika sanitarnego. Warto wspomnieć, że w tym samym pułku służyło 
wówczas jego dwóch braci, rodzony i przyrodni, sierżant sztabowy Michał Leo szko 
i Antoni Radziukiewicz. W dowód uznania ich odwagi i zasług w walce o niepod-
ległość ojczyzny, wszyscy bracia zostali udekorowani Krzyżem Walecznych, Józef 
Leo szko nawet dwukrotnie (czwarty z braci Stefan Leoszko zginął w 1918 r. walcząc 
z Niemcami)7. Dowódca batalionu 41. pp ówczesny kpt. Władysław Wiecierzyński 
(1894-1983), wnioskując 20 lipca 1921 r. o odznaczenie Krzyżem Walecznych ppor. J. 
Leoszko, napisał m.in. (pisownia oryginalna):

Dn. 1 maja 1919 r. w bitwie pod Wilnem ppor. Leoszko Józef jako lekarz baonowy znaj-
dował się w linji tyraljerskiej wypełniając tam swoją funkcję. W chwili cofnięcia się lewo 
skrzydłowej komp. ppor. Leoszko wstrzymał cofający się jeden pluton, przeszedł z nim 
do kontrataku, zajął z powrotem opuszczony odcinek komp. i utrzymywał takowy do 
chwili podejścia komp. Rezerwowej.

I: 

Dn. 27 lipca 1919 r. w akcji Mińskiej 41pp obsadzał odcinek przy wsi Polikszty Bo-
redyka. Bolszewicy poprowadzili atak na całym froncie z głównym uderzeniem na 
Polikszty zmuszając cofnąć się 7-mą komp. Nad znajdującym się w rezerwie przy 
D-wie baonu plutonie objął d-two ppor. Leoszko i przeszedł z nim do kontrataku, 

 7 CAW, AP 1669; L. Smoleń, Zarys historji wojennej 41-go Suwalskiego Pułku Piechoty imienia 
marszałka Józefa Piłsudskiego, Warszawa 1929, s. 9-41; Michał Leoszko (1896-1940), ur. 29.09.1896 r., 
syn Michała i Marii z Pawłowskich, lekarz wojskowy, chirurg, major WP, uczestnik walk o niepodle-
głość w 1918 r. w szeregach POW, następnie 41. pp. W 1924 r. uzyskał dyplom doktora wszech nauk 
lekarskich na Wydziale Lekarskim UW, po czym pełnił zawodową służbę wojskową jako lekarz m.in. 
3. pułku szwoleżerów w Suwałkach, 3. pułku pancernego w Modlinie, Szpitala Szkolnego Centrum 
Wyszkolenia Sanitarnego w Warszawie, 1. Szpitala Okręgowego w Warszawie. Zawodową służbę 
wojskową zakończył w 1938 r., przydzielony do Kadry Zapasowej 1. Szpitala Okręgowego. W czasie 
wojny obronnej 1939 r. zmobilizowany na stanowisko lekarza Bazy Lotniczej nr 6 we Lwowie. Dostał 
się do sowieckiej niewoli, przebywał w obozie w Starobielsku, zamordowany przez NKWD w Char-
kowie w 1940 r. Odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, Medalem Niepodległości, Charków. Księga 
cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, red. J. Tucholski, Warszawa 2003, s. 294; A. Felchner, 
Pod znakiem Eskulapa i Marsa. Służba zdrowia Wojska Polskiego (od jesieni 1918 r. do mobilizacji 
w 1939 r.), Oświęcim 2016, s. 280; Podchorążowie z Ujazdowa. Wspomnienia Szkoły Podchorążych 
Sanitarnych, red. B. Markowski, Londyn 1972, s. 114, 132; „Rocznik Lekarski Rzeczypospolitej Pol-
skiej na rok 1936, zawierający spis lekarzy, lekarzy-dentystów i farmaceutów oraz wykaz najważniej-
szych uzdrowisk”, red. S. Konopka, Warszawa 1936, s. 1161, 1301; Antoni Radziukiewicz (1904-1968) 
ur. 5.07.1904 r. w Wilnie, syn Alfonsa Radziukiewicza i Marii Pawłowskiej (primo voto Leoszko), 
polski prawnik, działacz niepodległościowy, kapitan WP. Uczestnik walk o niepodległość w 1918 r. 
w szeregach POW, następnie w 201. pp. i 41. pp. Absolwent Wydziału Prawa i Nauk Politycznych 
Uniwersytetu Warszawskiego z 1926 r. W czasie II wojny światowej w 6. Lwowskiej Dywizji Piecho-
ty, pracownik II. Oddziału SG. Po wojnie przebywał w Londynie, gdzie zmarł i został pochowany. 
Odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, Medalem Niepodległości, Srebrnym Krzyżem z Zasługi 
z Mieczami, A. Ochał, dz. cyt., s. 879-901
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wybił przeciwnika z zajętego przez niego wzgórza i utrzymał się do ogólnej likwi-
dacji akcji w tym dniu8.

