
										udomił	Rayski	urodził	się	29	grudnia	1892	roku	w	Czasławiu	na	terenie	dzisiejszego	

powiatu	myślenickiego.	Był	synem	ziemianina	i	powstańca	styczniowego,	

Artura	Teodora	Rayskiego,	oraz	Józefy	z	Seroczyńskich.	Ukończył	Szkołę	Realną	

w	Krośnie	i	podjął	studia	na	Politechnice	Lwowskiej.	Latem	1914	roku	Rayski	wstąpił	

do	Legionów.	Był	żołnierzem	I	Brygady	Legionów.	Brał	udział	w	bitwie	pod	Łowczówkiem	

W	czerwcu	1919	roku	Rayski	powrócił	do	kraju	i	wstąpił	do	formującego	się	polskiego	

lotnictwa.	 Objął	 dowództwo	 10	 Eskadry	 Wywiadowczej.	 Przez	 krótki	 czas	

(w	 październiku	 1919	 roku)	 dowodził	 także	 7	 Eskadrą	 Lotniczą	 (przekształconą	

w	słynną	7	Eskadrę	Myśliwską	im.	Tadeusza	Kościuszki),	w	której	służyli	ochotniczo	

amerykańscy	 lotnicy.	 Jako	 porucznik	 pilot	 Ludomił	 Rayski	 brał	 aktywny	 udział	

w	 wojnie	 polsko-bolszewickiej.	 W	 kwietniu	 1920	 roku	 o�icer	 został	 dowódcą	

pododdziału	 lotnictwa	 bombowego,	 którym	 była	 21	 Eskadra	Niszczycielska.	 	 Rajski	

dowodził	eskadrą	przez	trzy	miesiące,	do	końca	lipca	1920	roku.	W	maju	1920	roku	

jego	 jednostka	 została	 przerzucona	 na	 lotnisko	 we	 wsi	 Rachny	 Lasowe	 niedaleko	

Winnicy.	W	maju	1920	roku	21	Eskadra	Niszczycielska	weszła	w	skład	III	dywizjonu	

lotniczego.	 Brała	 udział	 w	 wyprawie	 kijowskiej,	 wspierając	 działania	 ofensywne	

polskiej	piechoty.	Tak	o	udziale	eskadry	Rayskiego	w	walkach	z	Armią	Czerwoną	na	

Ukrainie	 napisano	 w	 publikacji	 zatytułowanej:	 Ku	 czci	 poległych	 lotników.	 Księga	

Pamiątkowa:	

Udziałem	 jej	 stały	 się	 na	 razie	 dalekie	 rozpoznania	 sięgające	 po	Humań,	Olwiopol,	 Baltę,	

Hajsn	 (…)	 Pod	 koniec	 maja,	 w	 związku	 z	 akcją	 12.	 dyw.	 piech.	 na	 odcinku	 stacja	

Malowannaja	nadarzyła	się	okazja,	by	w	pełni	rozwinąć	pracę	eskadry,	jako	niszczycielskiej.	

Oto	 bolszewicy,	 korzystając	 z	 posiadania	 kilku	 pociągów	 pancernych,	 uniemożliwiali	

akcję	 dywizji.	 Po	 naradzie	 w	 sztabie	 6-ej	 armji	 postanowiono	 użyć	 III	 dyonu	 lotniczego,	

a	w	szczególności	21-ej	eskadry	niszczycielskiej	do	bombardowania.	Akcja	lotnicza	trwała	

kilka	 dni,	 przyczem	 tempo	 pracy	 coraz	 bardziej	 się	 wzmaga	 i	 dochodzi	 do	 3	 –	 4	 lotów	

dziennie	na	załogę.	21-a	eskadra	bombarduje	nieustannie	ciężkiemi	bombami	z	 samolotu	

„Gotha”	i	z	samolotów	„A.	E.	G”.	

Samoloty	 21	 Eskadry	 Niszczycielskiej	 bombardowały	 stację	 kolejową	 Malewannaja.	

