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Polskim żołnierzom, poległym podczas pełnienia służby 
w misjach zagranicznych, a szczególnie spadochroniarzom 

6. Brygady Powietrznodesantowej, dedykuję tę powieść.

Pamięci chor. pilota Jana Cholewy 
w pięćdziesiątą rocznicę Jego śmierci 

oraz pamięci polskich lotników z dywizjonów bombowych 
i 1586 Eskadry Specjalnego Przeznaczenia

Tadeusz Dytko



Jan Cholewa w mundurze żołnierza RAF
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To prawdziwa historia jednego z najlepszych pilotów 
lotnictwa bombowego i specjalnego RAF, Jana Cholewy, opo-
wiedziana w konwencji „Dywizjonu 303” Arkadego Fiedlera. 
Niezwykła biografia ustroniaka, wybitnego harcmistrza, 
została ukazana na tle działań bojowych dywizjonu bom-
bowego nr 300 i 1586 Polskiej Eskadry Specjalnego Prze-
znaczenia, przemianowanej później w dywizjon bombowy 
nr 301 Ziemi Pomorskiej „Obrońców Warszawy”. Opowieść 
pt. „Liberatorem do Polski” uzupełnia unikatowy pamiętnik 
bohaterskiego pilota, który w czasie wojny wykonał 110 lo-
tów operacyjnych – 35  do Polski, z czego osiem ze zrzutami 
dla powstańczej Warszawy. Wynik ten stawia go w rzędzie 
rekordzistów lotnictwa bombowego i specjalnego RAF. Za 
męstwo i zasługi bojowe Jan Cholewa został odznaczony 
orderem Virtuti Militari, czterokrotnie Krzyżem Walecznych, 
czterokrotnie Krzyżem Lotniczym, najwyższym brytyjskim 
orderem lotniczym – Krzyżem Distingushed Flying Cross, 
Krzyżem Anglii, medalem Lotnictwa Europy, medalem za 
Wojnę we Włoszech, medalem za Obronę Anglii i medalem 
Wojennym oraz pośmiertnie – Warszawskim Krzyżem Po-
wstańczym. To ostatnie odznaczenie nadano mu za jego 
ofiarne loty nad walczącą Stolicę.



Pomnik Jana Cholewy w Ustroniu, fot. T. Dytko
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W BRINDISI TRWA WOJNA O NOWE SAMOLOTY

Świat wkroczył w kolejny miesiąc wojny. Ciężkie bitwy, 
zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie, nie zapowiadały 
rychłego końca tej najstraszniejszej we współczesnych 
dziejach ludzkości tragedii. Po ciężkich, ale zakończonych 
sukcesem 2. Korpusu Polskiego walkach o Monte Cassino, 
gdzie w dniu 18 maja 1944 roku na ruinach klasztoru za-
wisła polska flaga, przełamano w końcu Linię Gustawa, co 
otworzyło alianckim wojskom drogę na Rzym. 4 czerwca 
alianci wkroczyli bez walki do wiecznego miasta, z którego 
Niemcy wycofali się, nie mając szans na organizację skutecz-
nej obrony. Miesiąc później rozpoczęła się operacja „Ostra 
Brama”, w wyniku której Wilno zostało opanowane przez 
Armię Czerwoną i oddziały AK. Dwa dni później Brytyjczycy, 
po długim boju, zajęli Caen. 18 lipca 3. Dywizja Strzelców Kar-
packich z 2. Korpusu Polskiego zdobyła miasto i port Ankona 
w środkowych Włoszech na wybrzeżu adriatyckim. Pozostałe 
jednostki korpusu opanowały ujście rzeki Esino, odcinając 
Niemcom drogę odwrotu na północ. Wejście do portu uła-
twiło sprzymierzonym prowadzenie ofensywy na Rimini  
i Linię Gotów. 20 lipca został przeprowadzony nieudany za-
mach na Hitlera przez płk. Stauffenberga w Wilczym Szańcu. 



10

L i b e r a t o r e m  d o  P o l s k i

Dzień później Amerykanie rozpoczęli lądowanie na Guam.  
22 lipca Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego ogłosił swój 
manifest. Dzień później Armia Czerwona wyzwalała obóz  
w Majdanku. Wkrótce zdobyto Lwów. 30 lipca Armia Czer-
wona osiągnęła linię Wisły. 

W Londynie polskie władze jeszcze się łudzą, że uda 
się wyzwolić nasz kraj z okupacji niemieckiej przez Armię 
Krajową i że alianci dogadają się z Sowietami na temat powo-
jennego miejsca Polski na politycznej mapie świata. Dlatego 
ogromnego znaczenia nabrała pomoc zrzutowa dla państwa 
podziemnego. Jeszcze w czerwcu 1944 roku Oddział VI Sztabu 
Naczelnego Wodza opracował szczegółowy plan kolejnego 
sezonu operacyjnego, nadając mu kryptonim „ODWET”.  
W Komendzie Głównej Armii Krajowej skorygowano te za-
mierzenia, uzależniając ich realizację od placówek odbior-
czych, terminów lotów, przede wszystkim jednak od sytuacji 
na froncie wschodnim. Dowódca polskiej bazy przerzuto-
wej we włoskim Brindisi, czterdziestoczteroletni mjr Jan 
Jaźwiński, już od trzech miesięcy bezskutecznie depeszował 
o wzmocnienie eskadry w sprzęt i ludzi.

W lipcu 1944 roku Polska eskadra znajduje się w opła-
kanym stanie. Załogi są zmęczone intensywnymi lotami do 
kraju, do północnych Włoch i Jugosławii. Z wylatanym peł-
nym limitem godzin operacyjnych właściwie kwalifikują się 
do tego, by natychmiast skierować je na urlopy. Jaźwiński 
to przedwojenny oficer ze specjalnością inżynierii lądowej, 
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później oficer wywiadu II Oddziału Sztabu Generalnego. Pod-
czas wojny, po wylądowaniu w Wielkiej Brytanii stał się pio-
nierem koncepcji przerzutu lotniczego do kraju. Ma ogromny 
talent organizacyjny. Jako jeden z pierwszych ukończył kurs 
spadochronowy. Otrzymał odznakę skoczka spadochrono-
wego z numerem 5. Jest dumny z tego, że na jej odwrocie ma 
wygrawerowany epigraf „Tobie Ojczyzno”. Polskie załogi mają 
do niego zaufanie, bo jest twardy i nieustępliwy w stosunku 
do sojuszników. Wyjątkowo ostro rozmawia z Brytyjczykami. 
Potrafi się upomnieć o swoje, to jest o podwładnych, o stan 
techniczny bazy. 

– Nie mam samolotów, nie mam ludzi! – mjr Jaźwiński 
krzyczy do słuchawki. – Miał powstać polski dywizjon do 
zadań specjalnych, mieliśmy dostać nowe Liberatory. A co 
mamy? Stare i zużyte Halifaxy.

– Pan rozumie, majorze, że te decyzje zapadają w Air Mi-
nistry – angielski pułkownik próbuje się tłumaczyć za swoich 
przełożonych. – Zakłady Handley Page Halifax nie nadążają 
z produkcją, a Liberatory produkują nasi amerykańscy so-
jusznicy, więc dostawy tych bombowców nie od nas zależą.

– Bzdura! Macie gdzieś Polskę i naszą pomoc zrzutową.
– Powinien interweniować wasz premier u naszego 

premiera, sir Winstona Churchilla. Panie Jaźwiński, my  
w dowództwie RAF znamy wasze potrzeby. Jednak w tej 
chwili skupiamy się na froncie zachodnim.

Jaźwiński rzuca słuchawką. Wściekły podchodzi do mapy 
i wzrok wbija w miejsca zaznaczone szpilkami. To placówki 
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odbiorcze w kraju. Jest ich coraz mniej, bo za Wisłą stoją 
już Sowieci. Wraca do biurka i przegląda dokumenty. Lista 
załóg jest coraz krótsza. Tym lotnikom, którzy już wylatali 
pełną turę operacyjną, nie może rozkazać, by dalej latali. 
Może tylko prosić. Nic więcej. A gdyby przyszły nowe załogi 
i obiecane Liberatory? Ale alianci się nie spieszą. Sami mają 
problemy z zaopatrzeniem w sprzęt na zachodnim teatrze 
działań wojennych. Ten lipiec jest wyjątkowo gorący i pewnie 
w sierpniu będzie podobna pogoda, myśli major i szykuje się 
do odprawy. Chusteczką ściera pot z czoła, zakłada czapkę  
i udaje się do messy, by zimnym napojem ugasić pragnienie.

Tymczasem rozkołysane fale Adriatyku uderzają o ska-
liste wybrzeże. Rozgrzane do białości promienie słońca śli-
zgają się po stojących na skraju gaju oliwnego kadłubach 
bombowców dalekiego zasięgu. Oślepiają pracujących  
w pocie czoła mechaników, nagrzewają przysadziste baraki 
– kwatery mieszkalne lotników. Kilka zdekompletowanych 
załóg biega po skrawku plaży za czymś, co może przypo-
minać piłkę. Sami weterani. W powietrzu spędzili już po 
kilkaset godzin. Teraz kończą turę lotów bojowych. Jeszcze 
kilka dni. Jeden, dwa loty. Przeszli piekło. Nawet o tym nie 
myślą. Rzeczywistość bywa okrutna. Nostalgia i gonitwa czar-
nych myśli potrafią zdziałać wiele złego. Muszą zapomnieć. 
Przynajmniej w dzień. Cieszyć się każdą chwilą życia. Głupio 
zginąć, kiedy koniec wojny jest tak bliski.

Okrzyki, wybuchy śmiechu i plusk wpadających do wody 
ciał. Sielankowy obraz. Lotnicy z eskadry 1586 Specjalnego 
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Przeznaczenia pochodzą z różnych stron Polski. Na dalekie 
południe Włoch zagnała ich wojna. Wszyscy pragną wrócić 
do kraju. Od kilku dni tylko o tym mówią. Marzą o spotkaniu 
z najbliższymi. Pięć lat rozłąki. Pięć lat tęsknoty. I tyle ofiar. 
Tylu wspaniałych polskich lotników odeszło na zawsze.

To morze dzisiaj jest wzburzone i okrutne, myśli Janek. 
zaledwie przed dwoma dniami morska toń zabrała mu przy-
jaciela. Zginęła cała załoga. Janek wchodzi po pas do wody. 
Woda jest ciepła i bardzo słona. Zanurza się aż po szyję. Nie 
ma sił na pływanie. Rezygnuje. W kilkanaście sekund żar 
lejący się z nieba wysuszy skórę. Bose stopy zostawiają wy-
raźne ślady na piasku, które zaraz znikają. Te ślady są mało 
ważne. Nic nie znaczą. Czymże jest jeden lotnik, jeden czło-
wiek w teatrze działań wojennych? Janek jest pierwszym 
pilotem Halifaxa. Właśnie kończy drugą turę lotów bojowych. 
Ma niespełna dwadzieścia cztery lata i czuje się zmęczony 
wojną, zmęczony lataniem. Właściwie całą młodość zabrała 
wojna. Każde zadanie bojowe to 10–13 godzin nieustannego 
napięcia nerwowego, stresu i ciągłego zagrożenia życia. To 
ogromny ciężar odpowiedzialności za ludzi, sprzęt i maszynę.

Kiedy w lotniskowym głośniku słyszy swoje nazwisko, 
nie sądzi, że rozmowa z oficerem operacyjnym bazy cokol-
wiek zmieni w jego życiu.

– Janku, czy naprawdę czujesz się na siłach, żeby wrócić 
do lotów specjalnych? – pyta polski oficer w randze majora, 
uważnie wpatrując się w młodzieńczą jeszcze twarz pilota.

W  B r i n d i s i  t r w a  w o j n a  o  n o w e  s a m o l o t y
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 Oficer trzyma w ręce depeszę z Londynu i chwilę się 
waha, następnie przenosi wzrok na dużą, zajmującą całą 
ścianę mapę Europy i zaprasza do niej załogę Cholewy.

– O tu – wskazuje palcem na środkową Polskę – poleci-
cie tam dzisiaj, szczegóły na odprawie. Witamy w eskadrze 
na trzecią turę operacyjną! – mówi dowódca eskadry mjr 
Eugeniusz Arciuszkiewicz.

Punktualnie o 14.00 załogi są już w sali odpraw, która 
toczy się normalnym biegiem, według z góry zaplanowanego 
scenariusza. Doświadczone załogi, a tych jest większość, 
znają wszystkie zagadnienia niemal na pamięć. Warunki 
meteorologiczne, trasę przelotu, punkty orientacyjne, 
aktualną sytuację militarną w rejonie zrzutu, placówkę 
zapasową, wymianę sygnałów świetlnych, warunki 
bezpieczeństwa itd.

– Według naszych pomiarów najdalej za godzinę wiatr 
powinien ustąpić – meteorolog bazy uspokaja załogi. – Nad 
Węgrami i Polską będzie bezwietrznie, ale z opadami deszczu.

– Pamiętajcie, ładunek może przepaść, może się dostać 
w ręce wroga, ale nie wy – oficer operacyjny kieruje te słowa 
do grupy ubranych po cywilnemu spadochroniarzy. – Niemcy 
nie mogą was schwytać żywych. Każdy z was jest więcej wart 
niż kompania piechoty – podkreśla. 

W polskiej eskadrze wszyscy zdają sobie sprawę z tego, 
że podziemie w kraju nieustannie błaga o broń, lekarstwa  
i o pieniądze. Potrzebni też są specjaliści. Technicy od fałszo-
wania dokumentów, oficerowie wywiadu i łącznościowcy.
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– Stara śpiewka – mruczy pod nosem radiooperator. – 
Londyn i tak ma w dupie nasze potrzeby. Myślicie, że Chur-
chillowi zależy na Polsce, że obroni nas przed Sowietami?

– Leśne dziadki dowodzą nad Tamizą zza biurek, nie 
mając pojęcia o rzeczywistości wojennej – mówi jeden  
z lotników.

– Ja bym tych skur… zabrał na pokład bombowca i zrzucił 
w sam środek okupowanej Polski! – woła jeden z pilotów.

Jeszcze chwilę, a odprawa zamieni się w zbiegowisko 
niesfornych lotników.

– Panowie, trochę kultury, zaraz przybędą Brytyjczycy, 
więc zostawmy tę pyskówkę dla siebie – szef wyszkolenia 
stara się uspokoić napiętą sytuację.

 – Mimo wszystko dzisiaj będą loty do Polski – informuje 
oficer operacyjny, mjr Józef Gryglewicz.

Wszyscy w Campo Cassale zdają sobie sprawę z tego, iż 
załogi są zmęczone, a samoloty zużyte. Większość sprzętu 
nadaje się do poważnego remontu, niektóre egzemplarze 
powinny raczej trafić na złomowisko. A fakt, że jeszcze latają, 
to w głównej mierze zasługa polskich mechaników. Załogi 
jednak polecą. Wbrew zdrowemu rozsądkowi, wbrew re-
aliom operacyjnym.

– Odpocznij Janku, nie musisz, właśnie ty już nie musisz 
– dowódca eskadry stara się odciągnąć pilota od szalonej 
decyzji.

– Zmęczenie zaraz minie. To ta śródziemnomorska po-
goda, te upały, panie majorze – wyjaśnia Janek Cholewa.

W  B r i n d i s i  t r w a  w o j n a  o  n o w e  s a m o l o t y
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– Odpocznij – nie ustępuje dowódca. – Wkrótce dosta-
niemy uzupełnienie w ludziach. Daj im szansę polatania  
w tej wojnie.

Na młodzieńczej twarzy Janka pojawia się frasunek.
– Szansę na śmierć, chciał pan powiedzieć, panie majo-

rze. Obaj doskonale wiemy, że żaden z tych nowicjuszy nie 
przeżyje więcej niż trzech, czterech lotów – takie są realia 
naszych zadań. Niedoświadczone załogi nie zniosą trudów 
operacji zrzutowej. Ci młodzi nawigatorzy nic nie umieją.  
Z pierwszego dłuższego lotu nie zdołają wrócić.

– Znam doskonale tę prawdę o stanie naszej eskadry – 
major podejmuje temat. – Ośrodki w Wielkiej Brytanii nie 
nadążają z przygotowaniem załóg. Brakuje im czasu. A od 
nas żąda się coraz to nowych i cięższych zrzutów, nie dając 
nic w zamian.

Wieczorem trzy bombowce: dwa Halifaksy i jeden Li-
berator przygotowują się do lotu. To wszystko, czym aktu-
alnie dysponuje eskadra. Nic więcej major Arciuszkiewicz 
nie może zaoferować walczącemu w kraju podziemiu. Żegna 
swoje załogi wyciągniętym w górę kciukiem.

– Good Luck! – krzyczy, lecz jego głos ginie w tumulcie 
odpalanych silników. Widzi Janka Cholewę wspinającego 
się do kabiny pilotów. To jego najmniejszy pilot. Chyba naj-
mniejszy w całym lotnictwie bombowym i specjalnym RAF. 
Mały, ale zadziorny i odważny. Właśnie teraz major przypo-
mina sobie jego słowa. Ten młody człowiek z Podbeskidzia 
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powiedział mu więcej prawdy o wojnie, niż dowiedział się od 
swoich przełożonych, którzy w wielkim pośpiechu przeszka-
lają lotników, często pomijając przepisy i instrukcje. Jakież to 
typowe polskie zachowanie, znane od dawna w kraju i żywo 
przeniesione na obczyznę. Ale dowódca eskadry jeszcze nie 
wie, że już wkrótce ojczyzna zażąda od niego rzeczy nie-
możliwych, niewykonalnych. Przed polską eskadrą zostaną 
postawione zadania, którym żaden aliancki dywizjon do za-
dań specjalnych nie podoła. Sojusznicy nazwą te wyprawy 
szaleńczymi, nie mającymi nic wspólnego z normalnymi dzia-
łaniami wojennymi. Będzie to heroiczna pomoc zrzutowa 
dla powstańczej Warszawy. Będą latać Polacy, Brytyjczycy, 
Nowozelandczycy i lotnicy z Południowej Afryki oraz Kanady. 
Ale te zrzuty dla polskiej stolicy będą kroplą w morzu po-
trzeb. Większość zrzutów przepadnie, część przejmą Niemcy. 
W żaden sposób heroiczny zryw lotników RAF nie odmieni 
tragicznego losu Warszawy. Takiego przebiegu wydarzeń, 
w ostatnich dniach lipca, nie przewidział dowódca polskiej 
eskadry.

Na razie lot przebiega spokojnie. Janek panuje nad ste-
rami. Chmury idą gęste, zbite i tak ciemne, że w mrokach 
nocy trudno je dostrzec. Jedynie równa i hałaśliwa praca 
silników pozwala przypuszczać, że tę zwartą masę przecina 
samolot. Po chwili, kiedy warstwa obłoków staje się cieńsza, 
wyłania się sylwetka Liberatora. W tej nieskończonej, ciem-
nogranatowej otchłani maszyna jakby zastygła w bezruchu. 

W  B r i n d i s i  t r w a  w o j n a  o  n o w e  s a m o l o t y
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I nagle samolot, pchnięty niewidzialną siłą, zaczyna uciekać 
niedbale postrzępionym obłokom. Fakt ten denerwuje na-
wigatora, sympatycznego Stasia Kleybora, który ślęcząc nad 
mapą Merkatora gubi z pola widzenia swój ołówek kreślarski. 
Po chwili w słuchawkach pilota rozlega się ochrypły głos:

– Następnym razem, jak będziesz zmieniał wysokość, to 
mnie uprzedź. Spróbuję wtedy zatrzymać swoje przyrządy.

Morze świateł wznosi się z ziemi i płynie w stronę 
samotnego samolotu. Ostre stożki reflektorów przecinają 
niebo, krzyżują się i znowu rozchodzą. Chwilę później dołą-
cza kanonada artyleryjska.

– To Balaton! – informuje pilot i natychmiast zmienia 
kurs. 

Maszyna kołysze się. Ogniste smugi poszły bokiem. Ja-
nek zdaje sobie sprawę, że wystarczy moment nieuwagi, 
jedna spóźniona reakcja i wysiłek osób przygotowujących 
wyprawę może pójść na marne. Rozbiegane oczy krążą nie-
ustannie pomiędzy zegarami kontrolnymi a szybą kabiny, za 
którą rozgrywa się teatr jednostronnych działań wojennych.

– Żeby mieć na pokładzie chociaż kilka bomb. Pokazał-
bym tym szkopom... – marzy drugi pilot.

Niestety, jedynie strzelcy pokładowi mogą posłać serię 
z karabinów maszynowych, ale w tych warunkach i na tej 
wysokości nie ma to praktycznie znaczenia. Sekundy bie-
gną tak wolno, iż lotnikom wydaje się, że ktoś celowo przy-
trzymuje wskazówki zegara. Jedynie po zroszonych potem 
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twarzach można poznać, że czas nie zatrzymał się w miejscu. 
Objuczony zasobnikami Liberator bardzo wolno reaguje na 
stery. Wiedzą o tym obaj piloci. Jednak w porównaniu z Ha-
lifaxem to naprawdę prawdziwe cacko przestworzy. Tamten 
brytyjski bombowiec był przestarzałym prototypem z dru-
giej połowy lat 30. Często miały miejsce awarie, zacinały się 
lotki i zdarzały się kłopoty ze sterem wysokościowym. Nie 
na darmo lotnicy nazwali ten typ samolotu „latającą trumną”.

Jeszcze kilkanaście minut lotu i będą nad polskimi Ta-
trami. U siebie. W domu. Cała załoga w największym skupie-
niu wypatruje najpiękniejszego – ich zdaniem – pasma gór. 
Znowu z ziemi strzelają. Robi się gorąco. Pociski rozrywają 
się tuż pod samolotem.

Nagle, jakby zbyt mało emocji przeżyli tej nocy, w za-
sięgu ich wzroku pojawia się nieprzyjacielski myśliwiec. Jest 
jeszcze daleko, ale z każdą sekundą jego sylwetka staje się 
większa. O ucieczce nie ma mowy. Pilot Messerschmitta nie 
zrezygnuje z okazji strącenia samolotu RAF. Zwiększa pręd-
kość i ostrą piką schodzi w dół, po czym prostopadle szybuje 
w górę i siada na ogonie Liberatora. 

– Jest za mną! – krzyczy tylny strzelec.
– To strzelaj, na co czekasz! – odpowiada zdenerwowany 

pilot.
Strzelec pociąga serię z karabinów maszynowych, ale 

pociski poszły bokiem. Następna seria jest również niecelna. 
Rysuje się przewaga Niemca. Za moment jest już z przodu, 

W  B r i n d i s i  t r w a  w o j n a  o  n o w e  s a m o l o t y
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przed Liberatorem. Janek wykonuje nagły skręt i schodzi  
w dół. Manewr powiódł się. Me-110 spudłował. Lecz kolejne 
pociski lądują w bombowcu. Trafiają w lewe skrzydło, dziu-
rawiąc je w kilku miejscach.

Myśliwiec, niczym wściekły wilk, dobiera się do okale-
czonego bombowca, który ciągnie za sobą strużkę ciemnego 
dymu.

– Tracimy moc! – woła Janek.
– Chyba dostaliśmy w lewy zewnętrzny silnik – infor-

muje drugi pilot.
– Zawracamy do bazy! – nakazuje Janek i natychmiast 

wykonuje głęboki nawrót.
– Stasiu, podaj kurs na Brindisi!
– Czy dolecimy? – zastanawia się radiotelegrafista.
– Wszystko w rękach Boga – odpowiada Janek i z niepo-

kojem spogląda na wskaźniki ciśnienia i prędkości.
Na trzech silnikach powinni dolecieć. Awaria to jedno, 

a nieprzyjacielski samolot to drugie – najważniejsze 
zmartwienie.

Za moment na kursie samotnego Liberatora pojawia się 
patrol brytyjskich myśliwców. Trzy samoloty RAF rzucają 
się na Messerschmitta. Niemiec znika w chmurach, a za nim 
alianckie maszyny.

– Który to dywizjon nas uratował? – zastanawia się 
nawigator.

– Nie zdążyłem odczytać znaków rozpoznawczych – od-
powiada Janek.
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Teraz Heniek zajmuje fotel pierwszego pilota. A mały 
pilot z Ustronia z termosu nalewa do kubka kawę. To nie-
odzowny towarzysz każdego lotu. I jeszcze papierosy. Każdy 
pali. Palą dużo. Bo takie nerwowe życie, tłumaczą sobie.  
A papieros – zdaniem lotników – uspakaja w czasie lotu.

Janek pamięta, jakie lanie dostał od ojca za palenie pa-
pierosów. Ile miał wtedy lat? Siedemnaście, może osiemna-
ście? Teraz dokładnie nie wie. Obrazy z dzieciństwa często 
powracają mu przed oczy. Znów widzi malutkiego chłop-
czyka z czarną czupryną włosów, podziwiającego w kącie 
izby wyblakłą fotografię aeroplanu. Czy już wtedy zaczęła 
się ta wielka przygoda z lotnictwem? Czy o takich lotach ma-
rzył? Po latach wszystko się gdzieś rozmywa, zatraca ostrość, 
oddala, często odchodzi bezpowrotnie. 

Janek szybko powraca do rzeczywistości. Już są nad 
Adriatykiem. Czarny warkocz dymu określa wyraźnie po-
zycję Liberatora, który leci tuż nad wodą, podchodząc do 
lądowania. W bazie już wiedzą o awarii, już pędzą w stronę 
pasa startowego: sanitarka i wóz strażacki. Pełna mobiliza-
cja. Z wieży kontrolnej płyną gorączkowe wskazówki, ale 
piloci ich nie słuchają. Emocje biorą górę. Podwozie, klapy. 
Spada wysokość. Zaraz dotkną ziemi. Samolot szusuje jesz-
cze po betonie, by po chwili stanąć w miejscu. Załoga ile sił  
w nogach opuszcza Liberatora i biegnie w stronę strażaków. 
Chwilę później rozlega się potężny wybuch. W jednej chwili 
bombowiec staje w ogniu.

W  B r i n d i s i  t r w a  w o j n a  o  n o w e  s a m o l o t y
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– Znowu mieliście dużo szczęścia – dowódca eskadry 
serdecznie ściska załogę.

– Szczęście sprzyja najlepszym lotnikom – kwituje oficer 
operacyjny i zaprasza załogę na „spowiedź” z lotu. W baraku 
jest gorąco. Nawet wentylatory nie zdołają obniżyć tempe-
ratury. A procedury trzeba zachować. Dokumenty wypełnić, 
książki lotów uzupełnić, spisać zeznania. Wszystko na gorąco 
z rozpędu. Godzinę później Janek Cholewa kładzie się do 
łóżka. Zamyka oczy i dopiero teraz zdaje sobie sprawę z tego, 
jak niewiele tej nocy brakowało, żeby zginął śmiercią lotnika. 
W tej wojnie nie ma mocnych lotniczych pewniaków na prze-
życie. Nic nie jest dane raz na zawsze. Ciupasem przemie-
rzył niemal całą Europę w poszukiwaniu jakiejś tam prawdy  
o życiu. I niczego nowego się nie dowiedział. Wszędzie pod 
każdą szerokością i długością geograficzną ludzie mają swoje 
pasje, namiętności i miotają nimi te same uczucia radości, 
miłości, nienawiści i złości. Janek ciągle ma przed oczami 
rodzinny Ustroń. Ustroń pierwszych lat niepodległości. Tam 
wszystko się zaczęło...
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W ROBOTNICZEJ RODZINIE

Był rok 1920. Upłynęły zaledwie dwa lata od odzyskania 
niepodległości. Śląsk Cieszyński powracał do macierzy po 
sześciu wiekach niewoli. Żaden region Polski tak długo nie 
znajdował się pod obcym panowaniem. I mimo upływu lat, 
mimo systematycznego niszczenia korzeni polskości, lud-
ność tych ziem dosyć poprawnie posługiwała się językiem 
polskim, zarówno w mowie, jak również w piśmie. Cieszyli 
się z wolności robotnicy Podbeskidzia i chłopi, drobni zie-
mianie i beskidzcy górale. Cieszyła się także rodzina Karola 
Cholewy, ślusarza fabryki kuźniczej w Ustroniu, który wcze-
śniej pracował też w trzynieckiej hucie. Jednak uzyskanie 
niepodległości państwowej w niczym nie odmieniło jego 
losu. Fabryka, podobnie jak wiele innych, nadal pozostawała 
pod zarządem Austriackiej Spółki Akcyjnej, której obojętne 
były warunki socjalno-bytowe polskich robotników.