 Widać zatem wyraźnie, że młody oficer, mimo formalnego przydziału w cha-
rakterze p.o. lekarza, zajmował się nie tylko udzielaniem pomocy medycznej, 
lecz w razie potrzeby potrafił poprowadzić do bezpośredniej walki z nieprzy-
jacielem, wykazując się dużą odwagą, zdolnością improwizacji i inicjatywą tak-
tyczną.
 W kwietniu 1920 r. 41. PP wziął udział w wyprawie kijowskiej. Po zakończeniu 
walk odwrotowych J. Leoszko został z dniem 1 lipca 1920 r. przydzielony do Do-
wództwa Okręgu Generalnego (DOG) Warszawa, gdzie objął służbę lekarza inspek-
cyjnego w Punkcie Sanitarnym na Dworcu Warszawa Wschodnia, którą pełnił w cza-
sie największego nasilenia ofensywy bolszewickiej na Warszawę. Po zakończeniu 
działań wojennych i zawarciu traktatu w Rydze w marcu 1921 r., studenci medycyny 
pozostający jeszcze w wojsku uzyskali możliwość dokończenia nauki i uzyskania  dy-
plomu na koszt państwa, w zamian za zgodę na odsłużenie w wojsku 2,5 miesiąca 
za każdy 1 miesiąc studiów. W praktyce byli oni przydzieleni do jakiejś jednostki 
wojskowej, co wiązało się z wypłatą pensji oficerskiej, lecz właściwie nie mieli kon-
taktu z miejscem etatowej służby, gdyż przebywali cały czas na studiach, a jedyną 
styczność z armią stanowiły praktyki wakacyjne. Z szansy tej skorzystał ppor. san. J. 
Leoszko, który formalnie został początkowo przydzielony do 3. Pułku Szwoleżerów 
w Suwałkach, a następnie w 1923 r. 2. Pułku Ułanów w Suwałkach, z jednoczesnym 
odkomenderowaniem celem kontynuowania studiów lekarskich w Uniwersyte-
cie Warszawskim. Bardzo dobrze oceniał jego zaangażowanie ówczesny kierownik 
Rejonu Sanitarnego Grodno, ppłk dr Michał Montrym-Żakowicz (1880-1944), który 
w opinii z 12 września 1922 r. napisał o nim m.in. „Pracowity, dokładny, wywiązywał 
się ze swoich zadań b. dobrze. Pod każdym względem bez zarzutu. Na zawodowego 
oficera  lek. w zupełności się nadaje...”. Dwumiesięczny kurs sanitarny odbył w okre-
sie letnich wakacji 1923 r. na bazie 1. Batalionu Sanitarnego w Warszawie. W dniu 
8 lutego 1924 r. został zweryfikowany w stopniu porucznika podlekarza ze starszeń-
stwem z 1 czerwca 1920 r. Kilka miesięcy przed ukończeniem studiów, 17 sierpnia 
1924 r., przeniesiono go ewidencyjnie z 3. Batalionu Sanitarnego w Grodnie podległe-
go Dowództwu Okręgu Korpusu nr III (DOK III) do 1. Batalionu Sanitarnego pod-
ległego DOK I z nominalnym przydziałem do 1. pułku lotniczego (1. plot.) w War-
szawie na stanowisko młodszego lekarza. Po uzyskaniu w dniu 6 grudnia 1924 r. 
dyplomu doktora wszech nauk lekarskich nr 725 w Uniwersytecie Warszawskim, 
z początkiem nowego roku objął swoje obowiązki w pułku, gdzie rozpoczęła się jego 
wielka przygoda z lotnictwem9.

 8 CAW, KW/66-L-412, dokument sporządzony ręcznie, nazwa miejscowości „Boredyka” (?) jest 
niezbyt czytelna.
 9 CAW, AP 1669; A. Felchner, dz. cyt., s. 169-179; Z. Kopociński, K. Kopociński, Szpital Wojskowy 
w Równem w latach 1919-1939, Głogów 2020, s. 114-116; „Rocznik Oficerski 1923”, Warszawa 1923, 
s. 603, 1206, 1141; „Rocznik Oficerski 1924”, Warszawa 1924, s. 1019, 1088; L. Smoleń, dz. cyt., s. 32-41.
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„Lotnik, skrzydlaty władca świata...”10

 Lotnictwo musiało zupełnie zafascynować młodego porucznika, gdyż już po 
dwóch miesiącach pobytu w jednostce został odkomenderowany w charakterze 
ucznia z dniem 1 kwietnia 1925 r. do Niższej Szkoły Pilotów w Bydgoszczy. Był to 
wówczas absolutny ewenement, lotnictwo dopiero w Polsce raczkowało i niezwykle 
rzadko zdarzało się, by lekarze próbowali siadać za sterami samolotów, co zapewne 
także dzięki przykładowi J. Leoszko stało się później bardziej popularne (lekarzami 
pilotami byli m.in. kpt. dr Stefan Knappe, mjr dr Henryk Levittoux, ppor. lek. Alfred 
Paczkowski). W tym czasie w naszym kraju istniały trzy ośrodki kształcące wojsko-
wych lotników: Wyższa Szkoła Pilotów w Grudziądzu, Szkoła Obserwatorów i Strzel-
ców Lotniczych w Toruniu, Niższa Szkoła Pilotów w Bydgoszczy (30 listopada 1926 r. 
przemianowana na Centralną Szkołę Podoficerów Pilotów)11. Właśnie do tej ostatniej 
przybył J. Leoszko i choć z zapisów w dokumentach personalnych wynika, iż oficjal-
nie został odkomenderowany z 1. Pułku Lotniczego na szkolenie dopiero 1 kwietnia 
1925 r., to jednak w Bydgoszczy zjawić musiał się dużo wcześniej, gdyż już 13 marca 
prasa donosiła o jego wypadku na miejscowym lotnisku. Pilotował wówczas samo-
lot francuski typu „Breguet 14” i podczas lądowania zawadził skrzydłem o konary 
drzew, co spowodowało gwałtowne przyziemienie i uszkodzenie maszyny, która sta-
nęła w płomieniach. Zapalił się również kombinezon pilota, na szczęście J. Leoszko 
zdołał opuścić płonącą maszynę, a pomocy udzielili mu inni kursanci, którzy widzieli 
cały wypadek i natychmiast ruszyli z odsieczą. Prasa donosiła, że aeroplan wart 60 ty-
sięcy zł uległ kompletnemu zniszczeniu, zaś ciężko poparzony lekarz trafił na kurację 
do szpitala12. W rzeczywistości obrażenia na szczęście nie były zbyt poważne i kursant 
szybko powrócił na dalsze szkolenie, które ukończył 8 lipca 1925 r. zostając pierwszym 
lekarzem pilotem w naszych siłach powietrznych13. Do 1. Pułku Lotniczego powrócił 
na stanowisko 9 sierpnia 1925 r., gdzie z dniem 23 września otrzymał oficjalnie tytuł 
i Odznakę Pilota nr 888 (Dz. Pers. 37/26)14.
 Oryginalne doświadczenia i umiejętności dotyczące nie tylko pilotażu, ale przede 
wszystkim własne spostrzeżenia w zakresie reakcji organizmu podczas lotu na 
dużych  wysokościach, a nawet w czasie sytuacji awaryjnych, jakie nabył por. dr J. 
Leoszko  siedząc za sterami samolotów, wzbudziły oczywiste zainteresowanie władz 