Wspólna	 akcja	 lotnictwa	 i	 piechoty	 przyczyniła	 się	 do	 zdobycia	 trzech	 bolszewickich	

pociągów	 pancernych.	 W	 czerwcu	 i	 lipcu	 1920	 roku	 Rayski	 na	 czele	 swojej	 eskadry	

atakował	na	Ukrainie	oddziały	1	Armii	Konnej	Siemiona	Budionnego.	Polskie	lotnictwo	

wspólnie	z	piechotą	próbowało	powtrzymać	pochód	na	zachód	tej	słynnej	bolszewickiej	

formacji.	Po	przebazowaniu	ze	wsi	Rachny	Lasowe	do	Płoskirowa,	eskadra	dowodzona	

przez	 Rayskiego	 rozpoczęła	 intensywne	 loty	 bombowe.	 Od	 18	 do	 22	 czerwca	 jego	

lotnicy	 atakowali	 bolszewickie	 pociągi	 pancerne	 w	 rejonie	 Baru	 i	 Z� merynki.	

W	 pierwszych	 dniach	 lipca	 1920	 roku	 lotników	 Rayskiego	 przerzucono	 na	 lotnisko	

Hołoby	 pod	 Kowlem.	 Lotnisko	 stało	 się	 bazą	 dla	 21	 Eskadry	 Niszczycielskiej,	 która	

atakowała	 kawalerię	 Budionnego	 w	 trójkącie	 pomiędzy	 miastami	 Łuck	 –	 Dubno	

–	Równe.	

W	sierpniu	1920	roku	dowódcę	por.	Rayskiego	odkomenderowano	do	Włoch.	Zadanie,	

które	 wyznaczono	 o�icerowi,	 polegało	 na	 sprowadzeniu	 stamtąd	 wzorcowych	

egzemplarzy	nowych	samolotów.	W	październiku	1920	roku	Ludomił	Rajski	powrócił	

na	 stanowisko	 dowódcy	 21	 Eskadry	 Niszczycielskiej.	 Jednostką	 tą	 dowodził	 do	

stycznia	 1921	 roku.	 W	 momencie	 zakończenia	 wojny	 polsko-bolszewickiej	 Rayski	

miał	stopień	majora.

W	 okresie	 międzywojennym	 o�icer	 był	 jednym	 z	 organizatorów	 polskiego	 lotnictwa.	

Pełnił	 najpierw	 funkcję	 zastępcy	 Departamentu	 IV	 Z� eglugi	 Powietrznej	 Ministerstwa	

Spraw	Wojskowych.	W	1926	roku	został	szefem	Departamentu	Lotnictwa.	W	styczniu	

1934	 roku	otrzymał	 awans	na	 stopień	 generała	brygady.	8	 sierpnia	1936	 roku	 został	

Dowódcą	 Lotnictwa	 Ministerstwa	 Spraw	 Wojskowych.	 W	 czasie	 II	 wojny	 światowej	

służył	 w	 Royal	 Air	 Force,	 a	 po	 śmierci	 generała	Władysława	 Sikorskiego	 wstąpił	 do	

Polskich	Sił	Powietrznych.	Rayski	służył	w	318	Dywizjonie	Myśliwsko-Rozpoznawczym.	

Latał	 także	 w	 1586	 Eskadrze	 Specjalnego	 Przeznaczenia.	 W	 czasie	 powstania	

warszawskiego	wykonał	kilka	lotów	ze	zrzutami	dla	walczącej	stolicy.	Po	zakończeniu	

wojny	 pozostał	 na	 emigracji,	 zamieszkał	 w	 Londynie.	 Podjął	 pracę	 jako	 kreślarz	

w	instytucie	topogra�icznym.	Ludmił	Rayski	zmarł	w	Londynie	11	kwietnia	1977	roku.	

W	 1993	 roku	 urnę	 z	 prochami	 o�icera	 sprowadzono	 do	 Polski	 i	 złożono	w	 Katedrze	

Polowej	Wojska	Polskiego	w	Warszawie.	
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s ł u ż y ł 	 w 	 t u re ck im	

lotnictwie.	 Brał	 udział	

w	 walkach	 lotniczych	

n a d 	 G a l l i p o l i . 	 P o	
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