Karol Cholewa, ustroniak od kilku pokoleń, związany był 
z fabryką od lat. Tu pracował jego dziad, ojciec oraz wszyscy 
bliżsi i dalsi krewni. To był jedyny zakład w okolicy, który 
dawał pracę i zapewniał w miarę regularne zarobki. Niepod-
legła Polska zastała go w sile wieku. Był już wtedy cenionym 
fachowcem, dobrym ślusarzem. Jego pierwsza żona zmarła 
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wkrótce po ślubie na zapalenie płuc. Lata biegły, a on ciągle 
był sam. Nie mógł, może nie chciał, ożenić się po raz wtóry. 
Czas wolny spędzał w gronie kolegów, z którymi grał w karty, 
łowił ryby i od czasu do czasu szedł na kielicha do jednej  
z trzech miejscowych restauracji. Stuknęła mu trzydziestka, 
kiedy poznał Ewę Lipowczan, młodą i bardzo ładną szatynkę, 
pochodzącą z rodziny o bogatych tradycjach walki o polskość 
Śląska Cieszyńskiego. Zakochali się w sobie od pierwszego 
wejrzenia. Ewa miała wówczas dziewiętnaście lat. Karol, 
chociaż w młodości kawałek rozpalonej stali wypalił mu 
jedno oko, ciągle jeszcze był przystojnym mężczyzną. Młodej 
dziewczynie mógł zapewnić opiekę i pewną stabilizację ży-
ciową, co w tamtym okresie nie pozostawało bez znaczenia.

Cholewowie zamieszkali w czynszowym mieszkaniu. 
Mała kuchenka, trochę większa izba i malutka sień – to całe 
bogactwo młodej rodziny. Wilgotne parterowe domki, w któ-
rych mieściło się kilka takich maciupeńkich mieszkań, stały  
w wąskich alejkach nad fabrycznym stawem. Było to robotni-
cze osiedle. Małżeństwu na dorobku wszystko przychodziło 
z trudem. Na rynku brakowało żywności, a to, co robotnicy 
otrzymywali z przydziału, zupełnie nie wystarczało, aby na-
karmić całą rodzinę. Robotnicy ustrońskiej fabryki narzekali, 
przeklinali swą ciężką dolę i żyli w nadziei, że za kilka lat, 
kiedy kraj zostanie odbudowany, będzie im żyło się lepiej.  
W uczciwej, przykładnej pracy szukali zapomnienia.

7 grudnia 1920 roku Ewa Cholewa urodziła syna. Chłop-
czyk był maleńki, kruszyna i, jak mówiły wścibskie sąsiadki, 
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bardzo podobny do ojca. Karol nie mógł pohamować ogrom-
nej radości.

– Zobacz – mówił do żony – to pierwszy wolny Polak  
w naszej rodzinie. Będzie chodził do polskiej szkoły i nie bę-
dzie musiał się tego wstydzić. Tyle pokoleń Ślązaków czekało 
na ten moment.

Chłopcu dano na imię Jan. Tak zadecydował ojciec.  
I tak, pod datą 20 grudnia 1920 roku zapisano w księgach 
parafialnych. Dziecko urodzone w rodzinie ubogiego robot-
nika czekało surowe dzieciństwo. Janka ubierano skromnie,  
w ubranka po starszych dzieciach z osiedla – za duże, nie-
wygodne i zniszczone. Dosyć długo nie miał pojęcia, jak wy-
glądają prawdziwe dziecięce buciki. Latem biegał na bosaka, 
zimą zakładano mu drewniaki, ciężkie, utrudniające ruchy.

Kiedy skończył trzy lata, czuł się bardzo dorosły. Sta-
rał się naśladować rodziców we wszelkich poczynaniach. 
Wzorował się na ojcu, podbierał mu narzędzia, lokował się  
w kącie izby, majsterkował. Znikały książki z półek, zawar-
tość szuflad lądowała na podłodze. Wszystkim się intereso-
wał, nic nie uszło jego uwagi. Fascynowała go trawa i kwiaty  
i samotna lipa, którą pewnego dnia trafił piorun, i ptaki we-
soło ćwierkające w ogrodzie.

Dni były podobne do siebie, jak dwie krople wody. Nic 
szczególnego się nie działo. Życie w miasteczku toczyło się 
od rannego sygnału fabrycznej syreny po ostatnie uderzenia 
wielkiego młota. Lato minęło szybko. Zrobiło się chłodno, 
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deszczowo. Janek coraz więcej czasu spędzał w domu. Ocze-
kiwał powrotu ojca z fabryki. A kiedy ten zjawiał się, nie 
opuszczał go ani na moment. Karol przeważnie przesiadywał 
na ulubionym taborecie pod oknem, pociągał skręta i wy-
puszczał chmurkę śmierdzącego dymu. Opowiadał potem 
o życiu fabryki, o niedoli robotników. Ojciec mówił długo  
o sprawach, o których malec nie miał pojęcia.

W długie zimowe wieczory Ewa czytała książki. Miała 
pokaźną bibliotekę. Polska klasyka, legendy, baśnie i śląskie 
podania. Janek zapałał miłością do książek. Codziennie przed 
zaśnięciem mama czytała mu, bo o to bardzo prosił. Ojciec 
krzyczał w przypływie gniewu, że taki malec, a rozkazuje 
matce.

– Zrozum Karol. To nic złego. To tylko książki – Ewa 
tłumaczyła mężowi. – Nie mam serca odmówić. Jaśko tak 
bardzo prosi.

– Czytaj, ale nie do późnych godzin w nocy – ostrzegał  
i zazwyczaj na tym się kończyły spory o nocne czytanie.

Nadeszła wiosna. Dolinę Ustronia pokryła soczysta zie-
leń. Janek znowu biegał po ogrodzie, ale ciekawił go świat za 
płotem. Pewnego dnia udało mu się wyjść niepostrzeżenie 
poza ogrodzenie. Kilka godzin wędrował po osiedlu. Wszyst-
kie domy były do siebie podobne. Nie mógł trafić do wła-
snego. Zmęczony, zasnął pod starym dębem. Karol postawił 
na nogi całe miasteczko. Żadnego śladu po chłopcu. Matka 
odchodziła od zmysłów. Zdążyła wypłakać morze łez, zanim 
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zastukał do drzwi sąsiad z naprzeciwka. Na rękach trzymał 
dopiero co przebudzonego Janka. Cholewowie odetchnęli  
z ulgą.

Miał cztery lata, gdy matka urodziła braciszka. Dano mu 
imię po ojcu – Karol. Jankowi poświęcano coraz mniej czasu. 
Musiał się usamodzielnić. Początkowo był smutny i z zazdro-
ścią spoglądał na braciszka. Z czasem jednak go polubił.

Ojciec miał teraz nowe hobby – ryby. W stawie, który 
znajdował się w pobliżu domu Cholewów, dyrekcja fabryki 
założyła hodowlę pstrągów. Karolowi powierzono opiekę 
na rybami. Odtąd spędzał tu całe popołudnia. Była to praca 
całkowicie społeczna i tylko niekiedy, od wielkiego święta, 
jakiś tłusty pstrąg lądował na patelni Ewy. Radość była wtedy 
ogromna.

Nędza panoszyła się wszędzie. Z największym trudem 
wiązano koniec z końcem. A przecież Karol miał do wykar-
mienia aż cztery osoby. To dużo, zbyt dużo, jak na zarobek 
ślusarza. Nic dziwnego, że dwoił się i troił, usiłując dorobić 
parę groszy. Sąsiadom naprawiał narzędzia, ostrzył noże, re-
perował dachy, wyklepywał kosy. W sezonie letnim pracował 
przy budowie umocnień na rzece. Za zarobione pieniądze 
mógł kupić nowe ubranka i prawdziwe buciki, o jakich ma-
rzyli synowie.

W niedzielne poranki cała rodzina chodziła do ko-
ścioła. Ewa wyjmowała z kufra fałdowaną spódnicę, czepiec, 
biały kabotek i wielką chustkę. Karol wkładał białą, mocno 
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nakrochmaloną koszulę i ślubne, dwurzędowe ubranie. Syno-
wie w ciasnych koszulach i sztywnych płóciennych spodniach 
prezentowali się okazale, ale czuli się nieswojo, jakby weszli 
w obcą skórę. Stąpali ostrożnie, przez cały czas uważając, aby 
nie pobrudzić się, nie zniszczyć świątecznego odzienia. Po 
obiedzie zrzucali krępujące ich ubranka, wskakiwali w po-
darte i za duże spodnie, wciągali codzienne koszule i barasz-
kowali. Zdarzało się, że chłopcom zabraniano zdejmowania 
„kościelnych ubranek”. Nie protestowali. Już wiedzieli. Będą 
odwiedziny. Pójdą do babci i cioci. Skakali z radości.

W czasie takich odwiedzin starszy o osiem lat kuzyn, 
Karol Czudek, pokazał Jankowi fotografię samolotu i wy-
jaśnił mu, na czym polega lot takiego drewnianego ptaka. 
Opowiedział też kilka lotniczych historyjek. Temat ten tak 
pochłonął malca, że odtąd o niczym innym nie myślał. Czy 
wtedy zapałał miłością do prawdziwego lotnictwa? Chyba 
nie, za wcześnie. Raczej było to oczarowanie, rodzaj wspa-
niałej zabawy małymi modelami. Dopiero później miała się 
skrystalizować ta wielka, największa pasja. Fakt ten mógł 
zaważyć na późniejszych zainteresowaniach Jana Cholewy. 
Czy istotnie zaważył? Tego nie wiemy i chyba już nigdy się 
nie dowiemy. W każdym razie Karol Czudek, późniejszy as 
szybowcowy, mistrz modelarski, przez kilkanaście lat wpro-
wadzał młodszego krewniaka w arkana sztuki modelarstwa 
lotniczego.
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W szkole powszechnej, która była szkołą wyznaniową, 
jak na ówczesne lata dosyć postępową, zainteresowania lot-
nicze Janka rozwinęły się. Uczył się dobrze. Mały, dokładny 
i bystry – mówili o nim rówieśnicy. Najmniejszy w klasie – 
natura nie obdarzyła go wzrostem, potężnymi mięśniami, 
siłą. Miał za to charakter i serce. Pedagodzy wspominali go 
po latach dobrze. Uwielbiał zajęcia praktyczne i wychowa-
nie fizyczne. Nie stronił od lekcji historii i języka polskiego. 
Męczył się z matematyką. Zdarzało się, że wciskał się do 
ostatniej ławki i w czasie lekcji składał modele lotnicze lub 
wczytywał się w lotnicze periodyki. Powiadomiony o tym 
ojciec sprawiał Jankowi tęgie lanie, a jego modele wrzucał 
do pieca. Chłopiec płakał, obiecywał poprawę, lecz w tydzień 
później miał już w swoim schowku nowy model, znacznie 
lepszy od poprzedniego, wykonany z większą precyzją. Tak, 
precyzja cechowała jego małe samoloty. W szkole uważano 
go za lotniczego eksperta. A jego prace podziwiali zarówno 
nauczyciele, jak i rówieśnicy.

Lata szkolne płynęły szybko i beztrosko. Nad brzegami 
Wisły, na pagórkach i rozległych polanach koledzy Janka 
spędzali całe popołudnia. Kąpali się w rzece, grali w szma-
ciankę, bo o prawdziwej piłce nikt wtedy nie marzył, zbierali 
jagody i grzyby. Chodzili „na złodziejkę” do sadów i tworzyli 
podwórkowe „bandy”, uparcie walcząc ze sobą na kije, na 
gliniane granaty i błotne pociski. Janek trzymał się z da-
leka od tych młodzieńczych zmagań. Był inny. Może dlatego 
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niekiedy stawał się obiektem szyderstw i głupich docinków. 
Jednak nic sobie z tego nie robił. Miał swoje małe samoloty. To  
z nimi rósł i one były najwierniejszymi towarzyszami zabaw.

Matka biadoliła, ojciec wątpił, czy uda mu się wychować 
syna na przyzwoitego fachowca, choćby takiego ślusarza, jak 
on sam. A Janek czytał wszelkie dostępne publikacje traktu-
jące o lotnictwie. Znał dane techniczne wszystkich prawie 
samolotów produkowanych w przedwojennej Polsce, na-
zwiska konstruktorów, biografie najsławniejszych lotników.

Był w szóstej klasie, kiedy wstąpił do harcerstwa. Szcze-
rze polubił tę organizację, która uczyła twardego, męskiego 
życia. Była, i chyba w dalszym ciągu jest jakby wojskowym 
przedszkolem. To w szeregach harcerstwa Janek nauczył 
się miłości do ojczyzny, szacunku do tradycji i symboli na-
rodowych. Tego, czego nie mogli dokonać rodzice, dokonali 
nauczyciele – wielcy patrioci – instruktorzy i starsi druhowie. 
Janek nie był trudnym dzieckiem. Łatwo i chętnie przyswa-
jał sobie rady starszych. Jedynie w sprawach lotniczych był 
nieprzejednany.

Tymczasem sytuacja gospodarcza kraju stale się po-
garszała. W ustrońskiej fabryce zwalniano robotników bez 
kwalifikacji oraz kawalerów. Karol Cholewa utrzymał się  
w zakładzie. Inni mieli mniej szczęścia. Ci, którzy pozostali 
w „Kuźni”, także nie mieli łatwego życia. Obniżono im płacę 
o 25 procent i zaostrzono dyscyplinę pracy. Stosowano su-
rowe kary za najmniejsze wykroczenia. Janek rozumiał te 
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problemy i zdawał sobie sprawę z tego, w jakiej sytuacji 
znalazła się jego rodzina. Chciał pomóc. Lecz cóż mógł uczy-
nić? Chudy, mały, nie nadawał się do ciężkiej pracy fizycznej. 
Właśnie kończył siódmą klasę i pora była najwyższa, aby 
podjąć decyzję co do dalszej edukacji. Chciał się uczyć. Ojciec 
nie miał pieniędzy, by łożyć na naukę syna.

– Pójdziesz do przemysłówki – zdecydował.
Rychło okazało się, że nawet załatwienie szkoły zawodo-

wej wymagało wielu protekcji i znajomości, gdyż kandydatów 
było wielu, a miejsc zaledwie kilka. Karol zaryzykował i udał 
się do dyrektora fabryki, który wysłuchał go uważnie i po 
krótkim namyśle oświadczył:

– Dobrze, przyjmę twojego chłopca do szkoły przyza-
kładowej, aby się uczył ślusarstwa. Ma być z niego dobry 
fachowiec, jak ty, Cholewa. Jasne?

– Osobiście będę go pilnował – obiecał uradowany ojciec.

W  r o b o t n i c z e j  r o d z i n i e



Przygoda lotnicza Jana Cholewy zaczęła się od modelarstwa i szybowców. 
Do obu powrócił po zakończeniu wojny.
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SIĘGNĄĆ GWIAZD

Trzy lata nauki, lata wytężonej pracy, minęły szybko. 
Janek z powodzeniem godził naukę z praktyką w fabryce, 
zabawą, zajęciami w modelarni i harcerskimi zbiórkami. 
Był już instruktorem. Pod jego okiem młodzi chłopcy pozna-
wali tajniki miniaturowego lotnictwa. Poświęcał im każdą 
wolną chwilę. Wiosną 1937 roku, po zdaniu egzaminów cze-
ladniczych, pasowano go na ślusarza. Zaraz podjął pracę  
w Kuźni Ustroń. W tym czasie sytuacja gospodarcza w fabryce 
poprawiła się.

W pobliskim Goleszowie, na wzniesieniu Chełm, pro-
sperowała już od kilku lat Śląska Szkoła Szybowcowa LOPP 
(Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej), zorganizowana 
przez katowicki aeroklub. Wielu późniejszych znakomitych 
pilotów zaczynało lotniczą edukację na Chełmie. Z tego 
miejsca po raz pierwszy w życiu wzbijali się w powietrze,  
z lotu ptaka podziwiali piękną ziemię cieszyńską, przeżywali 
pierwsze emocje, odnosili pierwsze sukcesy. Byli i tacy, któ-
rzy zniechęceni pierwszymi niepowodzeniami, rezygnowali  
i więcej nie pokazywali się w szkole szybowcowej. Janek 
śledził poczynania starszych kolegów. Przychodził na Chełm 
i obserwował. Wiedział, że musi poczekać aż do osiągnięcia 
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odpowiedniego wieku. W grudniu ukończył szesnaście lat, 
teraz więc, wiosną 1937 roku, mógł czynić starania o przyjęcie 
na kurs szybowcowy. Jako harcerz nie miał z tym większych 
problemów. Ale ojciec musiał pisemnie wyrazić zgodę. Kiedy 
zgromadził potrzebne dokumenty, natychmiast udał się do 
kierownika Szkoły Szybowcowej. Jej komenda mieściła się 
w drewnianym baraku. Dalej stał wielki hangar oraz rząd 
szarych namiotów. W środku, na niewielkim placu, łopo-
tała na wietrze „płócienna kiszka” zawieszona na wysokiej 
żerdzi. Kierownik, mężczyzna w średnim wieku o sylwetce 
sportowca, ogromnie się zdziwił, gdy Janek zakomunikował 
mu, że chce zostać pilotem szybowcowym. Uważnie przejrzał 
papiery chłopca. Nie wierzył, że Janek ma skończoną szkołę 
zawodową i prawie siedemnaście lat. Kandydat nie prezen-
tował się okazale. Był wątłej budowy, bardzo przestraszony. 
Podobne wrażenie odnieśli instruktorzy. Nie przepowiadali 
mu lotniczej przyszłości.

– Odpadnie po pierwszych zajęciach – szeptali z iro-
nicznym uśmieszkiem na ustach. – Nie zdoła opanować 
przyrządów.

Także rówieśnicy nie szczędzili mu słów krytyki. Przyjęli 
go uszczypliwymi docinkami, chłodno, lekceważąco. Pod 
każdym względem był od nich inny. Nie mogli zrozumieć, że 
ktoś może myśleć inaczej, że może nie podzielać zdania ogółu. 
A Janek Cholewa już od najmłodszych lat był indywidualistą. 
Zawsze chodził własnymi ścieżkami.
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Po wstępnym wprowadzeniu, zapoznaniu z budową 
szybowca i działaniem poszczególnych urządzeń pokłado-
wych, krótkim wykładzie z nawigacji, termiki i meteorologii, 
przystąpiono do zajęć praktycznych. Na ten etap szkolenia 
oczekiwano z utęsknieniem. Najpierw wsiedli do chwiej-
nicy. Był to rodzaj szybowca podwieszonego tuż nad ziemią 
na podpórce. Harcerze uczyli się posługiwać drążkiem ste-
rowniczym, orczykiem, wyrabiali sobie nawyk szybkiego 
reagowania na ruchy szybowca. Później przystąpiono do tzw. 
szurania. Nie był to jeszcze prawdziwy lot. Wznosili się zale-
dwie kilkadziesiąt centymetrów nad łąką. Pierwsze szurania 
kończyły się zazwyczaj niepomyślnie, gdyż młodzi piloci za-
pominali często o podstawowych zasadach pilotażu. Emocje, 
nerwy i nierzadko strach paraliżowały młodych chłopców. 
Z czasem, po kilkunastu treningach, zaczynali panować nad 
szybowcem.

Przepowiednie instruktorów nie sprawdziły się. Janek 
nie tylko nie odpadł, ale stał się jednym z lepszych uczniów. 
Przewyższał kolegów wiedzą, lepiej sobie radził w powietrzu. 

– Choć bozia nie obdarzyła go wzrostem, to jest z niego 
bardzo zdolny i pracowity pilot! – mówili o nim instrukto-
rzy i kręcili głowami ze zdziwienia. Kierownik nie wierzył 
własnym oczom.

– Ten ma zacięcie do lotnictwa – zachwycali się liczni 
kibice, których nie brakowało na treningach.

I wreszcie nadszedł dzień egzaminu. Słoneczny i bar-
dzo wietrzny poranek powitał młodych adeptów lotnictwa. 

S i ę g n ą ć  g w i a z d
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Tłumy ludzi oblegały wzniesienie. Setki entuzjastów lot-
nictwa przyszły popatrzeć na loty szybowcowe. Piloci-har-
cerze w odprasowanych mundurkach, instruktorzy, trochę 
podenerwowani, jakby to oni mieli przystąpić do egzaminu. 
Z Katowic przybyła specjalna komisja weryfikacyjna w towa-
rzystwie asów ówczesnego szybownictwa. Dopisały rodziny 
pilotów. Janek Cholewa był pozornie spokojny, ale naprawdę 
czuł się tak, jakby miał za chwilę eksplodować. Kilku kole-
gów zaliczyło już pierwszą część egzaminu. Przyszła kolej 
na Janka. Usiadł wygodnie w fotelu. Nerwowo powtarzał  
w myślach wskazówki instruktorów, czuł bicie własnego 
serca i nagle usłyszał głos startera.

Nad szybowiskiem zerwała się wichura. Gumowe liny, 
przytrzymywane przez dwie szóstki harcerzy, zostały uwol-
nione. Szybowiec wystrzelił, jak z procy. Uniesiony na wietrze, 
zachwiał się nieco i zatrząsł skrzydłami, lecz Janek wstrzymał 
oddech. Do oczu napłynęły mu łzy. Czerwone wykwity poka-
zały się na policzkach. Powiew zimnego powietrza przeszył 
go na wskroś. Uspokojony zaczął powoli panować nad lotem 
drewnianego ptaka. Spojrzał na ziemię. Martwe pola i małe 
sylwetki zawirowały mu w oczach. Moment nieuwagi i szybo-
wiec wymknął się spod kontroli pilota, uniesiony przez siły 
natury. Niski, ciągnący od ziemi powietrzny prąd uderzył od 
spodu poszycie prawego skrzydła. Szybowiec kierował się 
wprost na smukłe jodły stojące na skraju polany.

– Oj! Oj! – widzowie zamarli.
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– Roztrzaska się na drzewach! – prorokowali instruktorzy.
Janek zachował zimną krew. Obydwoma rękami ujął drą-

żek. Z największym trudem szarpnął nim w prawo. Aerodyna, 
posłuszna woli pilota, wyrównała lot. W porę zareagował  
i uniknął kraksy, brzuchem szybowca sięgnął drzew, ociera-
jąc się o ich czubki. Zmuszony do zmiany wysokości, uniósł 
się wyżej, hamowany przeciwnym wiatrem. Nagle wpadł  
w prawie bezwietrzny korytarz. Zaczęła się piekielna huś-
tawka – na dół i do góry. Szybowiec zmierzał ku ziemi. Wy-
lądował i był przekonany, że nie zaliczył sprawdzianu.

Tymczasem okazało się, iż tego dnia najdłużej przeby-
wał w powietrzu. Gratulacjom nie było końca. Janek miał  
w kieszeni licencję pilota szybowcowego kategorii „A”. Jesz-
cze w tym samym roku zdobył kategorię „B”. Już nikt nie 
wątpił w jego talent, zdolności i siłę woli. Nawet matka, po-
czątkowo pełna obaw i przeciwna jego lataniu, stopniowo 
przyzwyczaiła się do myśli, że ma syna pilota. Oczywiście, 
nie przychodziło jej to łatwo. Kosztowało ją to wiele nerwów, 
wypłakała mnóstwo łez do poduszki. W tamtych latach lata-
nie bowiem jeszcze w dalszym ciągu należało do najbardziej 
ryzykownych zajęć na świecie.

– Niech on lepiej zajmie się tym ślusarstwem – mówił 
dyrektor do Karola Cholewy. – Bo z tego latania chleba nie 
będzie miał, a rodziny też nie wyżywi.

– Kiedy on nie myśli o ożenku, panie dyrektorze – od-
rzekł strapiony ojciec.

S i ę g n ą ć  g w i a z d
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– Starym kawalerem zostanie i bykowe będzie do emery-
tury płacić? – zaśmiał się dyrektor. – Na kursy mistrzowskie 
trzeba go posłać, żeby papiery odpowiednie uzyskał, bo to 
zdolny młodzieniec; dokładny, solidny i można na nim po-
legać, panie Cholewa.

– Oj można polegać, można... byle wybić mu z głowy te 
samoloty.

Dyrektor chwilę pogrzebał w papierach leżących na 
biurku, poprawił okulary na nosie i chwilę myślał.

– A jak by go tak do pracy w biurze konstrukcyjnym przy-
uczać? – podsunął nieśmiało myśl. – Na razie może ołówki 
temperować i sprzątać gabinet, ale w przyszłości... kto wie...

Po powrocie do domu Karol przeprowadził z synem 
prawdziwą rozmowę na temat jego przyszłości zawodowej. 
Niewiele ona dała, ponieważ Janek nie wiązał swojej przy-
szłości z fabryką „KUŹNIA USTROŃ”, mimo że tam pracowali 
jego pradziadowie, dziadek i ojciec. On pierwszy postanowił 
się wyłamać. Nikt w rodzinie nie pochwalał jego decyzji. 
Zyskał sobie tylko wrogów, poza kuzynami, szczególnie Karo-
lem Czudkiem, który zawsze serdecznie namawiał młodszego 
krewniaka do kariery lotniczej.

– Rób chłopie w życiu to, co naprawdę lubisz, do czego 
masz smykałkę – ciągle powtarzał starszy o osiem lat kuzyn. 
– A jakbyś zrobił choćby małą maturę i spróbował dostać się 
do szkoły lotniczej w Dęblinie?

Nikt wtedy nie przewidział, że wkrótce wybuchnie 
wojna i że wszystkie marzenia pokolenia kończącego szkolną 
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edukację zostaną pogrzebane w zgliszczach i ruinach. Tysiące 
młodych Polaków zginie, a ci, którzy przeżyją piekło wojny, 
do końca swoich dni pozostaną naznaczeni okrucieństwem, 
bolesnymi przeżyciami i tragicznymi wspomnieniami.

Nadszedł rok 1939. Janek wchodził w dziewiętnasty rok 
życia. Coraz bardziej krystalizował swoje postanowienie zo-
stania prawdziwym samolotowym pilotem. Robił to wbrew 
rodzinie, wbrew wścibskim sąsiadkom i zazdrosnym rówie-
śnikom. Utarł nosa tym, którzy z niego kpili. Niedowiarkom 
z robotniczych familoków udowodnił, że chcieć znaczy móc. 
Ciągle doskonalił się w trudnej sztuce latania szybowcami, wy-
konując nad rodzinnymi stronami trudne podniebne ewolucje. 
Natomiast w modelarni pod jego okiem powstawały miniatury 
samolotów, tak wiernie skopiowanych w stosunku do oryginal-
nych, że nawet najwięksi krytycy nie szczędzili słów pochwały. 

W nawale zajęć Janek potrafił jeszcze znaleźć czas na 
realizację innej wielkiej pasji, a mianowicie filmu. Kiedy  
w Ustroniu zaczęto wyświetlać pierwsze filmy pełnometrażo-
wego, druh Janek tak zainteresował się tą twórczością, że już 
wkrótce uzyskał uprawnienia kinooperatora. Od tamtej pory 
w sali widowiskowej „Prażakówki” obsługiwał aparaty pro-
jekcyjne, w ten sposób dorabiając do skromnej pensji mło-
dego ślusarza. Podczas wyświetlania kronik filmowych na 
bieżąco dowiadywał się o nowinkach lotniczych na świecie,  
o najnowszych samolotach, o znanych pilotach i ich rekordach.

Na górze Chełm, ze względu na konfigurację i zbyt 
niskie położenie nad poziomem morza, niemożliwe było 

S i ę g n ą ć  g w i a z d
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podnoszenie szybowcowych umiejętności. Toteż najlepsi 
młodsi szybownicy otrzymywali skierowania do innych 
szkół. Z Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej Janek 
uzyskał skierowanie do Ustianowej – wioski położonej  
w Bieszczadach. Dzięki odpowiedniej konfiguracji terenu 
w Ustianowej zdobywano najwyższe szybowcowe licencje. 
Stamtąd wywodzili się przyszli piloci samolotów silniko-
wych, następcy Żwirki i Wigury. Kadrę szkoły w większości 
stanowili instruktorzy i wykładowcy wywodzący się ze śro-
dowiska wojskowego. W związku z tym młodych lotników 
obowiązywała żołnierska dyscyplina. Po miesięcznym obozie 
w Ustaniowej Janek uzyskał licencję pilota szybowcowego 
kategorii „C”. Nie zamierzał jednak spocząć na laurach. Spra-
gniony był wiedzy. Chciał latać na prawdziwych samolotach. 
Praca w fabryce nie dawała mu satysfakcji, chociaż przeło-
żeni byli z niego zadowoleni. Podobnie jak ojciec, cieszył się 
opinią dobrego fachowca. Marzył o samolotach wojskowych, 
prawdziwych krążownikach przestworzy.