 10 Pierwsze słowa pieśni pt. „Marsz Lotników”, powstałego w 1930 r. hymnu lotnictwa polskie-
go, autorką tekstu jest Aleksandra Zasuszanka (primo voto Dobrowolska), muzykę na podstawie 
melodii z czasów kościuszkowskiego powstania opracował por. pil. Stanisław Latwis, <http://biblio 
tekapiosenki.pl/utwory/Marsz_Lotnikow> dostęp 11.11.2020.
 11 Z. Kopociński, K. Kopociński, Służba lekarza wojskowego, wojna i okupacja z perspektywy 
cichociemnego Alfreda Paczkowskiego, [w:] Lekarz na wojnie. Studia z historii literatury i medycy-
ny, red. E. Białek, D. Lewera, Wrocław 2020, s. 257-279, DOI: 10.48249/2020.leknawoj-14; R. Bartel, 
J. Chojnacki, T. Królikiewicz, A. Kurowski, Z historii polskiego lotnictwa wojskowego 1918-1939, 
Warszawa 1978, s. 131-132; CAW, AP 1669.
 12 Wypadek na bydgoskiem lotnisku wojskowem, „Goniec Częstochowski”, 13 marca 1926, nr 59, s. 4.
 13 Pierwszy lekarz pilot, „Dziennik Bydgoski”, 11 lipca 1926, nr 156, s. 9.
 14 CAW, AP 1669.
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wojskowej służby zdrowia, czego skutkiem było przeniesienie go z 1. Pułku Lotnicze-
go do utworzonego w 1926 r. Wydziału Lotniczo-Lekarskiego, będącego zalążkiem 
ośrodka medycyny lotniczej. Pracujący tam zespół fachowców skupiał się głównie na 
badaniach związanych z wpływem na organizm ludzki przebywania w warunkach 
zwiększonego ciśnienia atmosferycznego i różnych warunkach lotu oraz wypraco-
wania najlepszych metod i zasad selekcji kandydatów do wojsk lotniczych. Ważnym 
zagadnieniem było również określenie podstaw szeroko rozumianej higieny pracy 
pilotów (najlepsza wydajność, czas pracy, warunki pracy etc.) oraz wypracowanie 
najbardziej skutecznych metod treningu lotniczego i wsparcia psychofizycznego pilo-
tów (zabiegi terapeutyczne, sport, higieniczny tryb życia etc.). Pierwszym sukcesem 
WLL było opracowanie w zwięzłej formie zasad kwalifikacji kandydatów do lotnic-
twa czyli „Przepisów służbowych oceny zdolności do służby w powietrzu” (sygn. Lot. 
125/360)15. Aby poszerzyć możliwości badawcze i skonfrontować własne doświadcze-
nia z innymi badaczami zajmującymi się taką problematyką, postanowiono nawiązać 
ścisłe kontakty z lekarzami francuskimi, których lotnictwo stało wówczas na wyższym 
poziomie rozwoju niż w Polsce, a jednocześnie Francja uznawana była za największe-
go sojusznika naszego państwa. Na półroczny staż naukowy do miejscowości Bourget 
i Istres udali się mjr dr W. Missiuro i por. dr J. Leoszko, co dla młodego oficera było 
z pewnością dużym wyróżnieniem, na co bez wątpienia miały wpływ jego unikalne 
doświadczenie lekarsko-lotnicze, choć nie bez znaczenia była także dobra znajomość 
w mowie i piśmie języka francuskiego (w równym stopniu znał także język niemiecki 
i rosyjski). Pobyt ten zaowocował dalszym dynamicznym rozwojem medycyny lotni-
czej w Polsce, do czego w pewnym stopniu przyczynił się także J. Leoszko16.

Działalność naukowa w CBLL i IBLL

 Rozległość i rozmiar zadań stojących przed pierwszymi medykami lotniczymi 
z WLL, szczególnie w kontekście bardzo dynamicznego rozwoju lotnictwa w Polsce 
w okresie dwudziestolecia międzywojennego, wymusił niejako rozbudowę istniejącej 
dotychczas struktury. 7 stycznia 1928 r. w miejsce WLL decyzją Ministerstwa Spraw 
Wojskowych powołano nowy ośrodek naukowo-badawczy pod nazwą Centrum Ba-
dań Lekarskich Lotnictwa (CBLL) zwany później zwyczajowo „Cebulą”, który roz-
począł funkcjonowanie 15 marca 1928 r. Kierownikiem tej instytucji został płk dr 
Adam Huszcza (1875-1959), który jednocześnie objął funkcję szefa lotniczej służby 
zdrowia oraz przewodniczącego Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej przy CBLL. 
Instytucja  miała dwustronną podległość, pod względem administracyjno-służbo-
wym pieczę nad nią sprawował Szef Departamentu Aeronautyki MSWojsk., zaś w 
kwestiach facho wo-medycznych Szef Departamentu Zdrowia MSWojsk. Dotychcza-
sowi pracownicy WLL weszli w skład CBLL, w tym awansowany w 1928 r. do stopnia 
kapitana J. Leoszko, który objął tam funkcję referenta służby zdrowia. W tym czasie 

 15 A.B. Szcześniak, dz. cyt., s. 31.
 16 Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie (GBL), KOL J. Leoszko; A. Felchner, dz. cyt., s. 198.
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pozostałą obsadę personalną  ośrodka tworzyli: ppłk dr Włodzimierz Missiuro (fizjo-
log), płk dr Kazimierz Szalla (internista), kpt. dr Władysław Kondratowicz (asystent 
fizjolog), mjr dr Włodzimierz Sawicz (chirurg-rentgenolog), mjr dr Władysław Pol 
(okulista), mjr dr Stefan Sikorski (otolaryngolog), płk dr Adam Szebesta (neurolog), 
prof. Bohdan Zawadzki (psycholog). Początkowo korzystano z gościnności Szpitala 
Ujazdowskiego, gdyż dopiero w grudniu 1928 r. pozyskano własną siedzibę miesz-
cząca się w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 2/4. Główne zadania, jakie postawio-
no przed CBLL, były niejako kontynuacją i rozszerzeniem prac WLL w zakresie badań 
nad fizjologią i patologią warunków lotu, higieną pracy, leczeniem i profilaktyką cho-
rób związanych z lotnictwem, metodologią badań kandydatów do służby i określe-
niem kryteriów kwalifikacji, użyciem lotnictwa w ewakuacji sanitarnej, medycznych 
aspektów związanych z projektowaniem aparatów lotniczych czy wyposażenia załóg 
etc. W „Cebuli” przeprowadzano także badania wstępne, okresowe i okolicznościowe 
personelu lotnictwa cywilnego i wojskowego oraz szkolenia kadry medycznej jedno-
stek lotniczych17.

 17 A.B. Szcześniak, dz. cyt., s. 32-33.

Ryc. 2. Fotografia grupowa oficerów CBLL podczas wizytacji przełożonych z dowództwa Lotnictwa.
siedzą od lewej: ppłk dr Władysław dybowski, płk inż. stefan karpiński, płk dr adam Huszcza, gen. bryg. pil. 
inż. Ludomir Rayski, mjr dr antoni Fiumel, ppłk dr kazimierz Polkowski. stoją od lewej: dr Piotr Macewicz, 
NN, mjr dr stanisław Marczewski, mjr dr Władysław Pol, mjr dr stanisław Jasiński, mjr dr kazimierz Raczyński-
-Woliński, kpt. dr Wacław Wójcik, NN, mjr dr pil. Józef Leoszko, mjr dr kazimierz Michalik, mjr dr Włodzimierz

sawicz, mjr dr Zygmunt krzyczkowski, kpt. dr Witold Letowt, Warszawa CBLL, lata 1934-1936
Źródło: a.B. szcześniak, Wojskowy instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa 1988, s. 32
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 W 1928 r. kpt. dr J. Leoszko został oddelegowany do Szpitala Ujazdowskiego ce-
lem odbycia specjalizacji z okulistyki. Po roku, już jako wyszkolony okulista, powrócił 
do CBLL, gdzie kontynuował swoje prace naukowe z zakresu medycyny lotniczej. 
W licznych artykułach poruszał całą gamę problemów, od analizy przyczyn wypad-
ków lotniczych, poprzez kwestie należytej współpracy lekarzy z instruktorami pilo-
tażu celem właściwego prowadzenia szkolenia, aż do kwestii zastosowania lotnic-
twa sanitarnego w czasie wojny18. Dużo uwagi poświęcał kwestii właściwej opieki 
zdrowotnej nad polskimi pilotami, która w jego ocenie nie stała w naszym kraju na 
najwyższym poziomie. Zwracał uwagę, iż we Francji w pięknym zamku Boulins zor-
ganizowano dom wypoczynku i rekonwalescencji dla francuskich pilotów, podobny 
ośrodek powstał także w Rosji w miejscowości Swiatoszyno, natomiast brakowało ta-
kiego miejsca w Polsce. W jego opinii:

Posiadanie takiego domu wypoczynkowego daje możność lekarzom lotniczym plano-
wego przeprowadzenia »remontu« personelu latającego przez kierowanie w ciągu ca-
łego roku lotników, potrzebujących specjalnej kuracji lub też wypoczynku i rekonwale-
scencji po chorobach i wypadkach lotniczych19.

 W owym okresie Centrum Badań Lekarskich Lotnictwa organizowało jedynie raz 
w roku miesięczne kursy lecznicze w Jastrzębiu Zdroju (1930 i 1931) i Krynicy (1932), 
co było daleko niewystarczające i budziło pewien niepokój pilotów po przebytych 
urazach, którzy mieli zaleconą rekonwalescencję, lecz mogli ją odbyć dopiero po paru 
miesiącach, a nie zgodnie z lekarskimi poleceniami jak najszybciej. Zarysowany kon-
trast między poziomem opieki medycznej nad lotnikami we Francji, Rosji i Polsce, był 
podstawą sformułowania przez niego ważnego postulatu utworzenia „Domu Zdro-
wia Lotnika”, z którego przez cały rok mogliby korzystać piloci i personel lotniczy20. 
W swoich pracach naukowych podkreślał konieczność ścisłej współpracy inżynierów 
lotniczych i projektantów ubiorów wojskowych z lekarzami medycyny lotniczej, aby 
tworzyć statki powietrzne i wyposażenie indywidualne pilotów w sposób najbardziej 
optymalny i zapewniający bezpieczeństwo. Jako nie tylko lekarz, ale także doświad-
czony pilot, zwracał uwagę na liczne drobne szczegóły, które niezbyt dobrze skonstru-
owane stanowiły poważny problem w powietrzu, np. niewygodny fotel, ocieplany 
kombinezon zbytnio krępujący ruchy, czapka pilotka niewłaściwie chroniąca głowę 
podczas wypadku, niezbyt czytelny panel z zegarami kontrolnymi, kokpit z niedo-
stateczną widocznością przestrzeni wokół samolotu, aparatura tlenowa z niewidocz-

 18 GBL, KOL J. Leoszko; „Rocznik Oficerski 1928”, Warszawa 1928, s. 716, 737; tenże, O współpra-
cy lekarzy z instruktorami w szkole pilotów, „Lekarz Wojskowy”, 1935, nr 12, s. 705-711; tenże, Me-
dycyna lotnicza i przyczyny wypadków lotniczych, „Zdrowie”, 1929, nr 8, s. 491-496: tenże, Analiza 
naukowa wypadku lotniczego, „Przegląd Lotniczy”, 1929, nr 12, s. 1009-1014; tenże, Z psychotech-
niki lotnictwa, „Lekarz Wojskowy”, 1927, nr 4, s. 406-407; tenże, Zastosowanie lotnictwa sanitarnego 
podczas wojny, "Przegląd Lotniczy", 1936, nr 6, s. 277-279.
 19 J. Leoszko, Dom Zdrowia Lotnika, „Przegląd Lotniczy”, 1932, nr 5-6, s. 289; tenże, Lotnicy woj-
skowi na kuracji fizjatrycznej w Krynicy, „Lekarz Wojskowy”, 1932, nr 4, s. 268-269.
 20 Tamże.
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nym dla pilota manometrem etc.21. W jednym z artykułów przedstawił także bazowe 
wymagania, jakie powinien spełniać samolot przystosowany do ewakuacji rannych 
i chorych (oświetlona i ogrzewana kabina, nosze zaczepione na amortyzowanych 
pasach minimalizujących wstrząsy odczuwalne przez pacjentów, odpowiednio duże 
drzwi dla załadowania noszy etc.). Nie ukrywał, że sam jest na tym polu zwolenni-
kiem francuskiego samolotu „Farman 62”, który jednak w jego opinii bardziej byłby 
przydatny w warunkach wojny i dużej ilości rannych wymagających pilnej ewakuacji 
(5 miejsc leżących, 3 siedzące), natomiast podczas pokoju w pełni sprawdzały się uży-
wane w Polsce maszyny „Hanriot 14 S” (jednomiejscowy) i „Breguet 14 T bis” (dwu-
miejscowy).
 Warto wspomnieć, że władze wojskowej służby zdrowia przywiązywały ogromną 
wagę do rozwoju lotnictwa sanitarnego. Jego wielkim propagatorem był płk dr Feli-
cjan Sławoj Składkowski (1885-1962), późniejszy generał i Premier Rządu RP, który 
w 1923 r. został wybrany prezesem Komitetu Wykonawczego Lotnictwa Sanitarnego 
w Polsce. W następnym roku powołał on do życia Komitet Propagandy Lotnictwa 
Sanitarnego wraz z agendami na terenie wszystkich dziesięciu okręgów korpusów. 
Dzięki ofiarności społeczeństwa i prężnym działaniom tej instytucji, udało się w ciągu 
czterech kolejnych lat zgromadzić środki na zakup aż dwunastu maszyn typu „Han-
riot 14 S”. W dalszych latach aktywność ta była kontynuowana i wspierana przez ko-
lejnego Szefa Departamentu Zdrowia MSWojsk, gen. bryg. dr. Stanisława Roupperta 
(1887-1945), który wraz z płk. dr. A. Huszczą wszedł w skład powstałego w 1928 r. 
Komitetu Propagandy Medycyny Lotniczej w Polsce22.
 Swoje dokonania naukowe J. Leoszko starał się także prezentować na arenie mię-
dzynarodowej, czego dobrym przykładem jest jego referat (współautor A. Huszcza) 
pt. „Korpus Sanitarny Lotnictwa” wygłoszony w 1933 r. na II. Międzynarodowym 
Kongresie Lotnictwa Sanitarnego w Madrycie. Podkreślał w nim konieczność pogłę-
biania przez lotniczy personel medyczny wiedzy z zakresu lotnictwa i fizjologii lotni-
czej poprzez wykonywanie lotów w charakterze obserwatorów lub nawet kończenie 
kursów pilotażu. Sam jako pilot był najlepszym przykładem i sprawdził w praktyce tę 
formę edukacji. Warto przy tym wspomnieć, że pracownicy CBLL mieli przyznawany 
dodatek lotniczy w wysokości 50% poborów, pod warunkiem wykonania w każdym 
miesiącu przelotu lub lotu statkiem powietrznym. Jednocześnie władze sił powietrz-
nych starały się także w sposób symboliczny podkreślać związek tego ośrodka z lot-
nictwem poprzez przyznanie jego lekarzom prawa noszenia kordzika i odznaki lotni-
czo-lekarskiej (srebrnej lub złotej w zależności od lat służby)23.
 W 1934 r. w stan spoczynku odszedł dotychczasowy kierownik „Cebuli” 
płk dr Adam Huszcza, którego zastąpił mjr dr Antoni Fiumel (1895-1964), jednocześnie  