Matka zdawała sobie sprawę z tego, że syn zamierza 
opuścić dom. Różne myśli kołatały jej w głowie. Bała się  
o Janka, była zatroskana, pełna niepokoju. Każda matka chce 
zachować dziecko przy sobie, tak długo, jak to tylko możliwe. 
A Janek miał zaledwie osiemnaście lat z kawałkiem. Przecież 
to jeszcze dzieciak, któremu daleko do wielkiego świata.

– Chce zostać wojskowym lotnikiem – żaliła się sąsiadce. 
– Pójdzie z domu i jeszcze coś go spotka przykrego. Uchowaj 
Boże...



41

– To dobrze – pochwaliła rezolutna sąsiadka. – Przynaj-
mniej nie będzie ciężko pracował za marne grosze. Wyuczy 
się dobrego zawodu, będzie miał przyzwoitą pensję.

Ewa Cholewa nie dawała jej wiary. Nie pomagały żadne 
słowa pociechy. Ojciec z kolei milczał, było mu wszystko 
jedno. Czasem tylko westchnął ciężko, siadł w ulubionym 
miejscu, zapalił papierosa i patrzył w okno.

– To nie ma znaczenia, czym się będzie zajmował, byle 
robił to dobrze, byle był uczciwym pracownikiem – oświad-
czył któregoś dnia.

Było lato 1939 roku. Lato upalne i niespokojne. Europa 
stała w obliczu wojny. Niemcy hitlerowskie stawały się coraz 
groźniejsze. Lufy czołgów i tysiące karabinów stały rzędem 
w pobliżu naszej granicy. W fabryce kuźniczej o niczym in-
nym nie mówiono, tylko o groźbie wojny. Jedynie najwięksi 
optymiści wierzyli, że wszystko rozejdzie się jakoś po ko-
ściach. Toczono burzliwe dyskusje, snuto różne domysły, 
czytano prasę i uważnie słuchano wiadomości radiowych. 
Janek prowadził z ojcem długie rozmowy. Miał już prawie 
dziewiętnaście lat i wiele spraw rozumiał. Wiedział także, że 
ojciec podupada na zdrowiu, że wkrótce będzie potrzebował 
opieki. Brat Karolek musi zostać w domu – postanowił pier-
worodny. Miał dopiero piętnaście lat i pod żadnym pozorem 
nie mógł iść walczyć, nawet jako harcerz. To on miał być 
podporą całej rodziny Cholewów.

Jeszcze w Ustianowej dowiedział się o Szkole Pilotów 
LOPP w Bielsku-Białej. Postanowił się tam udać. Przez sito 

S i ę g n ą ć  g w i a z d
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badań lekarskich przeszedł pomyślnie. W ciągu dwóch ostat-
nich tygodni lipca załatwiał sprawy związane z przyjęciem,  
a z początkiem sierpnia otrzymał wezwanie do Szkoły Pilo-
tów LOPP im. Józefa Piłsudskiego. Na ten dokument czekał 
już od kilku dni. Rozliczenie z fabryką zajęło mu zaledwie dwa 
dni. Nikt z urzędników nie robił mu trudności. Rozkaz, to roz-
kaz! Obrońcy granic mają pierwszeństwo! Tu i ówdzie dało 
się słyszeć podobne opinie. Dyrektor osobiście pogratulował 
mu dostania się do szkoły lotniczej, a koledzy z warsztatu 
zgotowali mu pożegnanie. Co prawda do Bielska-Białej było 
zaledwie 20 km, ale nic nigdy nie wiadomo... Tym bardziej, 
że czasy szły niepomyślne.

Żegnając się z rodzicami, bratem, bliższymi i dalszymi 
krewnymi na dworcu kolejowym w Ustroniu nie przypuszczał, 
że upłynie wiele lat, zanim znowu znajdzie się w tym miejscu, 
zanim znowu powita, ale tylko niektóre z tych osób, bowiem 
wojna znacznie przerzedzi ich szeregi. Ochoczo wsiadł do 
wagonu, odsunął szybę i śmiał się szczerze do żegnającego go 
skromnego grona. Zawiadowca podniósł do góry czerwony 
lizak. Buchnęła para z lokomotywy i stalowe cielsko ruszyło 
przed siebie. A młody Cholewa stał wpatrzony w znikające 
na peronie sylwetki. Potem, wraz z nadchodzącym zmro-
kiem, pociemniały zupełnie na horyzoncie czapy beskidzkich 
wzniesień i jedynie gwiazdy mrugały wesoło, zapowiadając 
słoneczny dzień.
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Wybuch II wojny światowej zastał Janka Cholewę  
w Szkole Pilotów LOPP. Miał ze sobą gruby notes, pióro  
i otwarte oczy, które były wstanie wszystko zarejestrować. 
Notował na gorąco swoje przeżycia i spostrzeżenia. Pisał 
przede wszystkim dla siebie, może dla rodziny. Nie przypusz-
czał zapewne, że po latach pamiętnik ten stanie się niezwykle 
cennym dokumentem, obrazem życia żołnierza-tułacza, rela-
cją drogi z Podbeskidzia aż do Wielkiej Brytanii. Na podsta-
wie jego losów można było prześledzić drogę tysięcy polskich 
uciekinierów, których wojna i dziwny splot wydarzeń zagnały 
w najdalsze zakątki świata.

Podróż w nieznane

1 września 1939 roku

Piękny jesienny poranek zastaje mnie na dworcu kole-
jowym w Wapienicy. Osłabione jeszcze promyki słoneczne 
ledwie do mnie docierają. Wysuszona za dnia trawa mieni się 
teraz kroplami rosy, pachnie wilgocią. Od godziny 4.00 stoję 
na warcie. Pilnuję transportu kolejowego składającego się  
z czterech wagonów. Pierwsze trzy załadowano samolotami 
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RWD-8, szybowcami, silnikami lotniczymi oraz beczkami 
z paliwem. Czwarty wagon – ten obudowany, zawiera cały 
ruchomy inwentarz szkoły. Na czas podróży jest to rów-
nocześnie nasz dom mieszkalny. Cały ten transport należy 
do Szkoły Pilotów LOPP im. Józefa Piłsudskiego w Bielsku- 
Aleksandrowicach. Oprócz mnie, najmłodszego i najmniej-
szego pilota, w naszym składzie znaleźli się: Kasza z Katowic, 
Sztuka z Cieszyna, Hatłas z Wiślicy oraz Mendel z Bielska- 
Białej. Szef mechaników ze szkoły jest dowódcą transportu. 
Gdy przecieram ścieżkę wokół wagonów, moi pozostali ko-
ledzy śpią, odpoczywają, nie przeczuwając najgorszego. Śpi 
też snem głębokim żona naszego dowódcy, który nie chcąc 
pozostawić ciężarnej małżonki bez opieki, zabrał ją ze sobą 
w nieznane. Spoglądam na zegarek. Dochodzi szósta. Jak ten 
czas wolno leci. Jeszcze kilka minut i zmieni mnie Hatłas. 
Jest rozespany i ledwie się trzyma na nogach. Ziewa, kiedy 
przekazuję mu służbę wraz z całym gospodarstwem pod 
ochronę. Wracam do wagonu. Mam zamiar obmyć twarz 
w wodzie ze studni, ale strach przed zimnym prysznicem 
niweczy moje starania. Usiłuję się zdrzemnąć, ale dziwne 
myśli, jakieś okropne przeczucie, znosi sen z moich powiek. 
Głód mi już doskwiera, więc idę na śniadanie do dworco-
wej restauracji. Nagle, kilkaset metrów nade mną przelatuje 
dwusilnikowy samolot. Leci w stronę Krakowa. O tym, że jest 
to niemiecki Messerschmitt, dowiem się znacznie później.  
W czasie śniadania do moich uszu dochodzą ciche rozmowy 
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zaniepokojonych konsumentów, a słowa: „wojna”, „agresja”, 
„Hitler” powtarzają się najczęściej. Zdają się dominować, 
unosić w gwarze nad stolikami. Jestem przerażony i trochę 
podenerwowany. Czarne myśli krążą mi po głowie. Czyżby 
to wojna? Nie chcę o tym myśleć, chociaż w ciągu ostatnich 
dni o niczym innym się nie mówiło. Temat ten nasączał całe 
organizmy, wkradał się w życie niczym przebiegły lis, czatu-
jący przed kurnikiem, wypełniał cały dzień.

Jest godzina 7.30 Wracam do wagonu. Dostrzegam cztery 
polskie myśliwce PZL-P11 (najszybszy polski przedwojenny 
samolot myśliwski, osiągał prędkość do 390 km/godz., jed-
nomiejscowy górnopłat) startujące właśnie z lotniska. Szum 
silników mąci chwilowy spokój. W tej samej chwili rozlegają 
się dźwięki syren fabrycznych nie tylko w Bielsku-Białej, 
ale i okolicznych miejscowościach. Wyją dziesięciokrotnie 
głośniej niż w ustrońskiej „Kuźni”. Zostaje ogłoszony alarm 
przeciwlotniczy. Z kierunku północno-zachodniego nadlatuje 
kilkanaście nieprzyjacielskich samolotów. Ktoś mówi, że są to 
dorniery Do-17. Polskie PZL atakują. Grzechoczą długie serie 
karabinów maszynowych, silniki wyją przeraźliwie. Prosto 
nade mną rozgrywa się powietrzna walka, pierwsza w moim 
życiu, widziana na własne oczy. To moje pierwsze spotkanie 
z wojną, z jej okrucieństwami. Skąd mogę wiedzieć, że ten 
koszmar potrwa aż tak długo...

Jeden z lecących Do-17 (niemiecki bombowiec, dwusilni-
kowy średniopłat osiągał prędkość 400 km/godz. Uzbrojony 

K a r t k i  z  w o j e n n e g o  p a m i ę t n i k a
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w 3-4 karabiny maszynowe, zabierał 1000 kg bomb) wywala 
bomby. Z przeraźliwym gwizdem spadają obok lotniska, nisz-
cząc jedynie strzelnicę. Niemiec po wyrzuceniu ładunku za-
czyna się dziwnie zachowywać – chwieje się i ostrą piką 
schodzi do ziemi, ciągnąc za sobą pióropusz czarnego dymu. 
Znika mi z oczu. W chwilę później następny Dornier ze-
strzelony przez Polaków kończy żywot, spadając na ziemię  
w Górkach Wielkich. Nasza artyleria przez cały czas bije 
równo, lecz mało skutecznie. Trzy P-11 po zatoczeniu olbrzy-
miego koła wracają lotem koszącym. Czwarta, postrzelona, 
idzie daleko z tyłu, nie dociągając do lotniska, rozbija się obok 
dworca. Na szczęście pilot uratował się. Ruszamy w drogę. 
Nasz krótki transport sprzętu lotniczego wjeżdża do Bielska. 
Tuż przed miastem zwilża mnie drobny deszczyk. Jest mi 
potrzebny, niezbędny dla ochłody rozgrzanego emocjami 
ciała. W Bielsku zatrzymujemy się dosłownie na moment. 
Zaledwie kilkanaście minut postoju i ciągniemy w stronę 
Dziedzic. Na noc odchodzimy na ślepy tor. Mieszkańcy po-
bliskich domów przynoszą nam owoce, ciastka, kanapki. Są 
smutni, przygnębieni świadomością wojny. O godzinie 22.00 
obejmuję wartę. Noc jest gwiaździsta i ciepła. Monotonię spa-
ceru wokół wagonów przerywają dochodzące od zachodu od-
głosy kanonady artyleryjskiej. Raz po raz na niebie pokazują 
się ogniste łuny i smugi dymów. Mimo nocy ruch głównymi 
traktami nie maleje. Ciągną zaprzęgi konne i samochody 
osobowe. Grupa pieszych taszczy na małych wózkach cały 
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swój dobytek. Niemców tutaj jeszcze nie ma, ale na każdym 
kroku czuje się, że wkrótce tu przyjdą, wedrą się w spokój 
miasteczka, zniewolą jego mieszkańców i jak burza przejdą 
dalej, pozostawiając po sobie śmierć i trwogę. Spoglądam na 
ciemny las. Przez majaki nocnego zmęczenia wydaje mi się, 
że widzę skradające się cienie, okropne twarze esesmanów. 
Strach mnie oblatuje. Nie na długo, bowiem przed północą 
zmienia mnie kolega Sztuka. Idę wreszcie spać. Pierwsza 
wojenna noc, pierwszy zakłócony sen, godziny niepewności, 
niepokoju i lęku przed wielką niewiadomą.

2 września 1939 roku

Trzask toczących się kół budzi mnie z krótkiego snu. 
Przecieram zaspane oczy. Jak przez mgłę widzę Oświęcim oto-
czony murem stanowisk ciężkich karabinów maszynowych.

– Zapewne tu nie przejdzie żadna niemiecka maszyna 
– zwracam się do Kaszy.

– Myślę, że Niemcy zakończą tu swój marsz na wschód 
– potwierdza moje słowa.

Wjeżdżamy na dworzec. Niemal w tym samym czasie 
nad nami pojawiają się nieprzyjacielskie samoloty. Nalot! 
Po nalocie jedziemy w stronę Krakowa. Pod Wawelem wyją 
syreny na alarm i znowu nieprzyjacielskie Junkersy atakują. 
Co za okropność! Zabijają niewinnych cywili, niszczą bez-
bronnych. Krzyki. Kocioł ludzkich istnień. Bomby gwiżdżą  

K a r t k i  z  w o j e n n e g o  p a m i ę t n i k a
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i walą wprost na mnie. Udało się! Przeszły obok. Wieczorem 
opuszczamy podwawelski gród, żegnani całusami przesyła-
nymi przez dziewczyny oczekujące na dworcu. Na noc za-
trzymujemy się na dużej stacji kolejowej. Znowu mam wartę. 
Kolejna noc spędzona na czuwaniu. Zrobiło się zimno, więc 
wkładam ciepły kombinezon lotniczy i oczy mam szeroko 
otwarte.

3 września 1939 roku

Kielce witamy w samo południe. Spod Częstochowy nad-
jeżdża pociąg. Sami ciężko ranni. Skrzywione z bólu twarze, 
przesiąknięte krwią bandaże, jęki i majaczenia. Niedobrze 
się robi, gdy się na to wszystko patrzy. Mdli mnie i zbiera na 
wymioty. Takich okropieństw jeszcze nigdy w życiu nie wi-
działem. Chce się zemsty za te trupy na dworcach i drogach, 
za tych rannych, umierających w straszliwych boleściach 
i mękach, za tysiące bezdomnych, głodnych i nagich Pola-
ków. Od policjantów dowiaduję się, że Anglia wypowiedziała 
Niemcom wojnę. Nareszcie nie jesteśmy osamotnieni! Teraz 
wojna szybko się zakończy. Na razie, nim to nastąpi, udaję 
się z Kaszą na lotnisko do Masłowa. Syreny alarmowe to-
warzyszą nam przez całą drogę, lecz my nie lękamy się już 
nalotów. Przyzwyczailiśmy się do nich, stały się nieodzowną 
częścią naszego życia. Na dobre i złe. Pejsaty Żyd usiłuje 
nas nakłonić, żebyśmy weszli do schronu. Idziemy dalej. Po 
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mozolnej drodze, przeplatanej nalotami i wybuchami bomb, 
dochodzimy do lotniska. W bramie mijamy jakiś rozlatujący 
się zaprzęg konny. Pojazd ten zatrzymuje się i naprzeciw nas 
staje major o obliczu dzikim, niesamowitym – to dowódca 
Szkoły Pilotów LOPP w Masłowie.

– Dlaczego mi nie salutujecie? – pyta wściekły.
– Nie myślałem, że aż tak ważna osoba może jeździć 

takim wehikułem. W moich stronach najbiedniejszy chłop 
wstydziłby się wyjechać takim zaprzęgiem – odpowiadam 
bez namysłu.

Major kipi złością. Krzyczy i szarpie mnie za rękę.
– Każę cię rozstrzelać!
– Proszę to odłożyć na później, bo teraz są ważniejsze 

sprawy do załatwienia – przycinam z flegmą i odchodzę.
W budynku szkolnym spotykam pana Siedleckiego, 

szefa instruktorów z Bielska. Nasz przełożony nie zapomniał  
o swoich uczniach. Zaprasza na obiad. Wieczorem zabieramy 
swój bagaż i udajemy się do budynku koszarowego. Około 
północy kładziemy się spać. Gdzie ci Anglicy? – zastanawiam 
się przed zaśnięciem. – Niedługo powinni tu przylecieć. Może 
jutro, a może jeszcze tej nocy?

4 września 1939 roku

Przylecieli! Ale Niemcy. Alarm przeciwlotniczy! O dru-
giej w nocy wyruszamy w dalszą drogę. Nad nami pojawiają 

K a r t k i  z  w o j e n n e g o  p a m i ę t n i k a
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się moi dobrzy znajomi – Heinkle lecą wysoko, jakby nas 
nie dostrzegały. Do obiadu jest spokój. Zdążyłem już skoń-
czyć posiłek, kiedy do moich uszu dochodzą odgłosy strze-
laniny. Siedem niemieckich Me-109 (Messerschmitt Me-109 
niemiecki jednosilnikowy myśliwiec dolnopłat, uzbrojony  
w jedno działko i cztery karabiny maszynowe; osiągał pręd-
kość do 590 km/godz.) nadlatuje nad Masłów, gdzie na placu 
stoją trzy stogi siana, a w nich ukryte są „erwudedziaki”. 
Obrona przeciwlotnicza milczy, siedzi w schronach. Nie po-
magają nawoływania dowódcy ochrony przeciwlotniczej, 
wysokiego kapitana, który krzyczy na całe gardło:

– Chłopcy, strzelajcie, bo dla mnie się szykuje Virtuti 
Militari!

Stogi siana są w płomieniach. Samoloty wroga odlatują, 
by po kilku godzinach znowu tu przylecieć. Koszmar! Czy 
to się kiedyś skończy? Wieczorem ostatecznie opuszczamy 
Masłów. Doświadczeni piloci odlatują samolotami, a reszta, 
same młodziki, maszerują polną drogą. Instruktorzy odjeż-
dżają samochodami.

5 września 1939 roku

Przed południem spotykam nasz samochód z Alek-
sandrowa. Zdążył już zawieźć instruktorów i teraz wraca 
do Masłowa. Przesiadam się i po dwóch godzinach znowu 
jestem na przedmieściach Kielc. Jakiś oficer z pistoletem  
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w ręku usiłuje zarekwirować nasz samochód. Jedziemy dalej. 
Znowu jesteśmy na lotnisku. Panuje tu bałagan, wszystko 
porozwalane i spalone.

Razem z kierowcą ładujemy na auto spadochrony oraz 
pozostały sprzęt lotniczy. Opuszczamy ten rejon. W każdej 
chwili mogą tu wtargnąć Niemcy. Po południu dojeżdżamy 
do wsi Lasocin. Spotykam Kaszę. Wylądował z postrzeloną 
maszyną. Ostrzelała go nasza piechota, która na samolotach 
się nie zna (tajemnica wojskowa) i strzela do wszystkiego, co 
porusza się po niebie. Przed północą jedziemy po wyboistej 
drodze. Gdzie? Nikt nie wie?

6 września 1939 roku

W okolicy Janowa Lubelskiego dostrzegam Me-109 go-
niącego polskiego Karasia. Polak leci tak nisko, iż ścina ko-
rony drzew. Niemiec pędzi za nim, waląc w niego seriami 
z karabinów maszynowych, lecz bezskutecznie. Szkop jest 
szybszy, widać tu lepszą i nowocześniejszą maszynę. Za to 
nasz pilot jest sprytniejszy, lepiej wyszkolony. 12 km za Za-
mościem skręcamy do klasztoru we wsi Łabunia. W obrębie 
klasztoru jest duży park. To tu ukryto przed nieprzyjacielem 
nasze „erwudedziaki” i Karasie.

K a r t k i  z  w o j e n n e g o  p a m i ę t n i k a
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7 września 1939 roku

Podczas obiadu dowiaduję się, że kapitan pilot Kuła-
kowski został zestrzelony przez Me-109. Stało się to w czasie 
przelotu sanitarnym „erwudedziakiem”. Ciężko ranny kapitan 
Kułakowski zmarł w lubelskim szpitalu. Wielka strata dla 
polskiego lotnictwa. To był nasz komendant Szkoły Pilotów 
LOPP w Bielsku-Aleksadrowicach. Wspaniały człowiek, bar-
dzo dobry pilot i wychowawca. Cześć Jego pamięci! Zginął 
śmiercią lotnika. A my? Zamiast walczyć, cofamy się z całym 
majdanem. Dowódca szkoły pilotów w Masłowie na wiado-
mość o śmierci kpt. Kułakowskiego tak zareagował:

– Całe szczęście, że nie poleciałem tym samolotem, gdyż 
i mnie mogłoby spotkać coś przykrego.

W chwilę później major wsiadł do autobusu i odjechał 
do Zamościa. W tym czasie miasto było bombardowane. Setki 
bomb spadły na ulice. Dopiero późnym wieczorem dowiaduję 
się o autobusie, w którym jechał major. Pojazd ten został 
trafiony bombą i nasz bohater z Masłowa zginął rozerwany 
odłamkami.

11 września 1939 roku

Przed obiadem fałszywa siostra zakonna została schwy-
tana na przekazywaniu drogą radiową wiadomości o ru-
chach polskich wojsk w tej okolicy. Uznano ją za niemieckiego 
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szpiega i natychmiast rozstrzelano. Po południu „erwude-
dziaki” startują na nowe miejsca postoju. Natomiast ja wraz  
z kilkoma innymi pilotami wsiadamy do pociągu towarowego.

12 września 1939 roku

Ciuchcia równo ciągnie nieskończenie długi wąż wa-
gonów. Przed oczami migają małe wioski, ogromne połacie 
ziemi. Mijamy Hrubieszów i Włodzimierz. Nad ranem dojeż-
dżamy do Kowla. Tuż przed mostem kolejowym zgrzytają 
zderzaki. Stajemy w szczerym polu. Alarm! Wszyscy w popło-
chu uciekają do pobliskiego kartofliska. Tymczasem zamiast 
niemieckiego samolotu pojawia się polski RWD-5. Alarm 
odwołany. Wchodzimy na dworzec. Terkoczą tu karabiny 
maszynowe. Pięć naszych Karasi przelatuje nad miastem, 
udając się na lotnisko polowe. Jeden z moich kolegów tłu-
maczy dowódcy obrony przeciwlotniczej, żeby nie strzelali 
do swoich. Na to dowódca obrony:

– Nie znam takich samolotów i mam rozkaz nie przepu-
ścić żadnej nieprzyjacielskiej maszyny! A rozkaz, to rozkaz!

Dalej strzelają. Co za idiotyzm! Jeden z Karasi nadlatuje 
nad dworzec, zatacza koło, machając skrzydłami, jakby chciał 
powiedzieć: nie strzelajcie, jestem polskim pilotem. Na nic 
się to zdaje. Obrona przeciwlotnicza i tak po nim wali, biorąc 
go za Niemca.

K a r t k i  z  w o j e n n e g o  p a m i ę t n i k a
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Przez Rumunię

17 września 1939 roku

Przez ostatnie dni nic nie pisałem. Nie miałem czasu. 
Mijaliśmy Zbaraż, Tarnopol, Trembowlę, Czortków. Towarzy-
szyły nam alarmy przeciwlotnicze. Aż wreszcie dotarliśmy 
do wsi Lisowce. Wcześnie rano podają nam gorące mleko  
i bułeczki. Opuszczamy wioskę. Na obiad zajeżdżamy do Za-
leszczyk. To tutaj przewala się wielotysięczny tłum, szuka-
jąc schronienia i nadziei na bezpieczeństwo. Rumunia jest 
w zasięgu ręku. Nasze samoloty już dotarły do Zaleszczyk. 
Z każdym postojem jest ich coraz mniej. Zabieram się za 
posiłek, gdy nagle od strony Rumunii wylatuje kilkanaście 
Dornierów. Na terytorium rumuńskim bomby zniszczyły 
już cukrownię i budkę wartowniczą, teraz spadają wzdłuż 
głównej szosy prowadzącej do mostu granicznego. Uszka-
dzają kilka samolotów, domy zamieniają w ruiny i odlatują. 
Punktualnie o godzinie 13.30 wjeżdżamy na most graniczny. 
Po chwili jesteśmy w Rumunii. Nareszcie! Co za ulga. Skończył 
się koszmar polskiej tułaczki, nieprzespanych nocy, alarmów 
i nalotów. Nasuwa się pytanie: co dalej? Zapewne Rumunia 
to tylko pewien etap, kolejny postój przed dalszą niewia-
domą. Co będzie z nami, lotnikami, uciekinierami września? 
Mroczne pytania cisną się do głowy, a odpowiedzi pewnie 
szybko nie będzie. Zaraz za granicą rumuńscy żołnierze od-
bierają nam broń, ale i tak sprytnie ukryłem trzy pistolety 
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„Vis”. Nigdy nie wiadomo, mogą się kiedyś przydać. Przed 
północą dojeżdżamy do Czerniowiec.

Bez daty

Od kilku dni jesteśmy w podróży. Zatrzymujemy się na 
posiłki, noclegi i kąpiele w rzekach. W Rumunii jest tak go-
rąco, jak u nas w lipcu, a może i cieplej. Nawet wszystkich 
nazw miejscowości nie zdążyłem zapamiętać. Botosani, 
Tirgu, Frunos, Bacau – obco brzmią te słowa, niewiele mówią 
nam, tułaczom, bezdomnym wygnańcom. Spotykamy wielu 
Polaków. Podobnie jak my, pochodzą z różnych stron kraju. 
Miejscowe piękności zalotnie się uśmiechają, szczerząc do 
nas białe zęby. W nieustannej wędrówce mijamy wspaniałe 
winnice. I znowu nocleg w jakichś koszarach wojskowych  
i następne miejscowości – Roman, Marasesti i Galati. Promem 
przeprawiamy się przez Dunaj. Tłum tubylców oblega nasz 
samochód. Jakaś kobieta namawia mnie, żebym zabrał jej 
córkę. No cóż, dziewczyna ładna, lecz co ja bym z nią teraz ro-
bił? W ciemnościach przejeżdżamy rzekę. Po dniach suchych 
złapał nas deszcz. Niedługo potem cała droga zamieniła się 
w rwący potok, a my orientowaliśmy się po przydrożnych 
słupach telegraficznych. Wkrótce okazało się, że słusznie 
postąpiłem, zostawiając sobie pistolety. Sprzedałem je, a za 
uzyskane pieniądze kupiliśmy sobie kolację i wynajęliśmy 
pokój.

K a r t k i  z  w o j e n n e g o  p a m i ę t n i k a
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26 września 1939 roku

Obładowany lejami, które mi jeszcze zostały ze sprze-
daży trzech „Visów”, melduję się w koszarach w Tulcei. To 
obóz internowania. Ale cóż to za obóz? Pensjonariusze mają 
pełną swobodę poruszania się po terenie, i to nawet poza 
ogrodzeniem. Całymi godzinami medytują nad przyczynami 
wrześniowej klęski, nad losem kraju i rodaków. Zostaję przy-
dzielony pod rozkazy kapitana pilota Janusza Meissnera. To 
doświadczony lotnik. Po pierwszej z nim rozmowie nabieram 
przekonania, że kapitan zrobi wszystko, żeby nasz pobyt w 
Rumunii był jak najkrótszy. Podobnie jak my i on chce jak 
najszybciej podjąć walkę, zapłacić szkopom za zniszczone 
miasta, za tysiące zabitych i bezdomnych Polaków. Dopiero 
teraz dowiedziałem się, iż 9 września władze francuskie pod-
pisały z przedstawicielami polskiej emigracji umowę, na 
mocy której przystąpi się do formowania polskich jednostek 
wojskowych na terenie Francji, w tym również jednostek 
lotniczych. Najgorsze jest oczekiwanie. Godziny ciągną się 
nieskończenie długo. Wieści z polskiej ambasady w Buka-
reszcie, docierające do nas w błyskawicznym tempie, naka-
zują cierpliwie oczekiwać na swoją kolejkę. Dla zabicia czasu 
niekiedy chodzę do kina, kąpię się w Dunaju i z zazdrością 
przyglądam się kolegom, którzy już opuszczają obóz. Wyjeż-
dżają nielegalnie, w małych grupkach, pod osłoną nocy. Kilku 
z nich złapano na dworcu kolejowym, pozostali mieli więcej 
szczęścia i przedarli się do Bukaresztu.
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Na razie robię sobie fotografię do paszportu i czekam. 
Moi koledzy, Kasza i Wilczek, już wyjechali. Miałem wyruszyć 
w następną noc, ale kolejna wpadka na dworcu przerwała na 
jakiś czas nasze ucieczki. Rumuni lubią pieniądze (Boże, kto 
ich nie lubi?), wprost je kochają. Na widok kilkuset lei zamie-
niają się w potulne baranki. Wszystko sprzedadzą, łącznie  
z karabinem. Wartownicy pilnują jedynie głównego wejścia, 
natomiast wszystkie inne furtki oraz mur pozostają do naszej 
dyspozycji. Od polskiej inicjatywy i pomysłowości zależy, 
jak się z tego obozu wydostać. Do Bukaresztu wzywają nas 
indywidualnie i imiennie. Pojedyncze wypady, prowadzone 
na własną rękę, bez zgody przełożonych, mogą zniweczyć 
całe przedsięwzięcie.

12 października 1939 roku

Nareszcie doczekałem się. Wieczorem wyjeżdżam do 
Bukaresztu. Żegnam kolegów, którzy tym razem spoglądają 
na mnie wzrokiem smutnym, podobnym do tego, jakim ja 
odprowadzałem poprzednich uciekinierów. Późnym wie-
czorem pod osłoną nocy dostaję się na dworzec. Nie ryzyku-
jąc podejścia do kasy, gdzie mogą mnie schwytać żandarmi, 
wsiadam od razu do pociągu i to jeszcze do pierwszej klasy. 
Za żadne skarby nie dam się wyrzucić z wagonu. Co prawda 
zjawia się konduktor i przepędza mnie z przedziału na kory-
tarz, jednak nie ustępuję i po jego wyjściu wracam na swoje 
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miejsce. Taka sytuacja powtarza się aż trzykrotnie. W końcu 
konduktor rezygnuje, macha ręką, a ja spokojnie dojeżdżam 
do stolicy Rumunii.

Bukareszt tętni życiem. Tłumy podróżnych przewalają 
się we wszystkich kierunkach. Muszę uważać na patrole. Jest 
ich pełno. Znowu dzięki swojej mikrej posturze udaje mi się 
prześliznąć z peronu przez poczekalnię do wyjścia. Dalej jest 
miasto. Tam już jestem bezpieczny. Jednego z przechodniów 
pytam o polski konsulat. Trafiam bez większych kłopotów. 
Mają mnie w ewidencji. Oddaję fotografię, wypełniam jakieś 
formularze i następnego dnia mam się zgłosić po paszport. 
Zostaję skierowany do urzędu emigracyjnego. Spotykam 
wielu kolegów z innych obozów internowania, którzy w po-
dobny sposób trafili do Bukaresztu.

15 października 1939 roku

Mój pobyt w stolicy Rumunii stał się zupełnie legalny. 
Wczoraj otrzymałem w polskiej ambasadzie paszport i 2 tys. 
lei na cywilne ciuchy i na pozostałe wydatki, tj. wyżywienie 
i noclegi. Po dniach okropnej nudy coś się ruszyło. Wspólnie 
z panem Barteczką zaopatrzyliśmy się w odpowiednie ubra-
nia. Śmiesznie wyglądamy w tych kolorowych szmatach, po 
tylu miesiącach stalowych mundurów. Po raz pierwszy od 
dłuższego czasu mam poczucie bezpieczeństwa, poczucie 
własnej osobowości. Z tułacza, uciekiniera, ponownie mam 
szansę stać się żołnierzem. Po obiedzie ostatni rzut oka na 
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miasto. Jest zadbane, z dużą liczbą zabytków. Uderza mnie 
spokój tego miasta. Tam piekło, lęk, beznadziejny strach – tu 
raj, spokój i radość. Ja również mam powody do radości –  
w komisariacie policji otrzymuję wizę wyjazdową z Buka-
resztu. Wspólnie ze wspomnianym już panem Barteczką 
kupujemy bilety i wsiadamy do pociągu legalnie, bez obawy 
o naszą wolność, jedziemy do Konstancy.

29 października 1939 roku

Tylko dwa tygodnie mieszkałem w Konstancy w pięknym 
hotelu „Commercial”. Dzisiaj dotarłem do Balticku. Melduję 
się w polskim obozie przejściowym. Otrzymuję przydział 
kwatery u pewnej tureckiej rodziny. W całej okolicy aż roi 
się od setek, a może i tysięcy Polaków. Kto został w oku-
powanym kraju, skoro tylu tu nas przybyło? To dobrze, we 
Francji oczekują mundury i broń. Znowu mamy zbiórkę. Na 
nowo rozpoczyna się spisywanie danych, rozmowy, dziesiątki 
pytań, sprawdziany prawdomówności etc. Otrzymujemy też 
zastrzyk finansowy w postaci stu lei. Z wysokości sumy wnio-
skuję, iż długo tu nie zabawimy.

5 listopada 1939 roku

Ostatnie kilka dni spędziłem nad brzegiem morza, wypa-
trując statku. Dzisiaj otrzymuję wizę wyjazdową z Rumunii. 
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Jestem znowu na plaży. Własnym oczom nie wierzę. W odle-
głości około kilometra od brzegu stoi piękny statek.

– To po nas! – rozlegają się wesołe okrzyki. Wszyscy ska-
czą z radości. Jestem jak w transie, jak opętany ze szczęścia. 
Warto było przejechać niemal pół Europy, żeby doczekać ta-
kiej chwili. Pośpiesznie pakuję swój podróżny dobytek i ile sił 
w nogach pędzę na molo. Wsiadam do łódki. Dołączają inni. 
Płyniemy do statku. Jest piękny, oświetlony setkami świateł, 
o subtelnej nazwie „Patris”. Wchodzę na pokład. Rozkładam 
siennik i nie mogąc się doczekać odcumowania, zasypiam. 
Budzę się daleko od brzegu, na pełnym morzu. Woda jest 
spokojna. Po południu dopływamy do Konstantynopola. Za-
trzymujemy się na kilka godzin. Nareszcie ktoś sobie o nas 
przypomniał, a właściwie o naszych żołądkach. Otrzymu-
jemy trochę zupy. Najeść się tym nie można, ale za to soki 
trawienne zostają podrażnione do maksimum. Wieczorem, 
gdy miasto mieni się milionami różnokolorowych świateł, 
minarety strzelają ku niebu fontannami neonów o różnej 
barwie i kształtach. Opuszczamy bajeczny Konstantynopol.

W nocy przepływamy przez Morze Marmara i docho-
dzimy do Dardaneli. Przez cały czas płyniemy miedzy wy-
spami i wysepkami. Są takie małe, że trudno je dostrzec. 
Woda co jakiś czas zmienia swój kolor. Raz jest ciemnogra-
natowa, później jasnozielona, a nawet brązowa. Ile w tym 
piękna!
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8 listopada 1939 roku

Od samego rana szaleje sztorm. Zerwała się burza. „Pa-
tris” tańczy na falach jak papierowa łódka. Leżę na sienniku  
i co chwilę uderzam nogami o burtę, a za moment, prze-
sunięty w drugą stronę, walę głową o ścianę maszynowni. 
Później przyplątuje się ulewny deszcz. Co za huśtawka! Czuję 
się znakomicie, chociaż koledzy tego nie mogą powiedzieć 
o sobie. Mijamy Kretę i bierzemy kurs na Syrię. W dalszym 
ciągu jesteśmy głodni. Jednak w takiej chwili nikt nie myśli  
o jedzeniu, a już najbardziej nie przejmują się nami kucharze. 
Statek i tak jest przeładowany. Zabrał na pokład grubo po-
nad dopuszczalną liczbę pasażerów. Z pewnością żywności 
nie starczyłoby dla wszystkich, więc najlepiej nie dać jej ni-
komu. Ot, sprawiedliwość. Burza nie słabnie. Na dopełnienie 
nieszczęścia w pobliżu odkryto niemiecką łódź podwodną.  
W każdej chwili możemy zostać storpedowani. „Patris” na-
daje SOS. Wkrótce przychodzi odsiecz – francuski krążow-
nik. Czujemy się bezpieczni. Fale zalewają pokład. Woda jest 
strasznie słona i nawet nie taka zimna.

10 listopada 1939 roku

Wczesnym rankiem podpływamy do Malty. Tutaj ktoś 
sobie przypomina, aby nas nakarmić. Dostajemy kawałek 
chleba i konserwę. Prawdziwa uczta po czterech dniach 
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głodówki. Wieczorem wchodzimy do portu na Malcie. Część 
z nas zostaje przetransportowana na inny statek. Znalazłem 
się na „Franconii”, natomiast „Patris” z resztkami Polaków 
odpływa do Francji.

Bez daty

Tu przynajmniej się człowiek nie nudzi. Z pokładu roz-
tacza się wspaniały widok na całą wyspę. Miasto La Val-
letta rozciąga się po obu stronach portu. Mnóstwo jest palm, 
drzew pomarańczowych i cytrynowych. Port wchodzi w wy-
spę ostrymi półkolami. Brzeg jest stromy. Przed północą 
odbywają się ćwiczenia obrony przeciwlotniczej. Cała wyspa 
tonie w świetle tysiąca reflektorów. „Franconia” ma popły-
nąć do Marsylii. Takie plotki krążą po pokładzie. W ciągu 
tych kilku dni bezczynności przełożeni nie zapomnieli o nas, 
znowu zasypują dziesiątkami pytań, formularzami i ankie-
tami, a wszystko po to, żebyśmy mieli stałe zajęcie. Może 
to dobra metoda na zabicie tęsknoty, wymazanie z pamięci 
rzeczywistości?

16 listopada 1939 roku

Miałem rację sądząc, że szybko wypłyniemy. Zaraz po 
śniadaniu odcumowujemy od brzegu. „Franconia” ociężale 
wychodzi z portu. Ponownie zaczyna się ten piekielny taniec 
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na wodzie. Sztorm szaleje, wdziera się do środka. Podnosi 
nasze żołądki do gardła, przewraca wnętrznościami we 
wszystkie strony. Nawet przez chwilę nie można się utrzy-
mać na nogach. Tuż przed północą dostrzegam majaczący  
w oddali brzeg afrykański. Na noc zatrzymujemy się w morzu. 
Maszyny stają. Słychać jedynie silniki kontrtorpedowców  
z naszej eskorty krążące wokół statku.

Na francuskiej ziemi

21 listopada 1939 roku

Wychylam się przez iluminator i dostrzegam piętrzące 
się skały. Z minuty na minutę są większe, bardziej niebez-
pieczne, o coraz ciekawszych kształtach. Zbliżamy się do 
Marsylii. Dotarliśmy do Francji! Nie wierzę własnym oczom, 
kiedy na horyzoncie pojawiają się zabudowania portowe. 
O godzinie 10.00 rzucamy cumy. Dostrzegam pierwszych 
francuskich żołnierzy. Maszerują z manierkami w rękach  
i butelkami wina w kieszeniach. Przyglądają nam się z zainte-
resowaniem. Natomiast na nabrzeżu witają nas tłumy ludzi. 
Wiwatują raz na cześć Polski, raz na cześć Francji.

Vive la Pologne! Vive la France! – rozlegają się donośne 
okrzyki. Orkiestra wojskowa gra Marsyliankę i Mazurka Dą-
browskiego. Jest dużo kwiatów i komitet powitalny.

K a r t k i  z  w o j e n n e g o  p a m i ę t n i k a
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Bez daty

Nie mogę się jeszcze oswoić z myślą, że jestem w wol-
nym kraju, z dala od Heinkli i Dornierów. Otrzymałem przy-
dział na lotnisko Bron pod Lyonem. Tu spotkałem kolegę 
Kaszę. Tyle czasu nie widzieliśmy się. Wtedy, 1 września, nikt 
z nas nie myślał w Wapienicy, że zabrnie aż tak daleko. Mój 
przyjaciel jest już w mundurze francuskim i podobnie jak 
inni, nic nie robi. Nie wierzy, że szybko wystartuje do walki  
z wrogiem. Przyczyna takiego stanu rzeczy jest prosta: zbyt 
mało maszyn i opieszałość sojuszników. Na jeden francuski 
samolot przypada po dziesięciu polskich pilotów. W związku 
z tak okrojonymi etatami do eskadr przyjmowani są przede 
wszystkim oficerowie i podoficerowie przedwojennych puł-
ków lotniczych oraz ci, którzy brali czynny udział w kampanii 
wrześniowej. My jesteśmy młokosami, możemy poczekać. 
Zresztą, ta wojna francusko-niemiecka to także lipa. Na fron-
cie nic się nie dzieje.

Podziwiam stojące w równych rzędach Morany Ms-406 
(francuski jednomiejscowy dolnopłat; silnik o mocy 860 
KM rozwijał prędkość do 483 km/godz.; uzbrojony w jedno 
działko i dwa karabiny maszynowe). Dziwię się, że dotych-
czas nie wystartowały jeszcze nad Niemcy. Dziwna to wojna 
i jeszcze dziwniejsze wojsko. Zaraz po naszym przyjeździe 
do Francji na nowo rozpoczął się cały ten cyrk ewidencyj-
no-sprawdzianowy. Widocznie Polacy są najdokładniejszymi 
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biurokratami na całym świecie. Jestem tutaj ciągle głodny, 
nie mogę się jeszcze przestawić na francuską kuchnię. Szcze-
gólnie śniadania są skromne: kubeczek czarnej kawy, mała 
bułeczka i jeszcze mniejsza kostka czekolady lub odrobina 
dżemu. Humor poprawił mi się mniej więcej po tygodniu. 
Wtedy miałem pierwszą służbę w kuchni. Praca tu lekka,  
a jedzenia tyle, ile tylko się zapragnie. Przy okazji tego dyżuru 
zostałem wreszcie umundurowany.

O Boże, jak ten czas szybko leci! Minął już miesiąc mo-
jego pobytu we Francji. Niewiele w ciągu tego okresu się 
wydarzyło. Od czasu do czasu mamy zbiórki i niekiedy się 
czegoś uczymy, a wszystko po to, żeby nie zapomnieć, iż 
jesteśmy żołnierzami Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

10 maja 1940 roku

Przez ostatnie miesiące nie prowadziłem żadnych no-
tatek. Nic godnego uwagi nie zarejestrowałem. A może po 
prostu ogarnęła mnie jakaś dziwna nostalgia? Dni były po-
dobne do siebie, jak dwie krople wody. Uczyliśmy się regu-
laminów wojskowych i języka francuskiego, budowy broni, 
poznawaliśmy sylwetki samolotów. Potem całą naszą eskadrę 
przeniesiono na inne lotnisko do Foire – prawie nad Loarą. 
Tymczasem z prasy dowiadywałem się o wzroście terroru 
w kraju, o systematycznym wyniszczaniu narodu polskiego. 
To niewątpliwie przykre, że tyle tysięcy wojska oczekuje 
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bezczynnie, gdy tymczasem nad Wisłą giną ludzie. Francja 
jest od pół roku w stanie wojny z Niemcami, ale w tym okresie 
nie doszło jeszcze do poważniejszego starcia. Na tym froncie 
działania wojenne ograniczają się jedynie do wymiany kilku 
serii z karabinów maszynowych, obserwacji ruchów nieprzy-
jaciela i niemieckich zwiadów w głąb terytorium Francji.

Dzisiaj obudził mnie potworny hałas. Cały barak aż drży 
pod naporem bieganiny, okrzyków i ogólnego podniecenia. 
Wychodzę na zewnątrz. Widok, jaki zastaję, zaskakuje mnie 
zupełnie. Nasza artyleria przeciwlotnicza tłucze zawzięcie do 
Heinkla -111 (Heinkel He-111 niemiecki bombowiec, dwusilni-
kowy średniopłat wielozadaniowy; załoga czteroosobowa; 
uzbrojony w cztery karabiny maszynowe; zabierał 2500 kg 
bomb i osiągał prędkość do 470 km/godz.), lecącego na wy-
sokości około 500 m.

– Stary znajomy – mówię do kolegi. – I tu za nami 
przeleciał.

Z wieżyczki strzelca wylatują czerwone smugi pocisków. 
Trafiają w hangary znajdujące się nie dalej, jak w odległości 
50 m od mojego baraku. Wracam. Znowu rozlega się potężny 
wybuch, za nim następne. Bliżej, dalej – jak okiem sięgnąć, 
wszystko drży, bryzga rozrywana ziemia, walą się drzewa, 
a w powietrzu gwizd, syk i przejmujący, ciągły grzmot.  
W baraku jest pełno dymu, gryzącego, ciemnego i wszędzie 
się wdzierającego.

Uświadamiam sobie, że to rzeczywiście wojna. Kolejny 
kraj pada ofiarą niemieckiej agresji. Nie czekam, aż któraś  
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z bomb walnie w barak, biegnę na plac. Robi się tu prawdziwe 
piekło. Nagle jeden z Heinkli wali wprost na mnie. Uciekam. 
Samolot zniża się do lotu koszącego i z niesamowitym rykiem 
silników kieruje się w moją stronę. Już ma do mnie plunąć 
serią z karabinów maszynowych, gdy tymczasem nasza arty-
leria skutecznym ogniem razi Heinkla. Szkop puszcza farbę 
ciemnego dymu i rozbija się w odległości 2 km od lotniska. 
Wykorzystuję tę chwilową ciszę i ile sił w nogach gnam do 
baraku po swoje rzeczy. Po pierwszym zaskoczeniu sytu-
acja na lotnisku zdaje się uspokajać. Wkrótce startują nasze 
Blochy-152 (Bloch MB-152 – francuski samolot; moc silnika 
1100 KM; uzbrojony w dwa działka; osiągał prędkość 515 km/
godz.). Razem z paroma kolegami oddalamy się. Pokonuję 
około 200 m, kiedy na lotnisku znowu rozlegają się wybu-
chy. Następne Heinkle wywalają zawartość swoich komór.  
Z gwizdem lecą bomby. Wskakuję do ruin niewielkiego 
domku. Detonacja jest coraz bliższa. Odłamki i kawałki cegieł 
spadają mi na głowę. Wychodzę. Biegnę zygzakiem w stronę 
szosy. W pobliskich krzakach spotykam grupę przyczajonych 
Polaków. Jest ich chyba dziewięciu. Czują się tu bezpieczni. 
Zapraszają mnie, twierdząc, że jest to najbezpieczniejsze 
miejsce w okolicy. Nie daję się zwieść sugestiom i podczoł-
guję się do schronu. Znowu lecą bomby. Gwizd, huk, miesza-
nina krzyków i jęków rannych. Spoglądam do tyłu. Własnym 
oczom nie wierzę: po krzaku i grupie polskich żołnierzy, 
którzy dosłownie przed chwilą zapraszali mnie w to miejsce, 
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nie ma śladu. Pozostał jedynie ogromny lej i resztki ciał roz-
rzucone w promieniu kilkudziesięciu metrów. Tracę zaufanie 
do schronu i kontynuuję swój odwrót z lotniska. Niedługo 
potem alarm zostaje odwołany. Wracam po porzucone w cza-
sie nalotu rzeczy osobiste. Ocieram się o szefa mojej eskadry, 
który razem z Frąckiewiczem niesie rannego kolegę. Bomba 
wyrwała mu kawał mięśnia pośladkowego. Jest przytomny, 
ale niesamowicie krzyczy. Szef go pociesza.

– Jednemu z naszych bomba urwała głowę i on wcale 
się nie wydzierał, a ty z takim drobiazgiem...

Po południu pobieram żołd. Znowu wyją, zło wróżąc, 
syreny alarmowe. Z kapitanem Kucharskim kładę się w ko-
niczynie. Na niebie pokazują się trzy Morany 405. Nadla-
tują Heinkle. Tym razem sypią bombami daleko od lotniska,  
w pobliżu naszej kryjówki. Morany gonią je w pościgu. Pod-
jeżdża sanitarka. Są następni ranni, następne ofiary barba-
rzyńskiego nalotu.

Bez daty

Po miesiącach spokoju ponownie staliśmy się ucieki-
nierami. Cofamy się, nie podejmując walki. Ktoś podobno 
walczy, ale kto? Ręce mamy związane rozkazami i francuską 
podległością, a Francuzom nie pali się do walki. Są opieszali 
i jakby nie wierzą w sukces. Jeszcze w tym samym dniu opu-
ściliśmy po nalocie lotnisko i udaliśmy się do oddalonej o 6 
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km wioski. Czuliśmy się tam bezpiecznie, gdyż nad naszymi 
głowami latały polskie myśliwce.

Następnego dnia złożyłem przysięgę. Zorganizowano ją 
w trybie alarmowym. Moim mieszkaniem stały się znowu: 
pociąg, dworce, zatłoczone autobusy. Zgodnie z decyzją prze-
łożonych, a decyzji takich nie wolno komentować, zostałem 
skierowany na szkolenie przewidziane dla personelu obsłu-
gującego działka szybkostrzelne (obrona przeciwlotnicza). 
W tym celu udałem się z Lyonu do Granville nad kanałem 
La Manche. Była nas cała grupa. Najpierw dostaliśmy się do 
Paryża. Tam przesiedliśmy się na kolej podziemną, przeje-
chaliśmy na drugą stronę miasta, a następnie samochodem 
dotarliśmy do starych koszar kawalerii. Tutaj nocowaliśmy. 
Następnego dnia ruszyliśmy do Granville. Na miejscu byliśmy 
późnym popołudniem. Ze śpiewem na ustach maszerowali-
śmy do szkoły przeciwlotniczej. Niestety, ze szkoły nic nie 
pozostało – wszyscy zwiali.

I znowu załadowaliśmy się na pociąg i ruszyliśmy  
w drogę, tym razem w nieznane. Wersal, Paryż, Orlean, Tours, 
Poitiers, Angouleme – nazwy miast zmieniały się stale, a my 
jechaliśmy przed siebie. W końcu dotarliśmy do Bordeaux 
nad samą zatoką. Zatrzymaliśmy się na kilka godzin. Wie-
czorem udaliśmy się na północ Francji. Obiad podano nam 
w Parthenay i ruszyliśmy w dalszą drogę, przez następne 
miasta i wioski. Zamiast wojny, oglądałem ucieczkę. Francuzi 
cofali się.
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Po wielu dniach tej beznadziejnej podróży dotarliśmy 
do Arpajonu. Tutaj zakomunikowano nam, że zostaliśmy 
przydzieleni do brygady pancernej płk. Stanisława Maczka. 
A zatem, zamiast pilotem, będę w tej wojnie czołgistą. Niech 
będzie, byle wreszcie chwycić za broń.

15 czerwca 1940 roku

Całe dni uczestniczę w wykładach o czołgach, o karabi-
nach maszynowych, o artylerii przeciwpancernej i o taktyce 
walki pancerniaków. Wczoraj Niemcy zajęli Paryż. Okolice 
stolicy są tak zadymione, że z nocnej warty schodzę czarny, 
jak kominiarz. Później byłem świadkiem nalotu kilkuset 
niemieckich bombowców. Niemcy są blisko, niebezpiecz-
nie blisko. Zaczynamy planowy odwrót. Najpierw jedziemy 
do Maintenon. Przesiadamy się na pociąg i nocą docieramy 
do Parthenay. Zastaliśmy tu zupełny chaos. Wszyscy w pa-
nice uciekają. My, Polacy, pomagamy w ewakuacji ludności 
cywilnej.

18 czerwca 1940 roku

Już drugi dzień idziemy bez jedzenia, bez odpoczynku. 
Nogi odmawiają posłuszeństwa, ręce opadają pod cięża-
rem karabinu, a iść trzeba dalej. Prowadzi nas kpt. Górski. 
Jestem w tylnym ubezpieczeniu. Niemieckie samoloty bez 
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wytchnienia przerzedzają nasze szeregi. Ani na chwilę nie 
dają nam spokoju. Atakują z zaskoczenia, niepokoją o każ-
dej porze. W nocy, pod osłoną ciemności, zasypiam w polu 
kukurydzy.

19 czerwca 1940 roku

Budzą mnie krótkie wystrzały z karabinu maszyno-
wego. Przecieram zmęczone oczy i widzę Niemców. Ma-
szerują szosą, jadą motocyklami, wozami pancernymi. Nad 
głowami przelatują cienkie nitki ognistych smug. Przechodzą 
bokiem, zostajemy niezauważeni. Hitlerowcy skręcają do 
lasu i po kilku minutach znikają w gęstwinie. Upewniamy 
się, że się oddalili, wchodzimy na tę samą szosę i zwartą 
kolumną maszerujemy w stronę Bressuire. Wchodzimy do 
miasteczka. Niewielu pozostało tu cywili. Widocznie Fran-
cuzi już się pogodzili z kompromitującym rozejmem, złożyli 
broń i uciekli, gdzie pieprz rośnie. Pokonujemy most na rzece  
i zatrzymujemy się. Należy się spieszyć. W każdej chwili mogą 
tu wkroczyć Niemcy. Kpt. Górski rozkazuje zająć autokary.  
Z trudnością mieścimy się w ich wnętrzu. Na dachach pierw-
szego i ostatniego pojazdu ustawiamy ciężkie karabiny ma-
szynowe. Ze względu na niski wzrost nie mogę się dopchać 
do środka autokaru. Koledzy są silniejsi. Usadawiam się więc 
na lewym błotniku pierwszego autokaru. Odjeżdżamy. Jeste-
śmy jednym z ostatnich regularnych oddziałów wojska na 
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tych terenach. Niemcy depczą nam stale po piętach. Front 
jest blisko. Szkoda, że nie możemy podjąć walki. No cóż, nie 
jesteśmy u siebie. Musimy słuchać rozkazów sojuszników.

20 czerwca 1940 roku

Jesteśmy w La Rochelle. Miasteczko prawie wyludnione. 
Różne mundury wszystkich formacji przemieszane ze sobą. 
Do brzegu morza zaledwie kilkaset metrów. Gdzie te bry-
tyjskie okręty, które mają nas zabrać do Anglii? Wieczorem  
o godzinie 22.00 maszerujemy do okrętu zacumowanego 
obok małej wysepki, leżącej niedaleko portu. Idziemy mo-
stem prowadzącym do wyspy. Jesteśmy mniej więcej w po-
łowie drogi, kiedy nad nami pojawia się Heinkel-111. Maszyna 
przewala się tuż nad naszymi głowami. Zatacza koło i kieruje 
się nad miasto. Całą zawartość komór bombowych wywala 
w miejscu, gdzie pozostawiliśmy autokary. Dosłownie o kilka 
minut umknęliśmy śmierci. Lecz na tym nie koniec. Na niebie 
pojawiły się Dorniery, krążące jak sępy. Atakują kontrtorpe-
dowiec, obsypując go bombami. Pudło. Nie trafili. Bomby 
uszkodziły jedynie holownik, który w ciągu zaledwie kilku 
sekund idzie na dno. Stało się to tak nagle, że nikt z załogi 
nie zdążył wyskoczyć. Cofamy się w stronę lądu. Dorniery 
nadlatują nad most. Spadają następne bomby. Nieprzyjaciel-
skie samoloty nabierają wysokości, wykonują nagły zwrot 
i ponownie wchodzą nad brzeg. Most drży, chwieje się we 
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wszystkie strony, ale nadal stoi. W tych warunkach nie mo-
żemy nawet marzyć o wypłynięciu w morze. Zniecierpliwieni, 
oczekujemy na decyzję przełożonych. Nareszcie! Odlatują. 
Pozostały po nich łuny pożarów, dziesiątki ruin i długie, 
ciemne snopy dymów. Zapach spalenizny jest potworny. 
Kaszlę i duszę się.

21 czerwca 1940 roku

Bombardowanie trwa. Znowu przeleciały czarne krzyże 
Luftwaffe. Kpt. Górski zarządza zbiórkę. Jest godzina trzecia 
trzydzieści. Blady świt zabarwia niebo, na którym wyraźnie 
odcinają się ciemne sylwetki wroga. Maszerujemy. Pierw-
szy raz w życiu przekonuję się, że można maszerować pod 
gradem pocisków, pod huraganem rozrywanych bomb i pod 
nieustannym warkotem kilkunastu maszyn. Nie wiem, czego 
bardziej się bać, co jest bardziej niebezpieczne. Jeszcze kil-
kaset metrów dzieli nas od okrętu. Ten odcinek drogi wydaje 
mi się nieskończenie długi. Czy to piekło kiedyś się skoń-
czy? Brnę do przodu. Nadlatuje niemiecka maszyna. Pluje 
krótkimi seriami. Wykonuję natychmiastowy odskok w bok  
i tulę się do zimnej nawierzchni mostu. Nie trafił. Odchodzi. 
Wykorzystuję ten moment i natychmiast wstaję. Biegnę kilka 
metrów. Sytuacja powtarza się aż do znudzenia, do zupełnej 
utraty sił. Kto wytrzyma ten taniec i nie zrobi fałszywego 
kroku, ten przeżyje. Jeszcze trochę, parę kroków. Zbliżam się 
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do okrętu. Jakaś przyjazna dłoń pomaga mi wejść na pokład. 
Wprost na nasz okręt pikuje Heinkel-111. Sekunda, może dwie, 
a zostaniemy zbombardowani. Jednak przytomność porucz-
nika piechoty, który we właściwym momencie ładuje w ka-
binę pilota cały magazynek karabinu maszynowego, ratuje 
nas z zagrożenia. Zaraz wychodzimy w morze. Tymczasem 
miasto płonie. Z odległości kilku kilometrów wygląda, jak 
jedno wielkie ognisko. Pali się też pięć okrętów. Tej nocy na 
pewno nie dobiją do angielskiego brzegu.