 21 J. Leoszko, O współpracy inżynierów konstruktorów lotniczych z C.B.L.L., „Przegląd Lotni-
czy”, 1935, nr 7, s. 306-307.
 22 Z. Kopociński, K. Kopociński, C. Jeśman, Początki lotnictwa sanitarnego w Polsce, „Archiwum 
Historii i Filozofii Medycyny”, 2010, s. 61-64; J. Leoszko, Przystosowanie samolotu do celów sanitar-
nych, „Ratownictwo”, 1930, nr 12, s. 1-3.
 23 A.B. Szcześniak, dz. cyt., s. 32-34; 
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J. Leoszko został awansowany do stopnia majora. Dynamika zmian zachodzących 
w lotnictwie wymuszała również odpowiednie reformy ośrodka medycyny lotni-
czej, by nadążyć za powstającymi wynalazkami i monitorować oraz minimalizować 
związane z nimi ewentualne niebezpieczeństwa zdrowotne. 1 sierpnia 1936 r. CBLL 
przemianowano na Instytut Badań Lekarskich Lotnictwa (IBLL), którego zadania 
poszerzono o wykonywanie badań nie tylko kandydatów do lotnictwa cywilne-
go i wojskowego, ale także radiooperatorów i mechaników pokładowych, pilotów 
szybowcowych i skoczków spadochronowych. Odsetek osób niezdolnych do służ-
by w lotnictwie badanych wówczas w IBLL kształtował się na poziomie ok. 40%, 
a ich rzetelna selekcja do konywana przez lekarzy ośrodka była znaczącym wkładem 
w bezpieczeństwo lotów i przyczyniła się do minimalizacji wypadków wywołanych 
czynnikiem ludzkim24.

 24 Tamże, s. 35; Lista starszeństwa oficerów zawodowych korpusu sanitarnego, Warszawa 1934, 
s. 23; „Rocznik Oficerski 1932”, Warszawa 1932, s. 329, 838.

Ryc. 3. Fotografia grupowa oficerów CBLL, siedzą od lewej: Józef Leoszko, Hugo Handke, antoni Fiumel, 
Włodzimierz sawicz, Władysław Pol, Warszawa CBLL, lata 1934-1936

Źródło: a.B. szcześniak, Wojskowy instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa 1988, s. 32
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 Ostatnim znaczącym dokonaniem polskich medyków lotniczych w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego było stworzenie w 1936 r., jeszcze pod redakcją  
płk. dr. A. Huszczy, nowych przepisów oceny zdrowia w lotnictwie pt. „Zarys współ-
czesnej metodyki badań lotniczo-lekarskich”. Poszczególni autorzy rozdziałów opi-
sali ówczesny poziom wiedzy medyczno-lotniczej w zakresie: badania narządów 
wewnętrznych (A. Fiumel), układu nerwowego i psychiki (Kazimierz Raczyński-Wo-
liński), górnego odcinka dróg oddechowych oraz narządu słuchu i równowagi (Ka-
zimierz Polkowski i Stefan Sikorski), badania chirurgicznego (Włodzimierz Sawicz) 
i w komorze niskich ciśnień (Władysław Dybowski) oraz badania psychotechnicz-
nego (Piotr Macewicz). J. Leoszko nie uczestniczył w bezpośrednim opracowywaniu 
tej publikacji, a problematykę badania okulistycznego opisał tam Władysław Pol. 
W owym okresie badanie narządu wzroku obejmowało określenie ostrości wzroku, 
stopnia widzenia stereoskopowego przy pomocy aparatu Dolmana, rozróżniania 
barw, sprawności mięśni odpowiedzialnych za ruchy gałki ocznej, pola widzenia etc. 
W CBLL/IBLL funkcję lekarza okulisty sprawował mjr dr W. Pol, choć J. Leoszko jako 
lekarz specjalizujący się w chorobach oczu również przeprowadzał tam badania oku-
listyczne. W tym czasie mieszkał w Warszawie na ulicy Filtrowej 65/6, jako okulista 
praktykował na ulicy 6 Sierpnia 58/5925.
 W 1938 r. mjr dr pil. J. Leoszko zakończył swą wieloletnią pracę w strukturach 
ośrodka medycyny lotniczej w Warszawie i objął funkcję naczelnego lekarza 6. Pułku 
Lotniczego we Lwowie, co było w pewnym sensie powrotem do początków jego ka-
riery w polskim lotnictwie wojskowym. Trudno dociec, jaka była główna przyczyna 
opuszczenia stolicy, choć można przypuszczać, że pewną rolę mogła tu odegrać sytu-
acja kadrowa w IBLL i brak możliwości awansu zawodowego. Zapewne nie bez zna-
czenia była magia i niezwykła uroda Lwowa, legendarnego miasta „Zawsze Wiernego 
Rzeczypospolitej”, ale także znanego ośrodka naukowego i kulturalnego. Dowódcą 
pułku był w tym czasie płk Tadeusz Prauss, a bazą jednostki lotnisko Skniłów we 
Lwowie. Naczelny lekarz pułku miał w swojej dyspozycji w okresie pokoju jednego 
medyka, w tym czasie por. lek. Wacława Lalkę, co było w zupełności wystarczające. 
Swoją nową funkcją cieszył się niezbyt długo, wybuch II wojny światowej i jej konse-
kwencje kompletnie zrujnowały jego dotychczasowe życie26.