Anglia – Wyspa Ostatniej Nadziei

22 czerwca 1940 roku

Z dala majaczą na horyzoncie brzegi Wielkiej Bryta-
nii. W ciągu kilku godzin morskiej podróży zdążyłem nieco 
ochłonąć z emocji. Teraz wydaje mi się, iż bombardowania 
były tylko złym snem. To zbyt okrutne, aby mogło być praw-
dziwe. A jednak było. Przeżyłem to wszystko. Naprawdę mi 
się to nie śniło? Co będzie jutro, pojutrze? Tego nie wie nikt. 
Może sam Pan Bóg? Wchodzimy do portu Plymouth. Staję 
na lądzie. Po oficjalnym powitaniu przechodzimy do suto 
zastawionych stołów. Tygodnie głodu i napychania żołąd-
ków byle czym sprawiły, że ten widok jest tak bajeczny, iż 
trudno uwierzyć, aby mógł być prawdziwy. Ulice ruchliwe, 
zatłoczone i wszystko dzieje się jakby w zwolnionym tempie. 
Flegmatyczni są ci Anglicy, myślę. Nikt się tutaj nie śpieszy. 
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Wszyscy mają czas. Stajemy na zbiórce. Sprawdzają obecność 
i pada komenda: – Do pociągu! Spoglądam przez okno. Tłumy 
machają do nas przyjaźnie, dziewczyny rzucają krótkie ca-
łusy. Jedziemy w kierunku północnym.

23 czerwca 1940 roku

Przejeżdżamy przez Bristol i Liverpool. Nad ranem do-
jeżdżamy do Glasgow. Urządzono tu delegaturę polskich 
władz wojskowych. Właśnie w Glasgow otrzymamy przydział 
służbowy do poszczególnych jednostek i stąd rozjedziemy się 
do ośrodków szkolenia rozsianych po całej Koronie Brytyj-
skiej. Kwaterujemy w dużej hali widowiskowej. Jedno wielkie 
pomieszczenie stanowi sypialnię, jadalnię i bawialnię. Czło-
wiek jest szczęśliwy, jeśli może opuścić to pomieszczenie  
i pooddychać świeżym powietrzem.

Bez daty

Starym zwyczajem przełożeni nie zapomnieli o spisywa-
niu naszych danych personalnych. Oficerowie odpowiednich 
służb widzą w każdym potencjalnego szpiega. Przesłuchują, 
zasypują gradem pytań. Pytają o przydział w Polsce, o udział 
w obronie Francji i o wiele innych spraw, często niewiele 
związanych z wojskiem i wojną. Komisja weryfikacyjna działa 
opieszale. Czasu jest dużo, a do Londynu daleko. Mija kilka 
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dni. Spokój i cisza. Wojna przechodzi na dalszy plan. Niektó-
rych kolegów wzywają indywidualnie do Londynu. Pozostali 
nadal czekają. Natknąłem się też na swoich starych znajo-
mych – Heinkli-111. I tu za mną przyleciały. Od wielu miesięcy 
uciekam przed nimi, a one ciągle depczą mi po piętach. To 
obsesja. Gdzie by człowiek nie poszedł, gdzie by się nie ob-
rócił, wszędzie widzi czarne łamane krzyże. Nad Glasgow 
krążyły trzy wrogie maszyny. Narobiły trochę zamieszania  
i odleciały. A nasz dzielny kpt. Górski nie próżnuje. Organizuje 
ćwiczenia i czyszczenie broni. Ot, zabijanie czasu, po polsku.

27 czerwca 1940 roku

Wczoraj mój przyjaciel Jurek Goździowski przebywał na 
przepustce. W czasie wędrówki po jednej z nieznanych mu 
ulic spotkał polskiego generała. Podszedł do niego, pięknie 
się ukłonił, stuknął obcasami butów i bez żadnego owijania 
w bawełnę powiedział:

– Panie generale, tu, w Glasgow, jest nas kilku pilotów ze 
szkół lotniczych LOPP. Przez przypadek trafiliśmy do czoł-
gów. Chcemy przenieść się ponownie do lotnictwa.

Generał zachował chłodny wyraz twarzy. Nie zareago-
wał w żaden sposób. Zapytał tylko o nazwisko i aktualny 
przydział służbowy. Dzisiaj Jurek stał całą godzinę na warcie  
z karabinem w ręku. To kara za rozmowę z generałem bez 
drogi służbowej. Po jej odbyciu mój przyjaciel nie zrezygnował 
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z ucieczki od pancerniaków. Zaczepił następnego oficera  
z dowództwa, tym razem samego szefa lotnictwa myśliw-
skiego płk. Pawlikowskiego. Pułkownik wysłuchał go uważ-
nie i na koniec rozmowy kazał się zaprowadzić do naszej 
grupy lotników, wcielonych do broni pancernej.

Obaj wchodzą na salę. Kpt. Górski składa meldunek. Sto-
imy na baczność. Pułkownik przygląda się nam, niedawnym 
lotnikom. Podchodzi do każdego z nas i częstuje papierosem. 
Krótko się przedstawiamy, eksponując swoje dotychczasowe 
osiągnięcia lotnicze. Pułkownik jest zadowolony. Kręci ze 
zdziwienia głową:

– Ładne orły tu chowacie – zwraca się do kapitana – gdy 
tymczasem Anglicy otwierają dla nas lotnicze szkoły. Chcecie 
do nas?

– Tak jest, panie pułkowniku! – odpowiadamy niemal 
krzykiem.

Płk Pawlikowski zabiera kpt. Górskiego do kancelarii. 
Z bijącymi sercami oczekujemy decyzji. Czas dłuży się nie-
samowicie. Po półgodzinie wychodzą. Pułkownik zwraca 
się do nas:

– Teraz jest godzina 15.00. Pociąg z polskimi lotnikami 
odchodzi za pół godziny. Zdążycie?

– Zdążymy! – ryczymy na całe gardło.
Pułkownik żegna się z nami i wychodzi. A my, ile sił  

w nogach, pędzimy po swoje bagaże. Pakujemy się w drodze. 
Na dziesięć minut przed odjazdem siedzę już w pociągu.
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1 lipca 1940 roku

Jesteśmy w Blackpool, miasteczku letniskowym nad Mo-
rzem Irlandzkim w północno-wschodniej Anglii. Władze an-
gielskie umieściły tu ośrodek rekrutacyjny i bazę polskiego 
lotnictwa. Z dworca maszerujemy długą nadmorską prome-
nadą. Wokoło roztacza się szary bezbarwny krajobraz. Z jed-
nej strony jednolita ściana zrośniętych z sobą pensjonatów  
i kamieniczek, a z drugiej plaża i morze. Przed wojną Black- 
pool odwiedzały tysiące wczasowiczów, pragnących tanio 
odpocząć. Otrzymujemy przydział do kwater prywatnych. 
Zajmuję pokój w pensjonacie przy Kirby Road 4. Domek 
jest bardzo przyjemny – we wnętrzu czyściutko, umeblo-
wany z gustem, schody wyłożone dywanem, pokoje gościnne 
niewielkie, ale przytulne. Po miesiącach tułaczki wreszcie 
można położyć się na bielutkiej jak śnieg pościeli. Cóż za 
rozkosz wtulić się w puchową pościel i zasnąć bez obawy, 
że jakaś bomba zakłóci odpoczynek.

Idę nadmorskim bulwarem, wśród szumu fal, mijając 
małe knajpki, liczne mola wchodzące w morze, ocierając 
się o przechodniów odnoszę wrażenie, jakbym spacerował 
po jednej z polskich ulic. Wszędzie, gdzie człowiek wetknie 
nos, gdzie się obróci, słyszy polską mowę, gwarę z różnych 
zakątków kraju.
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Bez daty

Omyliłem się, sądząc, że nuda i bezbarwne dni, w czasie 
których nic się nie działo, to już bezpowrotna przeszłość. 
Również tu wszystko toczy się jakby na zwolnionych obro-
tach, z prawdziwą angielską flegmą. Całe dni nic nie robię. 
Ciągle przybywają nowe zastępy lotników. I oni mają na-
dzieję, iż wkrótce wejdą do walki. Szybko dochodzą jednak 
do przekonania, że nie nastąpi to tak prędko i podobnie, jak 
my, wpadają w nastrój wyczekiwania, melancholii i przygnę-
bienia. Ale się nie poddajemy. Wieczorami mamy do dyspozy-
cji dancingi i obficie zaopatrzone bary. Miejscowej ludności 
prawie się nie uświadczy, ale za to przyjezdne Angielki co-
raz częściej interesują się polskimi lotnikami, zwłaszcza, że 
mają w kim wybierać. Jest nas tu w Blackpool kilka tysięcy 
lotników – młodych, przystojnych. Po kilku dniach pobytu  
w nadmorskim kurorcie przypomniano sobie o nas. Znowu, 
nie wiem po raz który podczas tej wojny, zaczęto spisywać 
dane. Życiorys, przydział w Polsce, udział w kampanii francu-
skiej, nazwiska przełożonych i kolegów. Oficerowie kontrwy-
wiadu prześwietlali nas uważnie. Wreszcie przeszliśmy pod 
opiekę medyków. Badania były długie i szczegółowe. Nic nie 
uszło uwagi szanownej komisji lekarskiej. Żadnej wady u mnie 
nie wykryto. Chyba tylko to, że jestem mały, ale to przecież nie 
może stanowić przeciwwskazania do służby w lotnictwie. Po 
przejściu tej machiny ewidencyjnej otrzymałem legitymację 
służbową. Zakwalifikowano mnie jako elewa-pilota.

K a r t k i  z  w o j e n n e g o  p a m i ę t n i k a
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28 sierpnia 1940 roku

Z magazynu pobieram lotnicze umundurowania RAF. 
Do pensjonatu ciągnę cały wór tego wyposażenia. Nie są-
dziłem, że pilot aż tyle tego potrzebuje. W Blackpool jestem 
już dwa miesiące. W ciągu tego okresu zdążyłem się nauczyć 
kilku angielskich zwrotów, parokrotnie zaliczyłem kopanie 
kartofli. Razem z Jurkiem Kwiecińskim odwiedzaliśmy za-
przyjaźnioną angielską rodzinę. Gospodarze są mili, szczerzy 
i gościnni. Wiedzą, w jakim celu tu przybyliśmy. Życzą nam 
szybkiego powrotu do Polski. Z prasy, która tutaj dociera, 
dowiaduję się, że Niemcy kroczą od zwycięstwa do zwycię-
stwa. Ich formacje bombowców i myśliwców atakują nie-
ustannie Albion. Szczególnie intensywne naloty odbywają 
się na porty południowej Anglii. Odnajduję na szpaltach pol-
skie nazwiska – to nasi piloci dzielnie broniący angielskiego 
nieba. Lotnicy polskich dywizjonów myśliwskich, jakie już 
zdołano sformować i włączyć do walki. Tysiące bomb spada 
na miasta i ośrodki przemysłowe, tymczasem my czekamy na 
swój udział w wojnie. Znowu będą nas szkolić w angielskich 
ośrodkach lotniczego przygotowania. Oby to szkolenie zakoń-
czyło się jak najprędzej. Trzeba pomóc walczącym kolegom, 
zastąpić rannych i zabitych.
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24 grudnia 1940 roku

To już drugie święta Bożego Narodzenia spędzone na 
obczyźnie, a do domu coraz dalej. Późnym popołudniem ma-
szerujemy zwartą grupą w mundurach wyjściowych znaną 
nam promenadą do Winter Garden. Atmosfera rodzinna. 
Jest wysokie drzewko wigilijne. W sali dancingowej tegoż 
lokalu odbędzie się uroczysta kolacja wigilijna. Przybyli nasi 
przełożeni z Londynu. Dystyngowani, z piersiami obwieszo-
nymi medalami, o twarzach promiennych, pełnych dumy 
z sukcesów. I jesteśmy my, w odprasowanych stalowych 
uniformach, z drogimi naszywkami „Poland” na ramionach. 
Zadumani, bijąc się z własnymi wspomnieniami i myślami 
o dalekiej ojczyźnie, oczekujemy przybycia ważnego gościa. 
O dziewiętnastej zjawia się w licznej asyście pan prezydent 
Raczkiewicz. Uśmiecha się, pozdrawiając polskich lotników. 
Jego lotników. Dostojny gość łamie się z nami opłatkiem  
i życzy nam wszystkiego najlepszego, a przede wszystkim, 
abyśmy następne święta Bożego Narodzenia, wszyscy, jak tu 
jesteśmy, spędzili już w wolnej ojczyźnie.

Bez daty

Jest 1941 rok. Wkraczamy w etap intensywnego szkole-
nia. Zostaliśmy podzieleni na klasy. Wręczono nam zeszyty, 
ołówki i inne pomoce naukowe. Od kilku tygodni mamy 
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prawdziwą harówkę. Zajęcia odbywają się od rana do póź-
nych godzin wieczornych. Początkowo myliły mi się te angiel-
skie terminy i zwroty, ale stopniowo szufladkowałem je sobie 
w głowie, przyswajałem i zacząłem wiele rzeczy rozumieć. 
Zdawałem sobie sprawę, że chcąc zostać pilotem, muszę się 
tego wszystkiego nauczyć. Tygodnie nauki przerodziły się 
w miesiące. Następowały jeden po drugim, tak szybko, że 
człowiek ani się obejrzał, a nadeszła wiosna. A wraz z nią 
egzaminy. Najpierw, z końcem kwietnia, zdałem egzamin  
z rozpoznawania samolotów. Otrzymałem sto punktów. Po-
znałem i bezbłędnie potrafię rozróżnić sylwetki około stu 
dwudziestu samolotów z całego świata. Gdy zdałem egzamin 
z uzbrojenia, bomb, regulaminu Królewskich Sił Powietrz-
nych, zaczęło mi się rozjaśniać w głowie. Później doszedł 
poważny egzamin z nawigacji, zarówno teoretyczny, jak  
i praktyczny. Musiałem prowadzić normalną pracę nawi-
gatora. Za ten przedmiot otrzymałem osiemdziesiąt sześć 
punktów. Najbardziej obawiałem się sprawdzianu z radia  
i posługiwania się alfabetem Morse’a. Udało się. Miałem tempo 
pięćdziesiąt uderzeń na minutę i gładko zaliczyłem test. Koń-
cowy egzamin zdawałem z silników lotniczych, z płatowców, 
teorii latania oraz przepisów lotniczych. Uroczyście wręczono 
nam świadectwa ukończenia szkoły pilotażu wstępnego.

Jest koniec czerwca 1941 roku i przypuszczam, że wkrótce 
opuszczę Blackpool po blisko rocznym pobycie w tym nad-
morskim ośrodku wojskowym.
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Bez daty

Po opuszczeniu Blackpool przez trzy tygodnie przeby-
wałem w Hooleg. Siedziałem bezczynnie, oglądając leje po 
niemieckich bombach i zniszczone hangary lotnicze. Następ-
nie skierowano mnie do Londynu. Kolejne trzy tygodnie spę-
dziłem, wyczekując z niecierpliwością na rozpoczęcie kursu 
w następnej lotniczej szkole. Miałem okazję zobaczenia na 
własne oczy nalotów na Londyn. Widziałem mieszkańców 
udających się wieczorami z poduszkami w rękach do metra. 
Niedługo potem odezwały się syreny alarmowe. Na ciemnym, 
lekko zasnutym mgłą niebie, pokazywały się niemieckie bom-
bowce. Grała artyleria przeciwlotnicza. Gwizd bomb, wycie 
syren, wybuchy, pożary, tlące się resztki domów – wszystko 
to było okropne, zwłaszcza dla spokojnych, flegmatycznych 
Anglików. Nie byłem w szoku. Od dwóch lat towarzyszy mi 
ten widok.

9 sierpnia 1941 roku zameldowałem się w Hucknall,  
w szkole podstawowego pilotażu. Po zapoznaniu z rozkładem 
zajęć, lotniskiem oraz samą szkołą, udałem się do maga-
zynu. Pobrałem wyposażenie pilota wraz ze spadochronem. 
Następnego dnia odbyłem wraz z instruktorem pierwszy 
lot nad terytorium Anglii samolotem Tiger Moth. Był to 
równocześnie mój pierwszy lot od wybuchu II wojny świa-
towej. Od tej pory codziennie, jeżeli tylko warunki meteo-
rologiczne pozwalały, wykonywałem loty. Zajęcia odbywały 
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się na przemian w samolocie i w sali wykładowej. Na wstę-
pie praktycznej nauki pilotażu ćwiczyłem start i lądowanie.  
W ciągu dnia, gdy odbywały się loty, przebywałem w po-
wietrzu około dwóch godzin. Wkrótce przesiadłem się do 
lotniczego symulatora treningowego przystosowanego do 
szkolenia na ziemi. Ćwiczyłem tu zgrywanie przyrządów i lot 
sterowany za pomocą radia. Specjalny instrument rejestro-
wał wszelkie moje poczynania. Po kilkunastu dniach, kiedy 
do perfekcji opanowaliśmy obsługę przyrządów pokłado-
wych, start i lądowanie, przeszliśmy do znacznie trudniej-
szych zadań: powietrznych ewolucji, nabierania szybkości, 
schodzenia z wysokości, korkociągów, lotów koszących, przy-
musowego lądowania i ślizgów. I wreszcie zacząłem latać 
samodzielnie, bez instruktora. Po trzech tygodniach zdałem 
egzamin teoretyczny z wynikiem bardzo dobrym. Pozostał 
jeszcze do zaliczenia najważniejszy test – przelot samolo-
tem na ocenę. Po zakończeniu teorii spędzałem codzien-
nie po kilka godzin za sterami Tiger Moth. Jest to zgrabny 
dwuosobowy dolnopłat. Świetnie nadaje się do akrobacji 
lotniczych. Dozowane utrudnienia w pilotażu wprowadzały 
nas w coraz głębsze arkana tej trudnej sztuki, a same loty 
stawały się ciekawsze i dłuższe. Po dziesiątkach godzin wy-
latanych pod zatłoczonym niebem Hucknall, gdzie kilkunastu 
pilotów równocześnie sprawdzało swoje umiejętności pilo-
tażowe, trafiła mi się dalsza trasa. Z instruktorem poruczni-
kiem Wilczkiem poleciałem do Sywell. Lot trwał pięćdziesiąt 
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minut. Prowadziłem samolot bez ingerencji mojego anioła 
stróża, siedzącego obok mnie, na siedzeniu drugiego pilota. 
Po powrocie porucznik pochwalił mnie, mówiąc:

– O ciebie się nie boję. Na pewno zdasz.
Płynęły dni, a ja wykonywałem coraz większą liczbę 

zwitek w korkociągu, coraz pewniej startowałem i lądowa-
łem z bocznym wiatrem, ćwiczyłem rozruch silnika w locie, 
nawigację oraz loty na małych wysokościach.

Od połowy września rozpoczęły się testy. Najpierw 
leciałem z majorem Grodzkim – polskim dowódcą szkoły, 
następnie z kapitanem Tańskim – dowódcą eskadry, by za-
kończyć egzaminy z angielskim squadron leaderem Scharma-
nem. Wypadłem dobrze. Paniczny strach minął. Uwierzyłem  
w swoje umiejętności, a przede wszystkim w swobodę ma-
newrowania Tiger Moth, który posłuszny mojej woli, z lek-
kością reagował na wychylenia sterów i przyrządów. Z grupy 
lotników skierowanych z Blackpool na szkolenie do Hucknall 
wielu w trakcie szkolenia odpadło. W ocenie przełożonych 
nie nadawali się na pilotów. Trudno. Będą służyć w lotnictwie 
na innych, równie potrzebnych, stanowiskach. 

20 września 1941 roku

Po sześciu tygodniach nauki otrzymujemy świadectwa 
ukończenia szkoły podstawowego pilotażu. Pojawiają się na 
moim mundurze małe śmigiełka. To dystynkcje angielskiego 
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corporala (odpowiednik polskiego kaprala). Jest to najniż-
szy stopień wojskowy dla pilota RAF-u. Dowódca ośrodka 
w Hucknall gratuluje nam awansu i zdobytych uprawnień. 
Wyraża nadzieję, że szybko zakończymy następne etapy 
szkolenia i w porę zasilimy dywizjony RAF-u. Które? Jesz-
cze nie wiemy. Oczywiście, wszyscy marzymy o samolotach 
myśliwskich. Nie dopuszczam do głowy myśli, że mógłbym 
trafić gdzie indziej. Za kilka dni wszystko będzie jasne. Przy-
jadą zapotrzebowania z dowództwa i rozjedziemy się po 
innych bazach lotniczych. Na razie, nim to nastąpi, upajam 
się szczęściem. Jestem już wojskowym pilotem w Królew-
skich Siłach Powietrznych Wielkiej Brytanii. Aby tylko zdążyć  
z wejściem do walki. Podejrzewam, że wojna dobiegnie końca, 
nim zdążymy zakończyć całą edukację. Angielscy oficerowie 
nas pocieszają, mówiąc, iż to wcale tak szybko nie nastąpi. Ich 
zdaniem wojna jeszcze potrwa. Należy im wierzyć i od dzisiaj 
spoglądać na tablicę ogłoszeń, na której niebawem powinny 
się pojawić nasze nazwiska z odpowiednimi przydziałami.

22 września 1941 roku

Nie czekaliśmy długo w niepewności. Dzisiaj wywie-
szono oficjalną listę pilotów przewidzianych do następnych 
szkół lotniczych. Wykaz ten zatwierdziły polskie władze lot-
nicze w Londynie, zaakceptowali go również Brytyjczycy. 
Tak więc odwołania nie będą uwzględniane. Z niepokojem 
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wodzę wzrokiem po wierszach czarnych liter. Jest! Odnaj-
duję swoje nazwisko, a tuż obok przydział – 16 (P) SFTS  
w Newton, czyli, tłumacząc na język polski, szkoła wyższego 
pilotażu. Zatem będę pilotem samolotów bombowych. Z mo-
jego kursu jedynie cztery osoby otrzymały skierowanie do 
myśliwców. W ostatnim okresie wzrosło zapotrzebowanie na 
„bombowców”. Wiadomo, wyprawy bombowe nad Niemcy, 
zatapianie U-botów, niszczenie przemysłu wroga – wszystko 
to pochłania ogrom ofiar. Poległych, rannych i zaginionych 
kolegów należy szybko zastępować nowymi ludźmi. Ani na 
chwilę nie można dać wytchnąć faszystom, nawet na moment 
pozostawić ich bez zagrożenia z powietrza. Powinni przeżyć 
to samo, co we wrześniu 1939 roku przeszliśmy my. Jednak  
w przeciwieństwie do nalotów hitlerowskich eskadr śmierci, 
niszczymy jedynie przemysł zbrojeniowy wroga, jego poten-
cjał militarny i zaplecze zaopatrzeniowe. Nie znęcamy się nad 
ludnością cywilną i nie strzelamy do nich z lotu koszącego.

Bez daty

29 września 1941 roku zameldowałem się w Newton. 
Przydzielono mnie do eskadry „A”. Moim instruktorem został 
sierż. Białobrówka. Dowódca szkoły wyjaśnił nam pokrótce, 
czego się tutaj będziemy uczyć. Szczególnie utkwiły mi  
w pamięci następujące jego słowa:

– Pamiętajcie, musicie się solidnie uczyć, aby jak naj-
więcej wynieść z półrocznego kursu. To wy będziecie  
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w przyszłości kapitanami wielkich powietrznych statków. 
W waszych rękach będzie spoczywał los załogi i powodze-
nie operacji lotniczej. Będziecie pilotami nowoczesnych 
bombowców.

Poważnie wzięliśmy sobie do serca jego słowa. Szkolenie 
rozpoczęło się dosyć intensywnie. Już w pierwszym dniu 
miałem okazję lecieć z instruktorem samolotem Oxford. To 
dwusilnikowy dolnopłat wyposażony w chowane podwozie, 
klapy uruchamiane hydraulicznie, radioodbiornik i wiele 
innych urządzeń pokładowych, z którymi wcześniej się nie 
spotkałem. Oxford stał się na pół roku moim podniebnym 
domem. Ten typ samolotu musieliśmy opanować do perfek-
cji. W czasie pierwszego pionierskiego lotu zauważyłem, że 
Oxford nie nadaje się w tym stopniu do akrobacji, co mały  
i lekki Tiger Moth. W zamian posiada inne zalety, które po-
zwalają na prawidłowe wyszkolenie pilota i przyzwyczajenie 
go do ciężkich bombowców. Manewrowanie tymi samolotami 
nastręcza pilotowi wiele trudności. Należy spędzić dziesiątki 
godzin za jego sterami, aby to wszystko zgłębić i wkuć na 
pamięć. Sprawdzanie paliwa, składu mieszanki, wyważanie, 
ustawianie skoku śmigieł, wypuszczanie klap, chowanie pod-
wozia, kilkadziesiąt wskaźników, przełączników, lampek, Bóg 
raczy wiedzieć, czego tam jeszcze nie zainstalowano. Równo-
legle z lotami odbywały się ciekawe, choć nie mniej trudne 
zajęcia w sali wykładowej. Całe wieczory, a czasami również 
noce, wkuwaliśmy nawigację, uczyliśmy się czytania z mapy 



89

i z gwiazd, przyswajaliśmy meteorologię, przepisy lotnicze. 
Dopiero później wkraczaliśmy w etap walki powietrznej. 
Improwizowaliśmy naloty, wykonywaliśmy strzelanie z broni 
maszynowej, uczyliśmy się posługiwania się kamerą fotogra-
ficzną, jakże potrzebną w nalotach bombowych. Po jakimś 
czasie, gdy opanowałem nowy typ samolotu i miałem już 
kilkanaście zaliczonych przelotów w towarzystwie instruk-
tora, zdawałem pierwszy test. W myśl poleceń przełożonego 
musiałem prawidłowo wystartować, nabrać wysokości i po-
dejść na dużym gazie do lądowania. Wypadłem nieźle. Od tej 
pory coraz częściej latałem solo. Zmieniali się instruktorzy. 
W miarę robienia postępów w szkoleniu przybywały coraz 
trudniejsze podniebne zadania. 

Któregoś dnia poleciałem po raz pierwszy na dłuższą 
trasę. Lot był o tyle trudny, że odbywałem go samotnie. Sam 
musiałem pisać sprawozdanie z przebytej trasy i czytać 
mapę, żeby się nie zgubić pod angielskim niebem. W Sywell 
miałem międzylądowanie, a później leciałem aż do Benson 
nad Tamizą. Po krótkiej przerwie, załatwieniu spraw służ-
bowych, z którymi mnie wysłano, i uzupełnieniu paliwa, 
wystartowałem w drogę powrotną. W czasie, kiedy robiłem 
notatki z przebiegu lotu, wpadłem w sam środek zapory 
balonowej w Derby. Włosy stanęły mi dęba. Wiedziałem,  
w jakiej znalazłem się sytuacji. Wielu kolegów w ten sposób 
zginęło. Przez kilkanaście minut męczyłem się, milimetr po 
milimetrze manewrowałem Oxfordem, aby tylko nie zahaczyć  
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o którąś ze stalowych linek. Przy tej szybkości o katastrofę 
nie trudno. Udało się. Wyszedłem z zapory cało.

Pilot bombowca musi być wszechstronnie przygoto-
wany. Powinien dobrze opanować pracę nawigatora w czasie 
przelotu. Temu zagadnieniu poświęcamy sporo uwagi. Za-
mieniamy się rolami z instruktorem, trenujemy do skutku, 
do zupełnego zmęczenia.

Mijały miesiące, nadeszła zima. W tym okresie latało się 
coraz trudniej. Angielska mgła utrudniała loty. Często miały 
miejsce wypadki. Przy złej nawigacji, ograniczonym polu 
widzenia zdarzało się, że samolot walnął w stok wzniesienia 
lub w jakieś wiejskie zabudowanie. Ze smutkiem żegnaliśmy 
poległych kolegów, którzy głupio zginęli, nie doczekawszy 
udziału w wojnie. Nasze szeregi kruszyły się. Kolejne święta 
Bożego Narodzenia spędziłem na obczyźnie i powitałem 
1942 rok. Z frontu docierały stale niepokojące wieści. Polskie 
dywizjony bombowe ponosiły ciężkie straty. Wkrótce miał 
nadejść nasz czas.

Wiosnę powitaliśmy w dobrym nastroju. Wiedzieliśmy, 
że zbliża się koniec kursu, koniec ciężkiej i długiej nauki. 
Nareszcie skończy się zabawa w wojnę. Na serio będziemy 
walczyć z wrogiem.
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10 kwietnia 1942 roku

Przez ostatnie dni zdawaliśmy końcowe egzaminy. 
Wszystkie zaliczyłem celująco. W mojej książce lotów wpi-
sano ukończenie szkoły wyższego pilotażu. Mam już wyla-
tane sto osiemdziesiąt trzy godziny, z tego za sterami Oxforda 
ponad sto dwadzieścia. Od dzisiaj mam prawo nosić srebrną 
gapę pilota. Otrzymałem awans na stopień sierżanta-pi-
lota. Mam niespełna dwadzieścia dwa lata i osiągnąłem to,  
o czym od dzieciństwa marzyłem, za czym tęskniłem przez te 
wszystkie lata. Już nie muszę się martwić, iż znowu wyląduję 
w obronie przeciwlotniczej albo w broni pancernej. Mam już 
swój zawód i swoje miejsce w wojnie. Zanim wezmę w niej 
udział, muszę wrócić do Blackpool. Będę tam oczekiwał na 
przydział do jednego z polskich dywizjonów bombowych.

Serdecznie żegnamy się z instruktorami i wykładow-
cami. Zżyliśmy się z nimi przez te sześć miesięcy, wiele im 
zawdzięczamy. Starali się dać z siebie wszystko i to zarówno 
Polacy, jak i ich brytyjscy koledzy. Żegnaj Newton, żegnaj 
poczciwy dwusilnikowy Oxfordzie.
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W BOMBER COMMAND 

Po zakończeniu szkolenia w Newton Janek Cholewa co-
raz rzadziej spisywał swoje spostrzeżenia i przeżycia. Może 
nie chciał rejestrować niezliczonej liczby spotkań ze śmiercią. 
Może nie miał czasu na zabawę w pamiętnikarza i wojennego 
kronikarza. Jedno jest pewne, że na bardzo długo odłożył 
pióro. I pewne też jest, że od tamtej pory śmierć towarzyszyć 
mu miała przez całe wojenne piekło. Nieustannie o nią się 
ocierał.

Znowu upłynęły trzy miesiące, nim wezwano go do 
Bramcote na przeszkolenie w 18 O.T.U. – jednostce treningu 
bojowego, prowadzącej wyszkolenie bojowe załóg samolo-
tów bombowych. Miał tam spędzić kolejne trzy miesiące.

15 lipca 1942 roku duża grupa polskich lotników znala-
zła się na dworcu kolejowym w Bramcote. Lotnicy taszczyli 
za sobą cały wojenny bagaż. Autokary RAF-u zabrały ich 
do bazy lotniczej. Wśród rosłych mężczyzn mignęła filigra-
nowa sylwetka Cholewy. On, chłopiec z Podbeskidzia, gnany 
przez okrutny los wojennego tułacza, znalazł się w kolejnej 
brytyjskiej miejscowości. Teren bazy był rozległy. Hangary, 
lotnisko z kilkoma pasami startowymi, kwatery lotników, 
schrony przeciwlotnicze, stanowiska parkowania samolotów, 
olbrzymie magazyny i mrowie stalowych mundurów.
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– Tu będziecie się kompletować w załogi bombowe. Opa-
nujecie Wellingtona. I stąd pójdziecie prosto do dywizjonów 
bombowych – wyjaśnił na wstępie oficer operacyjny bazy.

Oczy nowo przybyłych od razu, jak na komendę, za-
trzymały się na stanowiskach parkowania samolotów, gdzie 
stały nieruchomo Wellingtony. Wspaniałe wielkie maszyny 
oczekujące na swoich lotników. Groźnie wyglądały sterczące 
z wieżyczek lufy karabinów maszynowych i o zawrót głowy 
przyprawiały potężne, zamaszyste skrzydła, które teraz, przy 
wyłączonych silnikach, były zupełnie nieruchome. Mimo 
ogólnego rozgardiaszu i ruchu związanego z przybyciem 
nowych załóg, baza wydawała się być uosobieniem spokoju 
i ciszy. Nic nie wskazywało na zawieruchę wojenną, w jaką 
uwikłano świat. Bombowce te należały do średniopłatów 
o konstrukcji metalowej, były napędzane dwoma silnikami 
gwiazdowymi typu Bristol-Herkules o mocy 1535 KM każdy. 
Zatem olbrzymia moc drzemała w tych maszynach. Wel-
lington zabierał na pokład pięcioosobową lub w niektórych 
wersjach sześcioosobową załogę oraz blisko trzy tony bomb. 
Samolot ten osiągał pułap 7300 m przy maksymalnej pręd-
kości przelotowej 410 km/godz. Głównym jego przeznacze-
niem były dalekie wyprawy bombowe. Używano go także do 
niszczenia okrętów, minowania wód oraz do patrolowania 
brzegów. Lecz czym byłaby ta maszyna bez dobrze przy-
gotowanej i zgranej załogi? Kupą żelastwa i łatwym celem 
dla wroga. Pamiętały o tym władze. Pamiętali o tym lotnicy. 
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Odporność psychiczna, silna wola, spostrzegawczość, zdol-
ność koncentracji i podejmowania decyzji, dokładność, ko-
leżeńskość, odwaga – oto najważniejsze przymioty, które 
powinny cechować dobrego pilota.

Zgodnie z przepisami Królewskich Sił Powietrznych Wiel-
kiej Brytanii dowódcą załogi bombowej był pierwszy pilot.  
W jego rękach spoczywał los załogi, od niego w głównej mierze 
zależało powodzenie akcji. Nie dziwmy się zatem, że szkoleniu 
pilota poświęcano najwięcej czasu. Stawiano mu wysokie wy-
magania. Z tych też względów wielu kandydatów na pilotów 
odpadło w trakcie intensywnego szkolenia. Dowódcom załóg 
przychodziło kierować ludźmi legitymującymi się różnym 
stopniem wykształcenia, wywodzącymi się z różnych środo-
wisk i regionów kraju. Starzy i młodzi. Cholerycy i flegmatycy. 
Wesołki i posępni. Cały przekrój przedwojennego społeczeń-
stwa Polski. Z tej grupy przypadkowych żołnierzy, ochotników 
gnanych przez wiele krajów, należało w ciągu trzech miesięcy 
stworzyć załogę samolotu bombowego.

Przez pierwsze dni lotnicy nie wychodzili z sal wykłado-
wych. Znowu przypominano im sylwetki samolotów z całego 
świata, wkuwali przepisy lotnicze, nawigację, meteorologię,  
i co najważniejsze – poznawali się wzajemnie. Piloci, nawi-
gatorzy, radiotelegrafiści, strzelcy pokładowi i bombardierzy 
szkolili się w osobnych grupach.

Dopiero po wstępnej, czysto teoretycznej części przy-
stąpiono do kompletowania załóg. Władze nie narzucały 

W  B o m b e r  C o m m a n d
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swojej woli. Lotnicy mogli się dobierać w załogi według wła-
snego uznania. W ciągu kilku dni w grupie kilkudziesięciu 
lotników potworzyły się pięcioosobowe zespoły – przyszłe 
załogi samolotów bombowych. Nie wszyscy jednak znaleźli 
partnerów do współpracy w powietrzu w postaci załogi. Do 
owej grupy „wolnych” należał Janek Cholewa. Mały, drobny  
i bardzo młody. Nie wzbudzał zaufania. Niczym specjalnym 
się nie wyróżniał, nie zwracał na siebie uwagi. Stał na uboczu. 
Na szczęście, takich jak on było więcej.

Pewnego sierpniowego popołudnia nawigator Fran-
ciszek Kot i radiotelegrafista Zdzisław Czeppe siedzieli  
w kasynie i zastanawiali się nad składem załogi. Obaj byli mło-
dzi. Przed wojną studiowali. Franciszek Kot, wysoki szatyn  
o torsie gladiatora, studiował na lwowskiej Politechnice. 
Latał szybowcami i dobrze pływał. Wojna rzuciła go w sze-
regi wojska. Emigracja miała podobny przebieg i trasę, jak  
w przypadku jego kolegów. Rumunia, Francja i wreszcie 
Wielka Brytania. Standard karty podróżnej tułacza znad 
Wisły. Typowa biografia młodego polskiego intelektualisty. 
W szkole podchorążych zdobył oficerskie gwiazdki. Później 
skierowano go do szkoły nawigatorów.

Zdzisław Czeppe był niższy i chudszy od swojego kolegi. 
Przypominał raczej młodego naukowca aniżeli lotnika. Przed 
wojną studiował geografię na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie. Wybuch wojny zastał go w rodzinnych Ciężko-
wicach. Tamtędy przechodziły polskie jednostki wojskowe. 
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Zdzisław zabrał się z nimi. Granicę przekroczył w Zaleszczy-
kach. Następnie przemierzył Rumunię i Francję. Na Albion 
trafił po kapitulacji Francji. W RAF-ie ukończył kurs radio-
operatorów pokładowych.

Obaj sączyli podłą whisky rozcieńczoną wodą mineralną. 
Milczeli. Szukali pilota. Franciszek Kot spoglądał w okno,  
w daleki horyzont, na krańcach którego rozciągała się ciemna 
płyta lotniska. Czeppe namiętnie palił papierosa i nerwowo 
podrzucał pudełkiem zapałek. Żadna kandydatura nie przy-
chodziła im do głowy. Decyzję należało podjąć natychmiast,  
w najgorszym razie za dzień lub dwa. Zazwyczaj pilot dobie-
rał sobie pozostałych członków załogi. W tym wypadku stało 
się inaczej. Żaden z pilotów ich nie chciał. Postanowili więc 
sami poszukać odpowiedniego na to stanowisko człowieka.

Ktoś podsunął kandydaturę Janka Cholewy. Postano-
wili go odnaleźć. Nie mieli z tym większych trudności. Janek 
miał na sobie battle dress i furażerkę, ręce po łokcie usmaro-
wane czarną mazią. Był niewiele wyższy od przedniego koła 
bombowca. Miał twarz młodzieńca zbyt wcześnie rzuconego  
w wir dorosłości i piękne czarne oczy.

– Taki mały pilot? – bąknął pod nosem nawigator Kot. – 
Przecież to jeszcze dzieciak.

– Podobno jest dobry – powiedział radiotelegrafista 
Czeppe. – Tak mówili w dowództwie bazy. Ale czy to prawda? 
Sam nie wiem, co o tym myśleć.

– A mamy inny wybór? 

W  B o m b e r  C o m m a n d
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Janek zgodził się od razu. Było ich więc trzech.
Przez tydzień latali Wellingtonem. Rola Cholewy spro-

wadzała się do obserwacji. Pilotował kpt. pilot Liszka. Janek 
słuchał uważnie słów instruktora. Po tygodniu zajął miejsce 
pierwszego pilota. Minęło kilka dni. W dalszym ciągu załoga 
nie miała strzelców pokładowych. Ale i z tym wkrótce upo-
rali się, bowiem Zygmunt Januszkiewicz i Jerzy Buckiewicz 
zameldowali się na stanowisku parkowania samolotu akurat 
w momencie, kiedy lotnicy winni się zgrywać w powietrzu 
w załogę.

– Chcemy do was! – obaj starali się przekrzyczeć pracu-
jące na wolnych obrotach silniki samolotowe.

Janek wyłączył iskrowniki i powoli śmigła zwolniły 
obroty. Ale potworny hałas rozchodził się jeszcze po oko-
licy przez najbliższe kilkadziesiąt sekund. Potem wielkie 
cielsko bombowca znieruchomiało zupełnie. Nastała cisza. 
Lotnicy uścisnęli sobie dłonie i nawiązali nic nie znaczącą 
rozmowę. Ot tak, dla wypełnienia czasu, dla przełamania 
bariery nieśmiałości.

Jerzy Buckiewicz był studentem weterynarii, miał też 
ukończony kurs szybowcowy w Bezmiechowej. Kiedy zna-
lazł się w Wielkiej Brytanii, koniecznie chciał zostać pilotem 
wojskowym. Niestety, ze względów zdrowotnych odpadł  
w trakcie szkolenia wstępnego. Pozostał jednak w lotnic-
twie. Przeszedł ostrą szkołę ognia bombardierów. W zało-
dze Janka Cholewy powierzono mu obowiązki przedniego 
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strzelca, który w czasie bombardowania automatycznie 
przejmował rolę bombardiera. W wyjątkowych sytuacjach 
mógł pomagać pierwszemu pilotowi, zajmując fotel drugiego 
pilota. Jego umiejętności pilotażowe przydały się szczególnie  
w okresie, kiedy ze względów oszczędnościowych w zało-
gach bombowych latających na Wellingtonach skasowano 
etat drugiego pilota.

Teraz było ich już pięciu. Cała załoga. Mogli przystąpić 
do najważniejszej fazy szkolenia w Bramcote – wspólnych 
lotów. Mijały tygodnie. Ćwiczyli nocne przeloty, improwizo-
wali powietrzne walki i bombardowania. Postępy w nauce 
rejestrowały kamery filmowe. Musieli się spieszyć, gdyż trzy-
miesięczny kurs dobiegał końca, a przełożeni ciągle kręcili 
głowami z niezadowoleniem. Tymczasem dywizjony bom-
bowe nie mogły się doczekać wyszkolonych już załóg. Do 18 
O.T.U. płynęły prośby o skrócenie kursu, o większy etat bazy, 
o samoloty i instruktorów. Potrzeby znacznie wyprzedzały 
możliwości. Dowódca bazy lotniczej w Bramcote wzruszał 
bezradnie ramionami i odpowiadał:

– Nic na to nie poradzę, że dywizjony bombowe borykają 
się z niedoborem załóg lotniczych. Oni potrzebują ludzi. Ale 
ja ich także potrzebuję. U mnie w trakcie szkolenia też giną 
lotnicy. Co piąta załoga ma poważne kłopoty. A nie mogę, nie 
wolno mi wysłać młodych, nie przeszkolonych, na pewną 
śmierć. Muszę być przekonany, że zrobiłem z nich prawdzi-
wych bombowców.

W  B o m b e r  C o m m a n d
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22 listopada Zdzisław Czeppe obchodził urodziny. Cała 
załoga wybrała się do solenizanta z życzeniami. Zamiast przy-
jęcia urodzinowego zaplanowano skromną kasynową kolację. 
Tak miało być. Tak zaplanowali. Ale wojna ma swoje prawa. 
W drzwiach kasyna stanął dyżurny lotniska. Wzrokiem po-
szukał załogi Cholewy. Gdy ją dostrzegł, zbliżył się i głosem 
służbowym przekazał rozkaz oficera operacyjnego bazy.

– Proszę natychmiast zgłosić się w sali odpraw! – wy-
chrypiał na całe gardło.

Załogę Cholewy przywitał major w towarzystwie do-
wódcy eskadry i kilku niższych oficerów z dowództwa. 
Rozmowa była zwięzła i bardzo krótka. Typowo wojskowa. 
Chrzest bojowy w Bomber Command! Mapa Europy pocięta 
liniami i kolorowymi strzałkami. Wskaźnik dowódcy eskadry 
krążył po płótnie w okolicach czarnych drukowanych liter: 
Paryż.

– Będziemy bombardować? – zapytał z ogromnym za-
interesowaniem Janek Cholewa.

– Nie. Propaganda, broszury, ulotki. To wasze zadanie 
na dzisiejszą noc – padła odpowiedź.

Na twarzach załogi pojawił się lekki uśmiech. Uśmiech 
zawodu i lekka drwina z zadania, które im powierzono. 

Wbrew przypuszczeniom, lot taki nie należał do łatwych. 
Samolot wysłany samotnie w środku nocy do kraju oku-
powanego przez wroga, bez osłony myśliwców, stawał się 
smacznym kąskiem dla nieprzyjacielskiej artylerii i lotnictwa 
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Luftwaffe. Późnym wieczorem, gdy ciemność zupełnie spo-
wiła lotnisko, a lekki jesienny wiatr nadciągał od strony za-
chodniej, załoga Cholewy znalazła się w Wellingtonie. Krótka 
rozgrzewka. Sprawdzenie przyrządów, nawiązanie łączno-
ści radiowej. Z wieży startowej błysnęło zielone światło. 
Bombowiec nabierał szybkości. Białe linie pasa startowego  
w zawrotnym tempie umykały do tyłu. Janek uważnie obser-
wował wskaźniki. Wychylały się prawidłowo. Oderwali się 
od ziemi. Wskazówka wysokościomierza zaczęła swój taniec 
po tarczy. Ziemia została w dole. Po chwili Janek wyrównał 
lot. Odetchnął z ulgą, przypalając sobie papierosa. Nawigator 
Kot, pochylony nad mapą Merkatora, podał Cholewie współ-
rzędne kursu. W dłoniach miał zaciśnięte cyrkiel i logarytm.

Jerzy Buckiewicz przestrzeliwał karabiny maszynowe,  
a Zdzisław Czeppe włączył odbiornik radiowy. Rozgłośnia 
BBC nadawała nocny program rozrywkowy. Grała amerykań-
ska orkiestra Glenna Millera. Wspaniały prezent urodzinowy, 
pomyślał. Nigdy przed wojną nie przypuszczał, że kiedyś  
w taki właśnie sposób przyjdzie mu spędzać wieczór urodzi-
nowy. Na moment powrócił do okresu studiów i beztroskiej 
zabawy w sobotnie wieczory w krakowskich kawiarenkach 
i piwnicach. Zdawał sobie sprawę z tego, że te cudowne 
chwile umknęły z rzeczywistości, odeszły bezpowrotnie wraz 
z młodością, którą bez pardonu zabrała wojna.

Gwiaździsta noc. Pełnia księżyca. Ani jednej chmurki nie 
napotkali na kursie. Księżyc, tej nocy przypominający wielki 
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reflektor z milionem żarówek, pozwalał z łatwością ustalić 
nawigatorowi aktualną pozycję. W kabinie pilota pulsowało 
kilkadziesiąt zegarów. Każdy czuwał i meldował o aktualnej 
sytuacji urządzeń pokładowych i sterowych.

Gdzieś w oddali oczekują na samotnego Wellingtona 
wycelowane w niebo setki dział przeciwlotniczych, tysiące 
szkieł reflektorowych. O tych i innych zmartwieniach myślał 
Janek. Bał się tego pierwszego lotu nad okupowaną Europę. 
Wszystkiego się lękał. Tu, w powietrzu, w czasie wykonywa-
nia pierwszego zadania bojowego, nie ma mocnych. Tylko 
psychopaci nie odczuwają strachu, ponieważ, nie z ich winy 
zresztą, cechuje ich kompletny deficyt lęku. Na skutek gene-
tycznej skazy bądź błędów wychowawczych ci ludzie potrafią 
działać odważnie, ale bez przewidywania skutków swojego 
postępowania. Tak więc na pilotów raczej się nie nadają. 
Każdy normalny człowiek odczuwa strach. I Janek go wtedy 
odczuwał, ale ten strach z każdym lotem miał ustępować 
miejsca rutynie i doświadczeniu.

Janek spojrzał w dół. Anglia rozpływała się w ciemno-
ściach. Nawet duże miasta były zaciemnione. Na tym etapie 
lotu załoga właściwie odpoczywała. Tylko nawigator inten-
sywnie główkował nad logarytmem i co jakiś czas dokonywał 
pomiarów z gwiazd, wpatrując się w niebo przez kopułkę 
wieżyczki astro. Weszli nad morze. Woda była spokojna  
i ciemna jak atrament. Żadnego ruchu.
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– Cisza. Żadnych namiarów – zgłosił Czeppe. Ale i tak 
nadal kręcił gałką w prawo i lewo. Głośnik trzeszczał, lecz 
żaden konkretny dźwięk z niego nie wypłynął.

Buckiewicz wytężył wzrok. Z prawej strony dostrzegł 
ląd.

– To wyspa Alderney – poinformował Kot.
Janek skorygował obliczenia, pchnął ster kierunkowy na 

prawo o dziesięć stopni. Przez chwilę spoglądał na sztuczny 
horyzont, potem liczył gwiazdy, ot tak, dla uspokojenia ner-
wów, dla zachowania równowagi psychicznej. A gwiazdy, 
jak na złość, świeciły coraz jaśniej. A może mu się tak tylko 
wydawało? Broszury. Głupio zginąć za takie papiery. Zresztą 
nie do niego należy ocena rozkazów. On ma lecieć, wykonać 
zadanie i cało z niego wrócić. Tego wymagają przełożeni.

Do wybrzeży Francji było już blisko, zupełnie blisko. 
Mały skok nad kanałem La Manche. Rozmowy pokładowe 
ucichły. Z pewnością cała piątka zdawała sobie sprawę z do-
niosłości tej właśnie chwili, tego pierwszego lotu bojowego.

Janek podniósł lot maszyny do 15 tys. stóp. Silniki pra-
cowały bez zarzutu.

– Widzę ląd! – krzyknął przedni strzelec Buckiewicz.
– Uważajcie, chłopcy! – Janek ostrzegł załogę. – Teraz 

może być gorąco. – Rzucił okiem na ciemną linię brzegową, 
która rosła z sekundy na sekundę. Czekali w napięciu. Spo-
tkania z Francją obawiali się najbardziej. Ciemna czeluść. 
Okupacja. Przykre wspomnienia znowu odżyły w pamięci.

W  B o m b e r  C o m m a n d
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Powitał ich długi sznur jasnych punktów. Wkrótce snopy 
żółto-białego światła zaczęły krążyć po niebie. Świetlne 
macki chwytały Wellingtona w stożek. W ślad za reflektorami 
poszła artyleria nabrzeżna. Zagrały działka szybkostrzelne. 
Serie z broni maszynowej oplatały bombowiec, lecz bezsku-
tecznie. Chybiały.

Janek panował nad sytuacją.
– Uważaj, z prawej! – ostrzegał Buckiewicz.
– Wejdź wyżej, bo walą po ogonie! – wrzasnął w inter-

com Januszkiewicz, tkwiący na stanowisku tylnego strzelca.
Janek błyskawicznie analizował doniesienia kolegów, 

czynił poprawki, schodził z linii ognia, a śmiercionośne po-
ciski rozrywały się tuż przed samolotem. Było ich pełno, 
różnego kalibru, jednako groźne.

Nawigator podawał nowe wyliczenia. Cała piątka zgod-
nie współpracowała. Powoli pas obrony przeciwlotniczej 
znikał z ich pola widzenia. Przeskoczyli przez Loarę i w pół 
godziny później znajdowali się w pobliżu Paryża. Krążyli, nie 
zbliżając się do granic miasta.

– Bierzemy kurs na Nicels – zakomunikował Janek.
Szybkość zredukowali gładko. Szerokim łukiem scho-

dzili z wysokości. Energiczna zmiana skoku śmigieł. Krótkie, 
ale jakże wymowne komendy. Zgrzytnął mechanizm urucha-
miający dźwignię klap. Drzwi rozwarły się z lekkim łoskotem. 
Powiew zimnego powietrza wdarł się do wnętrza. Przedni 
strzelec wraz radiotelegrafistą mocowali się z paczkami. 
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Rozrywali je i ich zawartość wyrzucali z samolotu. Tysiące 
kolorowych ulotek kołysało się na wietrze.

– Kurs powrotny. Wracamy! – zgłosił Janek.
– Zaraz ci podam współrzędne – odrzekł Kot.
Teraz ich współpraca układała się znakomicie. Rozumieli 

się. Podawane liczby Janek natychmiast przenosił na stery. 
Kiedy wszedł na kurs powrotny, zapalił papierosa i przez 
chwilę podziwiał dziesiątki oświetlonych zegarów w kabinie.

– Tęga głowa, która to wymyśliła – westchnął zadowolony.
Upłynęło kilka minut kompletnej ciszy. I raptem przedni 

strzelec gorączkowo zameldował o nieprzyjacielskim samo-
locie. Zamarli z przerażenia.

– Widzę go! Jest na szóstej, zbliża się! – krzyczał prze-
rażony Buckiewicz.

Oczekiwali najgorszego. Obaj strzelcy, przygotowani do 
podjęcia walki, przykleili się do karabinów maszynowych.

Tymczasem cel zbliżał się, rósł w oczach. Sekundy cią-
gnęły się diabelnie długo. I wreszcie w intercomie dał się 
słyszeć spokojny głos pilota. 

– Alarm odwołany! Stertę naszych broszur ułożonych  
w jakąś figurę wzięliśmy za samolot...

O godzinie 1.10 w nocy podchodzili do lądowania. Wiał 
chłodny jesienny wiatr. Hulał między samolotami, trzaskał 
antenami i sterami. Na stanowiskach parkowania stały rzędy 
bombowców. Załogi spały w barakach. Jedynie latarnia 
lotniskowa oświetlała płytę startową, czuwała, aby żadna 

W  B o m b e r  C o m m a n d
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powracająca maszyna nie zabłądziła. Czuwali też mechanicy. 
Udany lot to także ich zasługa. Bohaterowie z warsztatów, 
magazynów i hangarów. Najlepsi specjaliści. Po warkocie 
silników poznali samolot schodzący do lądowania.

– 1464 powraca do bazy! – zawołał jeden z mechaników 
i pobiegł w tamtym kierunku.

Po wykonaniu pierwszego zadania operacyjnego  
w zielonym zeszycie, pilots flying log book, książce lotów Jana 
Cholewy, pojawił się czerwony wpis – „Operations Nicels”, 
obok w rubryce nazwiska członków załogi oraz angielskie 
słowo – self.

Załoga Wellingtona z dywizjonu bombowego nr 300 (pierwszy z lewej siedzi Jan Cholewa)
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PILOT DYWIZJONU BOMBOWEGO NR 300

Bombardowanie wymaga od załóg maksymalnej kon-
centracji. Wymaga spokoju, opanowania. Nie ma radości, 
wspaniałych zwycięskich potyczek z wrogiem. Pozostaje 
tylko trudna, mozolna, wielogodzinna praca. Myśliwcom jest 
łatwiej. Odbędą godzinny patrol, zmierzą się z przeciwnikiem 
i albo zwyciężą i wrócą, albo zginą jak bohaterowie. Dzieje 
się to zaledwie w ciągu kilkunastu minut, czasem godziny, 
dwóch. Życie lotnika „bombowca” jest trudne. Kiedy zasią-
dzie on w maszynie, znajdzie się nad krajem opanowanym 
przez wroga, myśli tylko o wykonaniu zadania. Stale umyka 
śmierci. A kiedy znajdzie się na ziemi, stara się o niej zapo-
mnieć, na krótko, na dzień, tydzień. Z czasem, po kilku mie-
siącach, wyprawy bombowe wchodzą mu w krew. Bez nich 
nie może żyć. To narkotyk. Im więcej się lata, tym bardziej 
się tego potrzebuje. Po kilkunastu wyprawach bombowych 
człowiek staje się niczym automat: odporny, zimny, nieczuły. 
Wpada w rutynę i nie zauważa, że stolik w jadalni, stojący 
obok jego stolika, świeci pustką. Lotnicy, którzy przy nim 
siedzieli, nie powrócili z zadania bojowego. Zginęli, są ranni, 
a może dostali się do niewoli. Bombowiec nie rozwodzi się 
nad tym długo, nie ma na to czasu, nie pamięta nazwisk. Może 
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nie chce pamiętać, żeby nie rozpaczać po stracie bliskich 
sobie kolegów. Więc lepiej zapomnieć, przejść nad tym do 
porządku dziennego. I tak bez końca. Można oszaleć. Potem 
przychodzą nowe załogi. Życie dywizjonu toczy się dalej.