II wojna światowa – w obronie Lwowa i nieba nad Anglią

 Pododdziały 6. Pułku Lotniczego opuściły Lwów już 24 sierpnia 1939 r. i prze-
mieściły się na lotniska zapasowe zgodnie z planem mobilizacyjnym. III/6. Dywi-
zjon Myśliwski  (161. i 162. Eskadra Myśliwska, EM) i IV/6. Dywizjon Obserwacyjny  

 25 A.B. Szcześniak, dz. cyt., s. 36; GBL, KOL J. Leoszko; „Rocznik Lekarski Rzeczypospolitej Pol-
skiej na rok 1936, zawierający spis lekarzy, lekarzy-dentystów i farmaceutów oraz wykaz najważniej-
szych uzdrowisk”, red. S. Konopka, Warszawa 1936, s. 1161, 1301.
 26 GBL, KOL J. Leoszko; „Rocznik oficerski 1939. Stan na dzień 23 marca 1939 r.”, opr. R. Rybka, 
K. Stepan, Kraków 2006, s. 370, 786.
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(63. i 66. Eskadra Obserwacyjna) zostały przydzielone do Armii „Łódź”, II/6. Dywi-
zjon Bombowy (64. i 65. Eskadra Bombowa, EB) do Brygady Bombowej, zaś z Eska-
dry Treningowej utworzono dwa plutony łącznikowe nr 11 i 12, które przydzielo-
no odpowiednio do Armii „Modlin” i Brygady Bombowej. Wzmocnieniu uległa 
obsada personalna służby zdrowia, funkcję lekarza III/6. Dywizjonu Myśliwskiego 
objął  por. lek. Stanisław Pokrzywnicki, zaś do II/6. Dywizjonu Bombowego przy-
był por. lek. Stanisław Skórzyński, który objął opieką 65. EB, a por. lek. Wacław Lal-
ka 64. EB. Dodatkowo z Kadry Zapasowej 1. Szpitala Okręgowego zmobilizowano 
mjr. dr. Michała Leoszko, który przejął funkcję lekarza Bazy Lotniczej nr 6 (obejmowa-
ła Eskadrę Treningową,  park lotniczy, oddział portowy etc.), gdzie zapewne spotkał 
swojego starszego brata Józefa27.

 27 Charków. Księga cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, red. J. Tucholski, Warsza-
wa 2003, s. 294; Ł. Łydżba, Lwowski III/6 Dywizjon Myśliwski, Poznań 2011, s. 9; A.A. Ostanek, 
VI Lwowski Okręg Korpusu w dziejach wojskowości polskiej w latach 1921-1939, Warszawa 2013, 
s. 263; J. Pawlak, Polskie eskadry w Wojnie Obronnej 1939, Warszawa 1982, s. 87-88, 93-96, 138-146, 
231-49. 

Ryc. 4. Pomnik Lotników amerykańskich na Cmentarzu Obrońców Lwowa, Lwów styczeń 2007
Fot. Z. kopociński
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 7 września 1939 r. mjr dr pil. J. Leoszko został przydzielony do Szefostwa Służ-
by Zdrowia DOK VI, gdzie spotkał swoich byłych kolegów z IBLL, którzy w nocy 
z 4/5 września dostali rozkaz opuszczenia wraz z rodzinami stolicy i przemieszczenia 
się do Lwowa, gdzie instytut został formalnie rozwiązany, a kadra przekazana do 
dyspozycji służby zdrowia lwowskiego okręgu. Cały personel lotniczo-lekarski wraz 
z J. Leoszko otrzymał rozkaz przemieszczenia się do Buczacza celem utworzenia tam 
szpitala polowego, czego w wyniku agresji sowieckiej z 17 września 1939 r. nie udało 
się w pełni zrealizować. Duża część kadry zdołała przekroczyć granicę rumuńską, 
dzięki czemu uniknęła niewoli sowieckiej i śmierci w dołach Katynia czy innych miej-
scach kaźni. Okrutny żołnierski los sprawił, że na zawsze rozdzieliły się drogi dwóch 
braci Leoszko, lekarzy wojskowych broniących we wrześniu 1939 r. Lwowa i kresów 
wschodnich. Józef zdołał przedostać się do Rumunii, a Michał w nieznanych okolicz-
nościach dostał się do niewoli sowieckiej i trafił do obozu w Starobielsku, zamordowa-
ny przez NKWD wiosną 1940 r.28.
 J. Leoszko, jak większość personelu lotniczego, dość szybko opuścił Rumunię 
i po klęsce Francji latem 1940 r. znalazł się w Anglii. Jego były przełożony z IBLL, 
ppłk dr Antoni Fiumel, stanął tam na czele podległej RAF (Royal Air Force – Królew-
skie Siły Powietrzne) Sekcji Inspektoratu Polskich Sił Powietrznych, będącej zaląż-
kiem polskiej lotniczej służby zdrowia. Nasi piloci, którzy różnymi drogami przy-
bywali na Wyspy Brytyjskie, byli początkowo kierowani do Ośrodka Wyszkolenia 
Ziemnego na lotnisku w Eastchurch w hrabstwie Kent około 60 km na wschód od 
Londynu, w którym opiekę medyczną sprawował kpt. dr pil. Stefan Knappe, zaś od 
marca 1941 r. mjr dr pil. J. Leoszko. Wkrótce ośrodek został przeniesiony do obozu 
wojskowego w Blackpool, gdzie był takim centrum koncentracji personelu lotnicze-
go, tam odbywały się badania kandydatów do lotnictwa, jak i testy medyczne pilo-
tów po kontuzjach i pobycie w szpitalu. Funkcję starszego lekarza ośrodka pełnił 
J. Leoszko, którego później zastąpił ppłk dr Zygmunt Krzyczkowski (były naczelny 
lekarz 1. plot. w Warszawie), zaś wśród pozostałego personelu medycznego znaleźli 
się inni doświadczeni medycy lotniczy, w tym m.in.: ppłk dr Witold Letowt (były 
lekarz Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie), ppłk dr Kazimierz Michalik (były 
lekarz 2. plot. w Krakowie), kpt. dr Stanisław Pokrzywnicki (były lekarz 6. plot we 
Lwowie) oraz kpt. dr pil. Stefan Knappe (IBLL). W 1943 r. na terenie obozu wojsko-
wego w Blackpool powstała Polska Komisja Lotniczo-Lekarska, której przewodni-
czył ppłk dr Z. Krzyczkowski. Wszystkie polskie dywizjony lotnicze posiadały swo-
ją służbę zdrowia, gdzie opiekę nad personelem pełnili wyłącznie polscy lekarze, 
co było pewnym pokłosiem kursów i szkoleń organizowanych w dwudziestoleciu 
przez CBLL/IBLL, dzięki czemu istniała grupa dobrze wyszkolonych lekarzy me-
dycyny lotniczej29.