Była późna jesień, kiedy załoga Jana Cholewy zameldo-
wała się w Dywizjonie Bombowym nr 300. Spotkała ich tam 
bezczynność. Nuda. Bowiem z powodu złych warunków po-
godowych wstrzymano na jakiś czas, bliżej nieokreślony, loty 
operacyjne. Miał więc Janek sporo czasu na zapoznanie się  
z bazą i ludźmi. Teren był rozległy. Za niskimi barakami po-
malowanymi w kolorach ochronnych, wśród których mieściły 
się kwatery lotników, mesy, siedziba dowództwa, magazyny, 
spadochroniarnia, znajdowało się właściwe lotnisko. Okalała 
je twarda betonowa droga. Trzy pasy startowe ciągnęły się 
od wieży kontrolnej aż po gęsty las. Na stanowiskach posto-
jowych tkwiły nieruchomo wielkie bombowce. W ciągu dnia 
w oszklonej wieży, mózgu lotniczych operacji, nie było żywej 
duszy. Panowała tam cisza, niczym niezmącony spokój. Nikt 
tam nie zaglądał. Dopiero nocą, w czasie lotów operacyjnych, 
służba ruchu lotniska nabierała szczególnego znaczenia, ro-
sła jej ranga. Dla lotników wieża kontrolna stanowiła rodzaj 
pomostu z dywizjonem.

Ostatni tydzień upłynął pod znakiem ulewnych deszczy, 
a niska mgła ograniczała zupełnie widoczność. Grudniowa 
plucha. Zapowiedź zimowych chłodów. Nocą chwytał mróz, 
pokrywając szronem kadłuby samolotów. Humory ludzi były 
podobne do kaprysów aury.
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Dywizjon 300 był pierwszym polskim dywizjonem bom-
bowym, jaki powstał na terytorium Wielkiej Brytanii. W 1942 
roku znany był w RAF-ie jako jedna z najbardziej zasłużonych 
jednostek bombowych alianckich sił powietrznych. U schyłku 
1942 roku dywizjon ten wykonywał dwojakie zadania: bom-
bardował obiekty przemysłowe wroga i ważne ośrodki 
potencjału militarnego okupanta oraz minował wejścia do 
niemieckich portów wojennych.

Bombowce trzechsetnego atakowały fabryki broni  
i amunicji, mosty na Renie, stalownie i huty, zapory wodne, 
ważne węzły kolejowe, składnice, rafinerie, porty morskie 
i rzeczne, bazy Krigsnaribe U-bootów w Lorient, Saint Na-
zaire, Boulogne. Cały wysiłek zmierzał do maksymalnego 
wyeliminowania niemieckiego potencjału militarnego na 
zachodnim teatrze działań wojennych. Ale Niemcy nie po-
zostawali dłużni. Odpowiedzią były nocne ataki myśliwców 
i setki stanowisk nasłuchu radiowego, a także całe kilkudzie-
sięciokilometrowe pasy obrony przeciwlotniczej. Na trasach 
przelotowych alianckich eskadr Niemcy zgromadzili całą 
technikę wojskową. Luftwaffe dziesiątkowało szeregi RAF-u. 
Załogi strąconych maszyn ginęły przeważnie w płomieniach, 
rzadko ratowały się, skacząc ze spadochronem. Jeżeli lotnicy 
przeżyli, zazwyczaj trafiali do obozów jenieckich. W połowie 
wojny straty lotnicze po stronie brytyjskiej były olbrzymie. 
Nic więc dziwnego, że każdą nową załogę przyjmowano  
z entuzjazmem.

P i l o t  D y w i z j o n u  B o m b o w e g o  n r  3 0 0
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Dowódca Dywizjonu nr 300, czterdziestodwuletni mjr 
pilot Adam Kropiński, ciepło przywitał załogę Cholewy. Uści-
snął im dłonie i długo z nimi rozmawiał. 

– Od waszego zgrania, zachowania zimnej krwi, zależeć 
będzie w dużej mierze powodzenie operacji lotniczych – 
mówił mjr Kropiński. – Nawet nie wiecie, że rok 1942 został 
uznany za najbardziej krwawy w lotnictwie bombowym.

Załoga Cholewy słuchała uważnie słów przełożonego, 
a on bacznie przyglądał się nowym lotnikom. 

– Coraz młodszych mi przysyłają – stwierdził po chwili. 
– Ta wojna zabiera ojczyźnie najlepszych jej synów.

Atmosfera w dywizjonie była prawie rodzinna. Szano-
wano się wzajemnie. Lotnicy, jak mało kto, znali wartość 
ludzkiego życia, wiedzieli, jak jest kruche, jak niewiele trzeba, 
aby je utracić. Byli życzliwi, towarzyscy, solidarni.

Po otrzymaniu kwatery, rozpakowaniu bagaży, Janek 
zaczął poznawać towarzyszy broni, tych, od których miał 
się uczyć i tych z którymi miał latać. Mechanicy, kucharze, 
łapichmurki. Medycy, wartownicy, operacyjni i wreszcie elita 
bazy – załogi. Wszyscy jednako ważni, potrzebni.

Dwa dni potrzebował, by poznać dokładnie bazę. Trze-
ciego dnia wybrał się do kasyna. Tam królowali karciani 
gracze. Grali zawzięcie, przeklinając wojnę, Hitlera, a najbar-
dziej pogodę. Sączyli grzane piwo i w największym skupieniu 
wsłuchiwali się w codzienne komunikaty meteorologiczne. 
Janek z uwagą przyglądał im się i słuchał ich podniebnych 
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opowieści. Szczególnie przypadł mu do serca pewien sierżant 
o imieniu Paweł. Sympatyczny, o wielkich jasnych oczach. Był 
starszy od Janka zaledwie o dwa lata. Także pilot. Kończył 
już turę lotów operacyjnych. Szybko się zaprzyjaźnili. Pa-
weł udzielał młodszemu koledze wielu cennych wskazówek  
z zakresu pilotażu, techniki bombardowania. Janek słuchał  
z zapartym tchem. Wiedział, że jeszcze sporo musi się nauczyć. 
Paweł obiecał, iż postara się, aby Cholewa został przydzielony 
do jego załogi, przynajmniej na okres stażu operacyjnego. Nie 
przypuszczał, że danej obietnicy nigdy nie dotrzyma.

Tego dnia warunki pogodowe były dobre. Pogotowie 
bojowe przywołało wszystkie sprawne załogi. W bazie po-
zostali wyłącznie nowicjusze i ranni. Co kilkadziesiąt se-
kund jeden z Wellingtonów wzbijał się do chmur. Janek wraz  
z towarzyszami z załogi żegnał lotników wyruszających nad 
Niemcy. Widział swojego przyjaciela Pawła wsiadającego do 
samolotu.

Tej lotnej nocy nikt w bazie nie zmrużył oka. Wszyscy 
czekali w nabożnym skupieniu. Każdy lot bowiem przyno-
sił kolejne straty. Na kogo wypadnie tym razem? Wczesny 
ranek. Blady świt. Lekki przymrozek. Nad lotniskiem huczą 
silniki samolotowe. To trzechsetny wraca z bombardowania 
Zagłębia Ruhry. Niektóre z bombowców są poważnie uszko-
dzone: podziurawione, z potłuczonymi częściami, niekiedy 
nadpalonymi. Siadają ciężko na ziemi. Ledwie toczą się po 
runwayu i ostatkiem sił dochodzą do stanowisk parkowania.

P i l o t  D y w i z j o n u  B o m b o w e g o  n r  3 0 0
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Służba dyżurna lotniska wszczęła alarm. Meldunki, 
rozkazy, dane liczbowe, aktualna sytuacja na pasach starto-
wych. Radiostacje odbierały informacje z pobliskich stacji 
lotniczych. Na dużej tablicy wyświetlano dane – aktualny 
obraz dywizjonu. Jeden z Wellingtonów wpadł na lotnisko  
z lotu koszącego. Ciągnął za sobą czarny warkocz dymu. Nisko 
przeleciał nad wieżą kontrolną. Jednej z telefonistek wyda-
wało się, że w kabinie pilota widzi pożar. Przerażona, stanęła 
nieruchomo i krzyknęła:

– Boże! Oni się spalą – złapała za rękę oficera stojącego 
najbliżej. – Zróbcie coś, zróbcie!

Ale nic się nie dało zrobić. Wypadało tylko czekać i mieć 
nadzieję.

Nagle pod lasem rozległ się wybuch. Głośna detonacja 
wstrząsnęła całą okolicą. Zadrżała ziemia w promieniu kilku 
kilometrów. Wysoki słup ognia poszybował na wysokość 
piątego piętra. Obłok brunatnego dymu przesłonił niebo.

Służby ratownicze pędziły w tamtym kierunku. Widok, 
jaki zastali, był wstrząsający. Resztki kadłuba dopalały się. 
Porozrzucane metalowe części: kawałek śmigła, fragment 
wieżyczki, wyrwany goleń podwozia, strzępy okratowania 
leżały w promieniu kilkudziesięciu metrów. Spalona farba 
drażniła oddech. Jakiś głos dochodził z ocalonego jakimś 
cudem ogona. Pod krzakiem leżał trup lotnika. Obok niego, 
na oszronionej trawie, wielka kałuża krwi. Kilka metrów 
dalej – drugi członek załogi. Twarz spalona, trudna do 
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identyfikacji. Zwęglony kombinezon. Nogi pogruchotane 
odłamkami pocisków.

Z największym trudem wydobyto z tylnej wieżyczki 
na wpół żywego strzelca ogonowego. Był w ciężkim stanie. 
Majaczył. Zanim znalazł się w sanitarce, lekarz wstępnie 
opatrzył mu rozległe rany.

Lotnisko przyjmowało kolejne załogi powracające z wy-
prawy. Prosto z samolotu zabierano ich na spowiedź do „in-
teligentnego”, oficera wywiadu. Potem szli do messy. Waafki 
(pomocnicza służba kobiet w lotnictwie) częstowały gorącą 
herbatą, rumem, kanapkami. Przechylali duszkiem setkę ja-
majskiego rumu, zaciągali się papierosem i, o dziwo, wracali 
do formy. W swoich pokojach, nie zdjąwszy nawet kombi-
nezonów, zasypiali. Tej nocy dowódca dywizjonu, mjr Kro-
piński, również nie spał. Postanowił te kilka godzin spędzić 
pracowicie nad stertą dokumentów, które od tygodni leżały 
na jego biurku. Później nad ranem wypił mocną kawę, potem 
drugą i dalej przeglądał raporty, notatki, podpisywał wnio-
ski o awanse i odznaczenia oraz przygotowywał wstępne 
dane do rocznego sprawozdania. Nad ranem z niepokojem 
spojrzał na zegarek. Oczekiwał wieści z wyprawy bombowej 
nad Mannheim. Gdzieś około piątej rano do drzwi zastukał 
sierżant z łączności.

– Jest pilny telegram z dowództwa grupy bombowej, 
panie majorze – wyjaśnił cel przybycia i położył kartkę pa-
pieru na biurku.

P i l o t  D y w i z j o n u  B o m b o w e g o  n r  3 0 0
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Dowódca wbił oczy w sierżanta, następnie przeniósł 
je na telegram. – 1401 został zestrzelony w drodze powrot-
nej w pobliżu francuskiego portu Boulogne – odczytał. Był 
wściekły, zrezygnowany. Tamten zestrzelony i ten rozbity 
na lotnisku – razem dziewięciu lotników, oczywiście, o ile 
ranny strzelec przeżyje. To duża strata. Tylko jedna noc. Jedna 
operacja bombowa. Od stycznia, czyli w ciągu jedenastu mie-
sięcy, zginęło stu lotników z Dywizjonu Bombowego nr 300. 
Kilkudziesięciu następnych dostało się do niewoli lub wy-
lądowało w szpitalach i izbach chorych. Smutny bilans. To 
była cena, jaką lotnicy płacili za bombardowanie wroga. Po 
bitwie o Anglię, w czasie której polskie dywizjony myśliwskie,  
w tym osławiony 303 im. Tadeusza Kościuszki, miały ogromny 
udział w obronie Albionu, teraz przyszła kolej na jednostki 
bombowe. Ale tej nocy mjr Kropiński nie myślał o tym, jaki 
ciężar odpowiedzialności spoczywał na jego ludziach, na 
jego młodych, niedoświadczonych załogach. Wiedział, że po-
ległych i zaginionych trzeba będzie jak najszybciej zastąpić, 
bo wojna nie będzie czekać.

Przez cały dzień spisywano relacje i wywoływano zdjęcia 
lotnicze, remontowano samoloty. Na próżno Janek Cholewa 
szukał w bazie sierż. Pawła. Nie zastał go ani w jego pokoju, 
ani w kasynie, ani nigdzie indziej. Dopiero w czasie lanczu 
dowiedział się, że jego przyjaciel zginął śmiercią lotnika. 

Załodze Cholewy przydzielono instruktora. Na lepszego 
nauczyciela nie mogli trafić. St. sierż. Władysław Sowa należał 
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do najlepszych pilotów w dywizjonie. Doświadczony, opano-
wany, bardzo koleżeński. On również był niewiele starszy od 
Cholewy. Jednak już weteran i profesjonalista.

Przez najbliższe dni ćwiczyli w hangarze awaryjne 
opuszczanie samolotu. Potem wykonywali loty nad bazą. 
Strzelali do markerów na poligonie, skakali do wody. W lot-
nictwie bombowym utarło się, że młode załogi wprowadzano 
do lotów operacyjnych stopniowo. Po wstępnym przygotowa-
niu młody pilot odbywał kilka prawdziwych lotów bojowych 
ze starą załogą.

Owej nocy Janek poleciał z załogą st. sierż. Sowy na mi-
nowanie ujścia do portu Saint Nazaire. Lot należał do stosun-
kowo łatwych. Miny poszły dokładnie w wyznaczone miejsce 
na wodzie. Janek, siedząc za sterami Wellingtona, kątem oka 
podpatrywał współpracę załogi. W tym czasie instruktor 
oceniał jego poczynania. Po powrocie do bazy Władysław 
Sowa meldował dowódcy eskadry:

– Panie kapitanie, uważam, że sierż. pilot Jan Cholewa 
powinien już latać ze swoją załogą. Ten lot ze mną wystarczy 
mu zupełnie.

– Czy to nie za mało? – wyraził swoje obawy kapitan. – 
Kolega zdaje sobie sprawę, jak wiele zależy od umiejętności 
pilota. Przecież powierzamy mu ludzi i maszynę. Ale przede 
wszystkim odpowiada za los operacji lotniczej. 

– Wiem o tym, lecz nadal podtrzymuję swoją opinię.

P i l o t  D y w i z j o n u  B o m b o w e g o  n r  3 0 0



116

L i b e r a t o r e m  d o  P o l s k i

– Skoro takie jest zdanie instruktora. – Dowódca eskadry 
uśmiechnął się, z kieszeni bluzy wyjął paczkę papierosów i, 
częstując podwładnego, dodał. – To w takim razie od jutra 
przybędzie nam jeszcze jedna załoga gotowa do lotów ope-
racyjnych. Jeszcze jeden pilot dywizjonu bombowego.

Jan Cholewa (pierwszy z prawej) wraz z innymi pilotami w Afryce Północnej



117

NISKA WOJNA

Lotnicy nie lubili „niskiej wojny”, czyli minowania wy-
brzeża. Loty te były bardzo nużące, charakter zadań zbliżony 
był do obowiązków załóg z Lotnictwa Obrony Wybrzeża. 
Jednostajny krajobraz składający się z wody i z zachmurzo-
nego nieba frustrował lotników. Ponadto uważali te loty za 
mniej niebezpieczne, nudne, ulgowe. Od maja 1942 roku Dy-
wizjon Bombowy nr 300 oprócz zasadniczych zadań skon-
centrowanych na niszczeniu ośrodków przemysłu wojennego 
III Rzeszy, minował właśnie wejścia do portów wojennych 
nieprzyjaciela. Marzyła im się „wysoka wojna”. Prawdziwie 
bombardowania z wysokości kilku tysięcy metrów. Zagłębie 
Ruhry lub coś podobnie ważnego. Dlatego na minowania 
latały przede wszystkim młode załogi. Praktyka jednak wy-
kazała, że lotnicy ginęli i w „wojnie wysokiej” i w „wojnie 
niskiej”. W ten sposób poległa załoga starszego sierż. Wła-
dysława Sowy. Zestrzelił ich nocny myśliwiec w czasie, kiedy 
kładli miny w pobliżu portu Lorient. Niepowetowana strata. 
W tej wojnie nie było bezpiecznych zadań lotniczych.

Janek Cholewa mocno przeżył tę stratę. To już drugi 
przyjaciel w ciągu miesiąca. Ilu ich jeszcze straci? 
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Kolejna odprawa operacyjna. I znowu jego załoga miała 
polecieć na „niską wojnę”. Jednak teraz, po śmierci Władka 
Sowy, Janek nie lekceważył tego rodzaju wypraw. Operacyjny 
wskazał na mapie cele: port Lorient i port Saint Nazaire.  
W sali dało się słyszeć pomruk niezadowolenia.

– Zrozumcie, jak ważne jest kładzenie min – wyjaśniał 
operacyjny. – Każdy zniszczony niemiecki okręt podwodny 
to uratowanie alianckich konwojów, to życie tysięcy mary-
narzy. Sami wiecie, ile wysiłku musi włożyć pilot i nawigator, 
aby minę położyć dokładnie w miejscu, gdzie powinna się 
znaleźć.

Lotnicy z impetem podnieśli się z miejsc.
– Portami niech zajmują się ci z obrony wybrzeża!
– My zajmijmy się nalotami bombowymi!
– Nie pozwólmy, żeby tę wojnę powietrzną wygrali za 

nas lotnicy z Australii czy Południowej Afryki! Żeby to im 
przypisano zbombardowanie Berlina.

Operacyjny podniósł nieco ton swojego wystąpienia, 
argumentując, że zarówno jego, jak i wszystkie załogi, obo-
wiązują rozkazy przełożonych i regulaminy Królewskich 
Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii. O tym nie mogli zapo-
minać. Jeszcze przez chwilę narzekali. W końcu wrócili na 
swoje miejsca i z uwagą zaczęli przygotowywać się do wy-
prawy. Teraz kolejno szefowie wszystkich służb przedsta-
wiali zagadnienia związane z lotem. Meteorolog omawiał 
warunki pogodowe w rejonie trasy przelotowej. Uprzedzał 
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o przewidywanych opadach deszczu w okolicach wybrzeża 
oraz nad samym morzem, o mgle i silnym bocznym wietrze w 
drodze powrotnej. Nad lotniskiem miał świecić żółty stożek 
z dwóch reflektorów. Rozmowy z wieżą kontrolną należało 
prowadzić na segmencie „A”. Światło sygnalizatora lotnisko-
wego ustalono na trzy kreski i jedną kropkę.

Załoga Cholewy słuchała uważnie. Ciekawsze informa-
cje zapisywali na dłoniach, tak aby w każdej chwili móc je 
zmyć. Janek zapisał piórem na wewnętrznej części dłoni 
następujący zdanie: „Znowu lecimy na sadzenie min”.

Zapadł zmrok. Ciemna zimowa noc. Stacja lotnicza Ing-
ham zastygła. Milczały samoloty, nie zaterkotał ani jeden 
silnik, nie zapaliła się żadna lampa. Wyglądało to tak, jakby 
władze wojskowe w obawie przed atakiem nieprzyjacielskich 
bombowców dały polecenie elektrowni, by w całej okolicy 
wyłączono dopływ energii elektrycznej. W tych ciemnościach 
coś jednak skrzypnęło, to znów jakaś ciemna postać wyło-
niła się zza baraku i po chwili zniknęła między drzewami. 
Zupełna cisza. 

Na szczęście dla oczekujących w napięciu nerwowym 
załóg było to tylko złudzenie, nie znajdujące odzwierciedle-
nia w rzeczywistości. Już po dwudziestej drugiej lotnisko 
ożywiło się. Najpierw błysnęły czerwone światła graniczne 
dookoła całej bazy, mrugnęły maleńkie lampki ostrzegawcze 
na dachach hangarów oraz wszystkich wyższych obiektach, 
później zapłonęły trzy żółte reflektory wlotowe na prawym 
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krańcu pasa startowego oraz rząd białych i zielonych świateł 
drogi startowej. Prawdziwy lunapark. Bajecznie kolorowe 
miasto. Służba dyżurna w wieży kontrolnej była najwcześniej 
przygotowana do odprawienia załóg.

Janek zjadł kolację znacznie wcześniej niż zazwyczaj. Na 
długo przed spodziewanym startem siedział już w samolocie. 
Pozostali lotnicy z załogi dotarli na lotnisko nieco później. 
Zastali Cholewę zajętego sprawdzaniem poszczególnych 
podzespołów bombowca. Wskaźniki, światła, drzwi bom-
bowe, dźwignie, telefon pokładowy, ciśnienie oleju, zapas 
tlenu – wszystko działało bez zarzutu. Nawigator Franciszek 
Kot wręczył każdemu członkowi załogi po woreczku z pie-
niędzmi, mapę Europy oraz wiele innych drobiazgów, mo-
gących się przydać w razie zestrzelenia lub przymusowego 
lądowania na obcej ziemi.

Ręka pilota spoczęła na przycisku iskrowników. Ruszyły 
od razu potężnym grzmotem ponad 3000 KM. Mechanicy stali 
w pewnej odległości od Wellingtona i z wyciągniętymi w górę 
kciukami prawych dłoni żegnali załogę sierż. Jana Cholewy. 

– Powodzenia, skipper! – krzyczeli, jednak nikt z załogi 
ich już nie słyszał.

Kołowali na start. Droga startowa była wypełniona bom-
bowcami. Stały sznureczkiem, jeden za drugim, z zapalonymi 
światłami pozycyjnymi. Co kilkanaście sekund jedna ma-
szyna opuszczała lotnisko.
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Na start przyszli popatrzeć oficerowie z dowództwa, 
medycy, kucharze, mechanicy, kapelan dywizjonowy i waafki. 
Każdy na swój sposób przeżywał moment oderwania samo-
lotu od ziemi. Oni wszyscy byli autorami bojowych sukcesów 
dywizjonu. Cisi, bezimienni bohaterowie. O nich nie można 
zapomnieć, mówiąc o dorobku dywizjonu.

– D jak Danuta gotowa do startu – zgłosił Janek.
Zapaliło się zielone światło w budce startowej, zatrzesz-

czał głośnik. – D jak Danuta, możesz startować. Powodzenia!
Dziób maszyny podniósł się z płyty lotniska i zaraz całe 

cielsko bombowca wzbiło się ku przestworzom. Janek scho-
wał podwozie i wciągnął klapy. Następnie wyrównał lot. Obok 
Cholewy startowało jeszcze pięć maszyn z trzechsetnego 
dywizjonu, kierując się nad kanał la Manche.

Po kilku minutach lotu nawigator zszedł z wieżyczki 
astro do stolika nawigacyjnego. Usiadł na mapą, na której za-
znaczono punkty obrony przeciwlotniczej, stanowiska reflek-
torów i lotniska nieprzyjaciela. Pomiędzy dziesiątkami tych 
znaków wiła się kręta linia podzielona na strefy i odcinki.

– Janku, trzymaj kurs 170 – powiedział nawigator, od-
kładając kątomierz. 

Radiotelegrafista Czeppe i obaj strzelcy czuwali. Alianc-
kie radiostacje milczały tej nocy. Za szybą rozciągał się grana-
towy mrok. Martwe pola, zaciemnione miasteczka. Przelecieli 
nisko nad węzłem kolejowym, przeskoczyli jakieś skrzyżo-
wanie dróg, stare zamczysko. Ciszę przerywały krótkie, ale 
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bardzo istotne meldunki nawigatora, który stale, dosłownie 
co kwadrans, podawał pilotowi nowe wyliczenia.

Nad morzem weszli w gęstą mgłę. Drobne kropelki 
deszczu rozmazywały się na szybach. Z przodu gnały co-
raz niższe nawisy chmur, spychając Wellingtona do morza. 
Rzęsisty deszcz utrudniał nawigację. Oto spotkały się dwa 
fronty powietrzne: gorący i chłodny. Ta mieszanina spowo-
dowała wietrzną huśtawkę. Wiatr paraliżował lotki i walił 
w skrzydła.

Janek szarpnął drążkiem. Rąk już nie czuł. Zszedł z wyso-
kości. Teraz lecieli prawie nad lustrem wody. Pamiętali o tym, 
że morze pochłonęło już wielu kolegów. W kanale La Manche 
spoczywało kilkadziesiąt załóg alianckich dywizjonów.

– Uwaga! – ostrzegał nawigator. – Wkrótce powinniśmy 
wejść nad ląd.

Buckiewicz i Januszkiewicz, jak myśliwi wypatrujący 
zwierzyny, nieruchomo tkwili przy sprzężonych karabinach 
maszynowych. Przyzwyczajone do ciemności oczy dostrze-
gały na niebie wiele szczegółów; identyfikowały sylwetki 
samolotów, rozróżniały rodzaje ognia zaporowego i całkiem 
dobrze orientowały się w trudnych warunkach pogodowych.

Wellington leciał nad Półwyspem Bretońskim.
– Lotnisko nocnych myśliwców! Skręć o dziesięć stopni 

w lewo – informował nawigator.
Pilot zmienił kurs. Maszyna ślamazarnie poddała się jego 

woli. Janek czuł, że kombinezon przykleja mu się do pleców. 
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W kabinie było gorąco. A może być jeszcze goręcej, pomy-
ślał. Wszystko zależy od artylerii przeciwlotniczej wroga.  
I znowu cyfry, wyliczenia, meldunki. Tylko o tym trzeba teraz 
myśleć. Los pilota, całej załogi, los maszyny – spojone są ze 
sobą niewidzialnymi nićmi na dobre i złe.

Janek, zamyślony, nie zauważył, iż w dole pod samolotem 
zrobiło się jasno jak w dzień.

– Uważaj! – ostrzegł strzelec Jerzy Buckieicz. – Reflek-
tory nas szukają po niebie.

Długie włócznie światła oślepiły Janka. Szperały w ciem-
nościach. Płynęły wysoko nad Wellingtonem. Bombowiec 
leciał tuż przy ziemi. Załoga rozpoznawała w ciemności 
stanowiska artyleryjskie. Rozległy się pojedyncze strzały. 
Zawtórowały im działka szybkostrzelne.

– Silny ogień na trzeciej! – informował tylny strzelec 
Zygmunt Januszkiewicz.

Zdzisław Czeppe przeszedł do wieżyczki astro. Wypatry-
wał nocnych myśliwców. Na szczęście żaden się nie pojawił. 
Pozostałe Wellingtony uległy rozproszeniu i tak samo, jak 
„Danuta”, męczyły się z ogniem zaporowym.

Artyleria nie dała wytchnąć ani na moment. Janek 
zszedł jeszcze niżej. Niemcy byli blisko, zaledwie kilkadzie-
siąt metrów pod samolotem. Jednak ich działa, niewłaściwie 
ustawione, biły za wysoko. Niemiecka obrona wybrzeża nie 
przypuszczała, iż alianci zaryzykują przelot na tak niskim 
pułapie. Strzelcy pokładowi odpowiedzieli krótkimi seriami 
z karabinów maszynowych.

N i s k a  w o j n a
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– Kurs 120 – informował nawigator.
Cel wyprawy był już blisko. Każda z sześciu załóg miała 

ściśle wyznaczone zadanie. Z dwunastu zrzuconych ładun-
ków powstanie pole minowe na wodzie przed wejściem do 
portu Lorient – bazy niemieckich okrętów podwodnych. 
Jednak Lorient zawsze było silnie bronione przez obronę 
przeciwlotniczą. Pamiętał o tym Janek, pamiętali o tym po-
zostali członkowie załogi. To właśnie tutaj zginął starszy 
sierż. Władysław Sowa.

Samolot był już nad zatoką. Zabudowania portowe i for-
tyfikacje wojenne majaczyły w pewnej odległości, oświe-
tlone przez księżyc i pojedyncze gwiazdy. Janek wszedł  
w ostry zakręt. Inne bombowce uczyniły dokładnie to samo. 
Na modrej wodzie w blasku księżyca wyraźnie odcinały się 
małe punkciki okrętów podwodnych, większych jednostek 
pływających, kutrów i ścigaczy. Wypuszczone klapy i wysu-
nięte podwozie samolotu hamowały jego prędkość.

– Wysokość – 50 m – zgłosił pilot.
– Tak trzymaj – odparł nawigator, przelatując wzrokiem 

po kolumnach cyfr.
Sylwetki okrętów rosną w nieprawdopodobnym tempie. 

Już widać rufy, burty, wysunięte działa, długie peryskopy  
i czarne faszystowskie krzyże. Wycie syren podrywa nie-
mieckich żołnierzy. Na pokładach ruch. Pełna mobilizacja. 
Dziesiątki marynarzy biegają bezradnie. Strach i trwoga. 
Zgrzytają dźwignie obrotowe i zamki. Kilka U-bootów 
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schodzi pod wodę. Duże banie pokazują się na wodzie. Te 
łodzie, które nie zdążyły się zanurzyć, uruchamiają działka 
szybkostrzelne. Dziesiątki, a może setki serii kroi niebo, szu-
kając sześciu Wellingtonów.