 28 Tamże; A. Ochał, dz. cyt., s. 897; Lista katyńska. Jeńcy obozów Kozielsk-Ostaszków-Starobielsk 
zaginieni w Rosji Sowieckiej, opr. A. Moszyński, Londyn 1982, s. 296; Katyń. Lista ofiar i zaginionych 
jeńców obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk, opr. A. L. Szcześniak, Warszawa 1989, s. 322.
 29 A.B. Szcześniak, dz. cyt., s. 41-43; O. Cumft, H. K. Kujawa, Księga lotników polskich 1939-1946, 
Warszawa 1989, s. 49-85.
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Po skończonej wojnie – smutny los emigranta

 Po zakończeniu działań wojennych polscy żołnierze znajdujący się na terenie 
Wysp Brytyjskich znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji życiowej, co w szczególności 
dotyczyło osób zamieszkałych wcześniej na kresach wschodnich II RP. W wyniku ha-
niebnych traktatów w Jałcie i Poczdamie, przywódcy USA, Wielkiej Brytanii i ZSRR, 
łamiąc zasady Karty Atlantyckiej i umowę sojuszniczą z Polską, zdecydowali o po-
zbawieniu naszego kraju dużej części terytorium i masowych przesiedleniach ludno-
ści. Nasi „wspaniali sojusznicy” wyrazili także de facto zgodę na podporządkowanie 
Rzeczypospolitej Stalinowi i utratę przez nią suwerenności. Józef Leoszko, który zo-
stał awansowany przez polskie władze do stopnia podpułkownika (w RAF pozostał 
w randze Squadron Leader czyli odpowiednik majora), nie miał możliwości wyjazdu 
do zajętego przez Sowietów Lwowa, jednocześnie pamiętał o tragicznej śmierci swo-
jego brata i zdawał sobie w pełni sprawę, że w tamtym czasie nie ma dla niego już 
powrotu do ojczyzny. W 1945 r. miał już 51 lat, nie mówił płynnie po angielsku, a lata 
ciężkiej służby lotniczo-lekarskiej spowodowały pogorszenie stanu zdrowia. W tej 
sytuacji trudno było liczyć na znalezienie dobrej pracy w swoim zawodzie, większe 
szanse na nowy start na obczyźnie mieli młodsi koledzy, którzy stosunkowo szybko 
opanowali język angielski i mogli się przystosować do wymogów brytyjskiej służby 
zdrowia, natomiast większość starszych lekarzy miała poważne problemy z funkcjo-
nowaniem po zakończeniu wojny. Nasuwa się tutaj pewna refleksja dotycząca real-
nych i potencjalnych strat dla naszego kraju w wyniku takiej przymusowej emigracji. 
Lekarze i naukowcy, a także absolwenci Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie czy 
Uniwersytetu Jana Kazimierza, niejednokrotnie w naszej historii (np. w momencie od-
zyskania niepodległości po I wojnie światowej) zasilali swym doświadczeniem i wie-
dzą inne ośrodki akademickie i placówki służby zdrowia w całym kraju, w znacznej 
mierze było tak również po 1945 r., choć wielu znakomitych specjalistów, którzy mo-
gli służyć jeszcze długie lata pomocą rodakom w Polsce, pozostało na przymusowej 
emigracji, często zupełnie nie odnajdując się w obcych realiach30. Należy pamiętać, 
że Brytyjczycy odmówili przyznania emerytur polskim oficerom (z pewnymi nielicz-
nymi wyjątkami) i zgodzili się jedynie na wypłatę gratyfikacji wojennej (war grati-
tude) w wysokości dwutygodniowej stawki uposażenia za każdy rok służby. Warto 

 30 K. Kopociński, Z. Kopociński, Lwowskie fundamenty 105. Kresowego Szpitala Wojskowego 
w Żarach, [w:] Szkice z historii Towarzystwa Lekarskiego Lwowskiego, red. E. Hrycaj-Małanicz, 
S. Dorocki, P. Brzegowy, Lwów 2018, s. 181-194; Z. Kopociński, K. Kopociński, Dr Lesław Węgrzy-
nowski (1885-1956) czy obrońca Lwowa i powstaniec warszawski zasługuje na pamięć we Wrocła-
wiu?, [w:] Szkice z historii Towarzystwa Lekarskiego Lwowskiego, red. E. Hrycaj-Małanicz, S. Do-
rocki, P. Brzegowy, Lwów 2018, s. 195-211; Z. Kopociński, K. Kopociński, Losy ostatniego szefa od-
działu chirurgicznego 3. Szpitala Okręgowego w Grodnie ppłk. Adama Kiełbińskiego (1894-1975) 
jako odbicie dziejów polskiej wojskowej służby zdrowia z Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej, 
„Acta Medicorum Polonorum”, 2018, nr 8, z. 1, s. 55-66, DOI. 10.2883/amp.2018.4; A. Magowska, 
Losy lwowskich uczonych na poznańskich studiach lekarskich w latach 1919-1998, [w:] Szkice z hi-
storii Towarzystwa Lekarskiego Lwowskiego, red. E. Hrycaj-Małanicz, S. Dorocki, P. Brzegowy, 
Lwów 2018, s. 74-103.
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przypomnieć, iż istniała ogromna dysproporcja w poziomie gaży wypłacanej polskim 
oficerom lotnictwa w stosunku do brytyjskich w tym samym stopniu wojskowym, np. 
polski podpułkownik dostawał 150-180 funtów, a jego brytyjski odpowiednik (Wing 
Commander) 1000-1500 funtów, toteż ta gratyfikacja wojenna miała dla Polaków cha-
rakter niemal jałmużny. J. Leoszko mieszkał nadal w Blackpool i został zarejestrowany 
w Polskim Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia, który aż do 1949 r. starał się 
zadbać o 120 tysięcy naszych byłych żołnierzy przebywających na Wyspach Brytyj-
skich, przeprowadzając dla nich różnego rodzaju szkolenia i kursy zawodowe. Prze-
ważająca część Polaków, szczególnie oficerów, pracowała tam dużo poniżej swoich 
aspiracji i posiadanego wykształcenia. Bolał także stosunek Anglików, którzy szybko 
po wojnie zapomnieli o wkładzie Polaków w zwycięstwo nad Hitlerem i uważali ich 
jedynie za osoby zajmujące tubylcom miejsca pracy, toteż nasi rodacy często słyszeli, 
iż mają się wynosić i wracać do siebie (więcej od Anglików zrozumienia, przyzwoi-
tości, empatii i życzliwości wykazywali dumni oraz honorowi Szkoci). Władze bry-
tyjskie zachowały się równie „honorowo” wystawiając Polsce rachunek za utrzyma-
nie Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii w czasie wojny, który opiewał, po 
odliczeniu kosztów usług wzajemnych z tytułu ustawy Lend Lease Act, kwotę ponad 
68 mln funtów szterlingów, którą rząd brytyjski bezceremonialnie potrącił sobie z re-
zerw złota naszego skarbu państwa. W taki właśnie sposób nasi „wielcy sojusznicy” 
podziękowali polskim żołnierzom, w tym pilotom i lekarzom lotniczym broniącym 
ich kraju w czasie powietrznej bitwy o Anglię w 1940 r., za sześć lat heroicznej, oku-
pionej licznymi stratami walki. Cała ta dramatyczna sytuacja przyczyniła się zapewne 
do pogorszenia stanu zdrowia ppłk. dr. pil. J. Leoszko, który zmarł 20 września 1948 r. 
w Lincoln, w wieku 54 lat, a pochowany został na Cmentarzu Lotników Polskich 
w Newark w Anglii. Za ofiarną służbę ojczyźnie odznaczono go m.in. dwukrotnie 
Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Niepodległości, Krzyżem 
za Wilno (Wielkanoc 1919), Krzyżem Dywizji Litewsko-Białoruskiej. W życiu prywat-
nym zawarł związek małżeński z Janiną z Wojnarowskich, posiadał dwójkę dzieci31.

Zakończenie

 Józef Leoszko był nie tylko świadkiem, ale także ważnym uczestnikiem procesu 
powstania i rozwoju polskiej medycyny lotniczej w okresie dwudziestolecia mię-
dzywojennego. Na jego oczach nastąpiła transformacja formy opieki medycznej nad 
personelem lotniczym, od przygodnej sprawowanej przez każdego lekarza w danym 
garnizonie, do wyspecjalizowanej lotniczej służby zdrowia w pułkach lotniczych oraz 
centralnej instytucji naukowo-badawczej zajmującej się tą problematyką w skali kra-
jowej i międzynarodowej. Był prawdziwym pasjonatem lotnictwa, osobą obdarzoną 

 31 O. Cumft, H.K. Kujawa, dz. cyt., s. 88; Notice under the Trustee Act, 1925 S.27, „The London 
Gazette”, 22.03.1949, s. 1497; Nekrolog J. Leoszko podpisany przez żonę, syna i córkę, „Życie War-
szawy”, 1948, nr 337, s. 4; A. Ochał, dz. cyt., s. 897 – publikacja zawiera błędną informację, iż Józef 
Leoszko zmarł w 1953 r.



42 Z Eskulapem i biało-czerwoną szachownicą w herbie – ppłk dr pil. Józef Leoszko...

nieprzeciętną odwagą, co udowodnił nie tylko na polu bitwy w 1919 r., ale także zdo-
bywając jako pierwszy lekarz wojskowy tytuł pilota. Swoją działalnością naukowo-ba-
dawczą przez wiele lat przyczyniał się do rozwoju polskiej medycyny lotniczej. Część 
jego poglądów z dzisiejszego punktu widzenia z całą pewnością straciło na aktualno-
ści, np. raczej trudno wymagać od współczesnych specjalistów medycyny lotniczej, by 
zasiadali za sterami naddźwiękowych samolotów bojowych w celu bezpośredniego 
zdobywania wiedzy na temat reakcji organizmu na działanie niekorzystnych zjawisk 
fizycznych w różnych fazach lotu (przeciążenia, wysokie ciśnienie, niedotlenienie, za-
burzenia widzenia etc.), gdyż dzięki najnowszym zdobyczom techniki umożliwiają-
cym monitorowanie stanu zdrowia pilota podczas lotu, jest to zupełnie niepotrzebne. 
Należy jednak pamiętać, że w początkach lat dwudziestych samoloty bojowe były 
absolutną nowością w siłach zbrojnych i dopiero obserwacje oraz doświadczenia ów-
czesnych lekarzy lotniczych kształtowały podstawy zasad szeroko rozumianej medy-
cyny lotniczej, na tym etapie badań naukowych uwagi lekarzy-pilotów były bezcenne, 
a zdobywali je ryzykując własne zdrowie i życie tylko ci najodważniejsi z odważnych, 
w tym J. Leoszko. Wciąż aktualne pozostają jego postulaty, aby lekarze medycyny 
lotniczej brali udział jako konsultanci w procesie tworzenia projektów nowych samo-
lotów czy wyposażenia pilotów w zakresie dotyczącym spraw zdrowotnych i bezpie-
czeństwa. 
 Warto mieć na uwadze, że działania płk. dr. pil. J. Leoszko, jak i całej lotniczej służ-
by zdrowia, przyczyniły się i wciąż przyczyniają się do zmniejszenia ilości wypad-
ków lotniczych, co realnie przekłada się na uratowanie bardzo wielu istnień ludzkich, 
o czym zawsze należy pamiętać, bo to chyba największa zasługa medyków z Eskula-
pem i biało-czerwoną szachownicą w herbie. 
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