Strzelcy pokładowi nie żałują amunicji. Strzelają na lewo 
i prawo. Kule ślizgają się po wodzie, gonią kuter, uderzają  
w trałowiec, ścinają jakiegoś marynarza z obsługi. Straszliwy 
zamęt. W porcie zrobiło się jasno jak w dzień. Gorączkowa 
obrona i nieustępliwy atak samolotów RAF-u. Ale nie, to nie 
atak. To tylko torowanie sobie drogi do celu.

Podchodzi pierwszy Wellington. Dwie miny lądują  
w wodzie. Drugi bombowiec wywala ładunek i lekko odla-
tuje, nabierając wysokości. Ogień artyleryjski nie słabnie 
ani na sekundę. Do celu podchodzi trzecia maszyna. Miny 
już sięgają powierzchni morza, gdy zabłąkany pocisk trafia  
w lewy silnik Wellingtona. Samolotem zarzuca. Krótki błysk. 
Zaraz potem czarny dym obejmuje lewą stronę maszyny. 
Lecz na tym nie koniec. Długa seria z karabinu maszynowego 
przelatuje po części czołowej kabiny. Na rozwalonej szybie 
pokazują się krople krwi. Pilot jest ranny w brzuch. Ostat-
kiem sił trzyma ster. Ogień obejmuje cały samolot. Pozostali 
przy życiu lotnicy, dusząc się, usiłują opuścić pokład. Przedni 
strzelec nie traci przytomności, próbuje wyłączyć iskrowniki. 
Wyłącznik jest zaledwie o parę centymetrów od jego dłoni. 
Ta odległość jest diabelnie długa. Z grymasem bólu na twarzy 
dosięga upragnionego przycisku. Za późno! Ogień doszedł 
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już do zbiorników paliwa. Coś się w nich wzburzyło, syknęło 
i ogromny wybuch rozrywa Wellingtona na setki drobnych 
części. Jego resztki wpadają do morza.

Janek to widział. Był przerażony.
– Który z naszych? – jęknął Buckiewicz.
– Nie wiem, do cholery...
– Uważajcie! – ostrzegł ich nawigator. – Wchodzimy nad 

cel.
Trzy, dwa, jeden, hop – wywalił miny.
Dwie półtorejtonówki opadły na spadochronach. Udało 

się!
Janek wykonuje ostry nawrót o sto osiemdziesiąt stopni. 

Prawie równocześnie cała piątka spogląda na wzburzone 
fale, gdzie przed kilku minutami rozegrała się tragedia. Jesz-
cze się łudzą, mają nadzieję, iż może ktoś z tamtych przeżył. 
Ale nie, morze jest okrutne. Wojna jest okrutna. Życie jest 
okrutne. Oni żyją i żyć będą do następnego lotu, do następnej 
operacji bombowej. I tylko to się liczy.

Między godziną 2.00 a 3.00 w nocy pięć Wellingtonów 
z trzechsetnego dywizjonu bombowego powróciło z mino-
wania portu Lorient. Została tylko ta jedna załoga, pięciu 
młodych lotników.

Załoga „Danuty”, szczęśliwa, wzięła na ręce swojego pi-
lota i niosła go do samochodu, który miał ich zawieźć do 
wieży kontrolnej.
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URODZONY POD SZCZĘŚLIWĄ GWIAZDĄ

Początkiem stycznia 1943 roku dywizjon opuścił lotnisko 
Ingham i ponownie przemieścił do Hemswell. Już wkrótce, 
podczas kolejnego minowania wejścia do portu Lorient, 
znowu zestrzelony został Wellington – tym razem z załogą 
pilota Stanisława Gosiewskiego. Tydzień później następna 
katastrofa. Okaleczony w czasie bombardowania samolot 
ostatkiem sił doleciał nad morze. Załoga, widząc beznadziej-
ność sytuacji w momencie, kiedy maszyna w każdej chwili 
może eksplodować, opuściła na spadochronach pokład sa-
molotu, skacząc wprost na wzburzone fale Morza Północ-
nego. W dywizjonie podjęto natychmiast akcję ratunkową. 
Wystartowały te maszyny, które akurat w tym momencie były 
sprawne. Penetrowanie morza z powietrza, przy złych wa-
runkach pogodowych i szalejącym morzu, należało do zadań 
praktycznie niewykonalnych. A jednak po kilku godzinach 
lotu tuż nad wodą przy wypuszczonych klapach i wysunię-
tym podwoziu jedna z załóg zauważyła na wodzie dryfujący 
gumowy ponton (dinghy) z zaginioną załogą. Tego typu po-
myślnie zakończonych akcji poszukiwania lotników na morzu 
w czasie II wojny światowej było naprawdę niewiele. Lotnicy 
nazywali taką operację „szukaniem igły w stogu siana” – ze 
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względu na nikłą szansę powodzenia i utrudnienia natury 
technicznej. 

Radość z powodu uratowania kolegów była bardzo 
krótka. W czasie dziennego lotu treningowego Welligton, 
pilotowany przez pchor. Jerzego Szafrana, spadł na ziemię  
w rejonie Nettleton Field Farm na północny wschód od Lin-
colm. Cała pięcioosobowa załoga zginęła na miejscu. Przy-
czyny katastrofy nigdy nie udało się wyjaśnić.

Wysoką wojnę załoga Cholewy zaczęła od bombardowa-
nia zakładów zbrojeniowych Kruppa w Essen. W wyprawie 
tej wzięło udział kilkadziesiąt bombowców RAF-u. Bombar-
dowanie trwało ponad czterdzieści minut. Tej nocy alianci 
stracili czternaście maszyn, w tym dwie z trzechsetnego 
dywizjonu. Operacja nad Essen stanowiła dla wielu załóg 
chrzest bojowy. Janka przeraził widok płonącego miasta. 
Krwawe łuny oświetlały całe dzielnice. Niemiecka artyleria 
przeciwlotnicza tłukła na oślep. Postrzelone bombowce, na 
resztkach paliwa, rozproszone, wracały do Anglii i lądowały 
na pierwszych napotkanych lotniskach. Mechanicy liczyli 
później otwory po pociskach w kadłubach i skrzydłach. Za-
łogi były zupełnie wykończone. Zarządzono krótki odpoczy-
nek, zaledwie jedną dobę. Tym razem minowali port Saint 
Nazaire. Kolejna piątka lotników znalazła śmierć w wodach 
Atlantyku.

Janek Cholewa był w dywizjonie zaledwie trzy miesiące, 
a już w tym czasie poległo lub zaginęło bez wieści trzydziestu 
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lotników. Pamiętał ich twarze. Pozostawili po sobie wspo-
mnienia, trochę fotografii i kilka osobistych drobiazgów  
z łatwością mieszczących się w płóciennym worku. Przed-
mioty te poddano licytacji, a uzyskane z ich sprzedaży pie-
niądze koledzy poległych i zaginionych lotników przesyłali 
rodzinie w kraju, o ile była taka możliwość. Ci, którzy po-
zostawali przy życiu, musieli wykonywać ciężkie zadania 
operacyjne i szkolić młode załogi. Spoczywała więc na nich 
ogromna odpowiedzialność.

Wkrótce liczba chętnych do służby w lotnictwie zmniej-
szyła się. W czwartym roku wojny brakowało mężczyzn, 
którzy byliby zdolni do służby w lotnictwie. Mocno wykrwa-
wiony Dywizjon Bombowy nr 301 przestał istnieć. Poniósł 
takie straty, że dowództwo Polskich Sił Powietrznych mu-
siało podjąć decyzję o jego rozwiązaniu. Z części personelu 
utworzono polską eskadrę w brytyjskim 138 dywizjonie do 
zadań specjalnych. Resztę personelu Pomorzan rozdzielono 
między dywizjony 300 i 305.

Odtąd tylko te dwie polskie jednostki bombowe u boku 
alianckich eskadr nękały niemieckie ośrodki przemysłowe, 
minowały porty i zatapiały okręty wroga. Trud załóg bom-
bowych doceniali przełożeni, nadając dzielnym lotnikom 
wysokie odznaczenia, awansując ich, nagradzając urlopami 
i nagrodami rzeczowymi. Polskie władze w Londynie czę-
sto dokonywały inspekcji i przeglądów dywizjonów. Na-
czelny wódz Polskich Sił Zbrojnych, gen. Władysław Sikorski 

U r o d z o n y  p o d  s z c z ę ś l i w ą  g w i a z d ą



130

L i b e r a t o r e m  d o  P o l s k i

szczególnie upodobał sobie bombowców. Chętnie rozmawiał 
z szeregowymi lotnikami. Aż sześć razy bawił w Dywizjonie 
Bombowym nr 300.

– Już wkrótce wrócicie do Polski – często zapewniał.  
A oni słuchali z zapartym tchem i nowe siły w nich wstępo-
wały, bo to przecież przemawiał sam Wódz Naczelny, który 
już za życia był legendą.

W połowie marca dywizjon znowu poleciał do portu 
wojennego St. Nazaire. I tym razem dywizjon poniósł straty. 
Z operacji nie powróciła jedna załoga. Do Atlantyku wpadł 
Wellington pilotowany przez plut. Tomasza Kuźmińskiego. 
Trzy tygodnie później dywizjon bombardował bazę hitle-
rowskiej Kriegsmarine – Kilonię. Był to 71. atak RAF-u na to 
miasto. Pogoda nie sprzyjała aliantom. Nisko wiszące chmury 
utrudniały prowadzenie dokładnego rozpoznania. Nawigato-
rom udało się jednak naprowadzić maszyny na umocnienia 
portowe. Jaki był skutek nalotu? Trudno było ocenić straty 
wroga, ponieważ załogi nie widziały żadnych celów na ziemi. 
Tamtej nocy RAF stracił aż dwanaście bombowców.

4 maja 1943 roku dowódcą dywizjonu został doświad-
czony pilot – mjr Mieczysław Kucharski, który po krótkiej 
przerwie powrócił do lotów operacyjnych. Mimo ogrom-
nego doświadczenia i rutyny, nie uniknął pocisków wroga. 
W czasie bombardowania Dortmundu jego Welligton został 
ostrzelany i mjr Kucharski z największym trudem, w uszko-
dzonej maszynie, dociągnął do bazy. 
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Sierż. pilot Jan Cholewa był najmniejszym pilotem  
w lotnictwie bombowym RAF-u. Jednak już po kilku wypra-
wach bombowych dał się poznać jako odważny i znakomicie 
wyszkolony lotnik. To wówczas nadano mu przydomek „Mały 
Janek”. Był zdyscyplinowany i spokojny. Załoga wierzyła  
w jego szczęśliwą gwiazdę. Całe stronice w książce lotów 
barwiły się na czerwono. Latał dużo, może więcej niż inni. 
Po sześciu miesiącach załoga Cholewy była już znana w całej 
bazie. W tym czasie zaliczyli kilkanaście wypraw bombowych 
do zagłębia Ruhry. To się liczyło. Z Londynu płynęły gratu-
lacje, a na mundurze Janka pojawiły się pierwsze baretki 
odznaczeń. Nowicjusze patrzyli z zazdrością i szeptali po 
kątach o załodze Cholewy: Albo oni tacy dobrzy, albo to tylko 
przypadek, szczęście.

Inni ginęli, a im ciągle się udawało. Nie, to nie był przy-
padek. Przecież o sukcesie decydowały umiejętności, do-
świadczenie, ogromna wiedza, zgranie załogi i żołnierskie 
szczęście. Po każdym udanym locie chłopcy z załogi brali 
swojego „Małego” na ramiona.

Pewnego dnia, po wykonaniu zadania nad Lorient, Wel-
lington Cholewy został ostrzelany silnym ogniem artylerii 
przybrzeżnej. Pociski podziurawiły skrzydła i stery. „Mały” 
nie tracił jednak głowy. Nie pozwolił opuścić uszkodzonej 
maszyny. Wierzył, że doleci do bazy, nawet w momencie, 
kiedy na kursie pojawił się niemiecki Junkers (Junkers, Ju-
87, jednosilnikowy bombowiec nurkujący, dwumiejscowy 
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dolnopłat; uzbrojony w trzy karabiny maszynowe; osiągał 
prędkość 360 km/godz.; zabierał 1000 kg bomb), nie wpadł 
w panikę. Zachował zimną krew. Przytomnie zmienił kurs 
samolotu, a strzelcy pokładowi posłali w stronę intruza kilka 
serii z karabinów maszynowych. Niemiec wycofał się.

Wylądowali szczęśliwie w bazie. Samolot niestety nada-
wał się kasacji, ale oni żyli. I to się liczyło. To był ich ogromny 
sukces. Nazajutrz otrzymali nowego Wellingtona i polecieli 
na minowanie Wysp Fryzyjskich. Szczęście im sprzyjało. 
Jakże mogło być inaczej. Załoga znowu uwierzyła w swojego 
pilota i szczęśliwą gwiazdę. Zbliżał się koniec pierwszej tury 
lotów operacyjnych. Nie przypuszczali zapewne, że nim uro-
czyście wymalują na kadłubie samolotu trzydziestą bombkę, 
przeżyją mrożące krew w żyłach chwile, a to, czego dokona 
ich pilot, rozsławi ich załogę, stawiając w rzędzie najlepszych 
w RAF.

W zasadzie samoloty trzechsetnego były prawie iden-
tyczne. Niewiele się o siebie różniły. Spód miały ciemny, 
szaroczarny, część grzbietowa kadłuba i skrzydeł połyski-
wała barwami ochronnymi – zielono-brunatnymi. Małe bia-
ło-czerwone szachownice zdobiły kabiny, a właściwie ich 
część boczną. Dalej, za szachownicą, widniały duże litery 
BH – oznakowanie kodowe Dywizjonu Bombowego nr 300,  
a także trzecia litera, od której brały początek żeńskie imiona 
samolotów. Liczbę lotów operacyjnych załogi określały ma-
łymi bombkami nanoszonymi czarną farbą na kadłubie 
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bombowca. Drugą turę operacyjną zaznaczano kielichami 
do szampana. Bardzo rzadko można było spotkać na kadłubie 
serię maleńkich trupich czaszek. Oznaczano tak trzecią turę 
lotów operacyjnych. Brali w niej udział wyłącznie najwięksi 
szczęściarze, najlepsi z najlepszych.

Była druga połowa czerwca 1943 roku. Dywizjon był 
gotowy do kolejnej wyprawy. 

– Gdzie polecą? – zastanawiali się mechanicy.
– Kolonia – padła odpowiedź na odprawie.
W wyprawie tej miało wziąć udział całe lotnictwo bom-

bowe RAF, czyli około siedemset maszyn, w tym kilkanaście 
Wellingtonów z dwóch polskich dywizjonów: 300 i 305. Linia 
dolotu była linią wielokrotnie łamaną, tak opracowaną, by 
Niemcy do ostatniej chwili nie mogli się zorientować, gdzie 
znajduje się cel.

Dla Janka miało to być jedno z ostatnich zadań.
– Będzie tłok nad Kolonią – zauważył Janek. – Przecież 

to jeden z największych ośrodków przemysłowych III Rzeszy.
Nawigator Franciszek Kot błyskawicznie wzrokiem 

przeleciał mapę Europy.
– Trudna trasa pod ogniem artylerii nieprzyjaciela 

– stwierdził.
Były to ostatnie słowa, jakie ze sobą zamienili przed 

startem. Potem myśleli już tylko o zadaniu. Nowy samolot 
Cholewy ochrzczono imieniem „Ewa”. To na cześć matki pi-
lota. Nad Hemswell i Ingham krążyły dziesiątki samolotów ze 
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wszystkich dywizjonów bombowych RAF. Lancastery, Libe-
ratory i Wellingtony zataczały wielkie elipsy, formowały szyk  
i, ciągnąc za sobą chmurę wyziewów, odlatywały szerokim 
wachlarzem. Imponujący widok napawał optymizmem  
i dumą. Całe niebo zasnute było samolotami. Wokół bom-
bowców krążyły samoloty myśliwskie. Szybkie i zwrotne.

Pogodny nastrój panował wśród załóg. W takim skupi-
sku, samolot obok samolotu, dywizjon za dywizjonem, czuli 
się pewnie. Na tym etapie lotu nawigatorzy nie mieli zbyt 
wiele pracy. Siedemset maszyn pilnowało wyznaczonego 
kursu. Tej nocy morze było wyjątkowo wzburzone. Wysokie 
fale uderzały o brzeg. Pierwsze bombowce dosyć szybko 
znalazły się nad lądem. Ziemia rozpływała w się w ciemno-
ściach. Gdy kolejna formacja eskadr weszła nad francuskie 
wybrzeże, setki reflektorów zapłonęły jasnym światłem. 
Wzlatywały w górę różańce pomarańczowych koralików, 
gwizdały duże kule i ogniste bańki. Załogi sięgnęły po maski 
tlenowe. Ogień zaporowy wzmagał się. 

„Ewa” zaczyna swój taniec wojenny. Janek uwija się przy 
sterach. Jest maksymalnie skoncentrowany. Robi głębokie 
uniki, manewruje zmianą skoku śmigieł, przepada na boki. 
Pracuje, jak w transie.

– Przed nami ciemność! – przedni strzelec Buckiewicz 
przekazał najcudowniejszą w tej chwili wiadomość.

– Wyszliśmy znad ognia – Janek odetchnął z ulgą, przez 
szybę kabiny znowu dostrzegł światła bombowców. Rozpro-
szone maszyny ponownie łączyły się w szyk bojowy.
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Radiotelegrafista Czeppe manipulował anteną kie-
runkową. Robił pomiary, wchodząc na znane mu zakresy 
fal. Analizował dane i w stopniach podawał nawigatorowi.  
A tamten nanosił poprawki na karcie nawigacyjnej. Strzelcy, 
po gorących chwilach, teraz mieli trochę wytchnienia.

Trasa lotu ulegała częstym zmianom. Niemcy zaalar-
mowali Amsterdam, Hagę Rotterdam. Tymczasem wielka 
kawalkada bombowców przeszła bokiem, nie zawadziwszy 
nawet o wspomniane miasta. Jednostki radiolokacyjne wroga 
czuwały, stale meldowały o aktualnej sytuacji w powierzo-
nych ich kontroli sektorach. Alianckie eskadry skręciły na 
północ i przez kilka minut trzymały się tego kursu.

– Lecą nad Bremę, Hamburg, a może Wolfsburg? – przy-
puszczano w niemieckich ośrodkach radionasłuchu.

Alarm w Kolonii. Jęknęły syreny. Pełna gotowość bojowa 
oddziałów obrony przeciwlotniczej. Był to jednak zryw nieco 
spóźniony, już bowiem pierwsze fale bombowców leciały 
nad przedmieściami. Za Warszawę, za Londyn, za poległych 
i za zgliszcza. Pierwsze wybuchy rozległy się w zakładach 
zbrojeniowych. Powoli obrona przeciwlotnicza zaczyna opa-
nowywać sytuację. Morze ognia płynie w górę. Setki, a może 
tysiące, tak, z całą pewnością tysiące pocisków wzlatuje nad 
budynki, pnie się ku chmurom, na których tle odcinają się 
wyraźnie sylwetki samolotów. Pożary pełzają po ziemi i obej-
mują coraz to nowe obszary.

– Nic nie widzę – denerwuje się Janek. – Nie mam już 
gdzie uciec.

U r o d z o n y  p o d  s z c z ę ś l i w ą  g w i a z d ą
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Na kursie „Ewy” pojawia się jakiś Lancaster. Janek  
w ostatniej chwila skręca.

– Unik w lewo! Biją nam po skrzydle! – krzyczy tylny 
strzelec Zygmunt Januszkiewicz.

Zakręt w lewo. Maszyna odskakuje z linii ognia. Jerzy 
Buckiewicz jest już przy celowniku.

– Tu powinna być fabryka – mruczy pod nosem, zaciska-
jąc dłoń na uchwycie karabinu maszynowego.

– To muszą być te zakłady zbrojeniowe – pilot jest prawie 
przekonany o tym, że znajdują się nad celem.

W tej samej chwili silny reflektor zaczyna ich szukać po 
niebie. Zygmunt Januszkiewicz strzela w stronę, skąd płynie 
strumień białego światła. Końcówki luf wydają mu się nie-
skończenie długie. Im dalej od wieżyczki, tym jest ich więcej. 
Czyżby się rozmnożyły? – myśli przerażony. To oczy. Pieką go 
i niesamowicie swędzą. Do tego dochodzi jeszcze potworny 
ból głowy. A może zawodzą go nerwy? Nie, to jednak głowa. 
Ale dlaczego bolą go oczy i nic nie widzi?

Janek nie czeka dłużej. Nagłym szarpnięciem dźwigni 
otwiera drzwi, Buckiewicz uruchamia wyzwalacz bomb.

– Bomby poszły! – zgłasza.
– Bomby poszły! – powtarza pilot.
Zapala się czerwona lampka. Nawigator wyrzuca foto-

flaszę. Błyszcząca rakieta oświetla bombardowany obiekt. 
Brzęczy kamera fotograficzna rejestrująca skuteczność bom-
bardowania. Pilot powinien jeszcze przez kilkanaście sekund 
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utrzymać maszynę nad celem. Czerwona lampka błyska po 
raz drugi. To sygnał dla pilota, że można zawracać.

Gdy nawigator Franciszek Kot przykłada cyrkiel do 
płótna, silny wstrząs przewraca bombowiec na prawe skrzy-
dło. Przymiary wyślizgują się spod kontroli nawigatora. 
Szuka ich, a wówczas następny wstrząs powala go z nóg. 
Uderza głową o krawędź stolika nawigacyjnego. Drobna rana 
czerwienieje na czole.

– Jasiu, Jasiu, co się stało? – nawigator ręką ściera 
spływającą strużkę krwi.

– Trafili nas, dranie! – odpowiada krótko pilot. Po raz 
pierwszy tej nocy jest zdenerwowany. Spogląda na wskaźniki. 
Dziwnie drżą. Janek czuje, że maszyna słabnie. Silnik – myśli 
– nie pracuje jeden silnik. Uszkodzony!

– Artyleria na drugiej, na naszej wysokości! – melduje 
Buckiewicz.

Mijają minuty, długie minuty grozy.
Janek zdawał sobie sprawę z powagi sytuacji. Mimo to 

nie zamierzał zrezygnować. Za wszelką cenę chciał dolecieć 
przynajmniej do wybrzeży. Kolejne ataki niweczyły nadzieje. 
Radiotelegrafista próbował połączyć się z grupą bombową, 
chciał prosić o namiary. Bezskutecznie. W głośniku zalegała 
cisza. Janek zauważył, że nawalił żyrokompas.

– Gdzie jesteśmy? Jak daleko do brzegu morza? – zasta-
nawiał się.

Po kilkunastu dramatycznych minutach znaleźli się  
w upragnionych ciemnościach. Byli bezpieczni. Wprawdzie 
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pracował tylko jeden silnik i niektóre urządzenia pokładowe 
nie funkcjonowały, ale maszyna kontynuowała lot. 

Lecz owej pechowej nocy miały na nich spaść nowe nie-
szczęścia. Już w kwadrans później w instalacji elektrycznej, 
prawdopodobnie wcześniej przestrzelonej, nastąpiło zwar-
cie. Najpierw posypały się iskry, potem zaczęło coś syczeć. 
Na próżno Janek manipulował wyłącznikami. Nie reagowały. 
W nocnych czeluściach bombowiec wyglądał jak choinka no-
woroczna oświetlona setkami świec. Stali się łatwym celem 
dla wroga. Na domiar złego jedyny jeszcze pracujący silnik 
począł się dławić, szarpać. To koniec – myślał Janek. Tak też 
myśleli pozostali lotnicy.

Powinni skakać ze spadochronem. Czekają na rozkaz. 
Ale rozkazu od pilota nie ma. Janek ciągle się waha, a se-
kundy płyną. Jeszcze chwila, a będzie za późno. Nagle pilot 
dostrzega przełącznik zbiorników paliwa. Jakże mógł o tym 
zapomnieć. Dopływ paliwa! Błyskawicznie przekręca kurek. 
Silnik po kilkunastu sekundach równo pracuje. Załoga od-
dycha z ulgą. Przelatują nad uśpionymi wioskami i małymi 
miasteczkami.

Jakieś złe moce widocznie zmówiły się przeciw załodze 
„Ewy”. Znowu zaatakowała ich artyleria przeciwlotnicza. Ol-
brzymie reflektory oświetliły samolot, który bardzo wolno, 
ospale reagował na stery. Ogień wroga wzmagał się. Praw-
dopodobnie lecieli nad jakimś ważnym obiektem.

Dostali. Dało się słyszeć trzask, głuchy metaliczny 
dźwięk, pisk i chrobot rozdzieranej blachy. Samolotem 
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zarzuciło jak piłeczką tenisową. Kawałek skrzydła odpadł 
natychmiast. Jakieś ścięgna i linki ciągnęły się za maszyną.

Janek był ranny. Postrzelona dłoń mocno krwawiła,  
a piorunujący ból przeszywał prawe podudzie aż do kolana 
i uda. Spojrzał w daleki horyzont. W oddali majaczyła linia 
brzegowa. Morze, zbawcze morze. Chcieli zaśpiewać z rado-
ści. Nie zdążyli.

– Przed nami nieprzyjacielski samolot! – zawołał przedni 
strzelec.

– Cholera! – zaklął Cholewa. – To nocny myśliwiec.
Nie spuszczając wzroku z intruza, pchnął manetkę gazu 

do przodu, wyciągając z silnika resztki mocy.
Cztery ogniki, jak jęzorki jaszczurek, wyłoniły się  

z ciemności.
– Uważaj, Zygmunt! – krzyknął nawigator. – Jest za tobą.
Za późno. Tylny strzelec nie zauważył wrogiej maszyny.
– Wchodzi ci na ogon! – teraz już ryczał na całe gardło 

w intercom Franciszek Kot.
Dopiero teraz Januszkiewicz uruchomił kaemy. Strze-

lał na oślep. Myśliwiec zszedł z linii ognia i krążył wokół 
Wellingtona. Przez ułamek sekundy Buckiewicz miał go na 
celowniku. Tamten był szybszy. Zniknął w chmurach. Janek 
wiedział, że w otwartej walce nie ma szans. Musiał więc scho-
wać się w chmurach.

Messerchmitt węszył, szukał uparcie celu. Kroił niebo. 
Daremnie. Nagle twarz niemieckiego pilota pojaśniała.  

U r o d z o n y  p o d  s z c z ę ś l i w ą  g w i a z d ą
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W odległości około 30 m mignęły światła. Mocniej ryknęły 
silniki myśliwca i znowu cztery jęzorki ognia wyskoczyły  
z karabinów, szukając samotnego Wellingtona.

Zaskoczony tym atakiem Janek nie zdążył się ukryć. Grad 
kulek ze świstem przeszył kadłub bombowca. Nawigator 
wraz z radiotelegrafistą przywarli do podłogi. Bluznął olej z 
przedziurawionej jak sito beczki. Na kombinezonach Czep-
pego i Kota pokazały się tłuste brunatne plamy.

Messerchmitt siedział im na ogonie. Janek robił uniki, 
gwałtownie zmieniał wysokość. Wellington był już bardzo 
słaby. Ciągnął za sobą warkocz dymu. Franciszek Kot z de-
terminacją rzucił się z gaśnicą w kierunku wzmagającego się 
ognia. Na moment zażegnał niebezpieczeństwo. Myśliwiec 
bowiem nie ustępował i zapewne dziwił się, że bombowiec 
nie wpadł jeszcze do wody. Teraz obaj przeciwnicy znaj-
dowali się tuż nad oceanem. Lekka mgiełka srebrzyła się, 
ograniczając widoczność. Cholewa postanowił unikać bez-
pośredniej konfrontacji z przeciwnikiem. Chciał za wszelką 
cenę dolecieć do brzegów Wielkiej Brytanii. Niemiec był 
jednak sprytny, przebiegły jak lis.
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W wieży kontrolnej panował ruch, jak zwykle po zakoń-
czeniu operacji bombowej. Oficer operacyjny podniósł znad 
ekranu radaru zmęczone z niewyspania, przekrwione oczy. 
Szklanką wody sodowej zwilżył usta.

– Czy są jakieś wieści o pozostałych załogach? – zwrócił 
się do telefonistki o jasnych, kręconych włosach.

– Niestety – przecząco pokręciła głową.
– Mają szansę powrotu? Zapytał sierżant wpatrzony  

w oszkloną ścianę. Widział, że zaczyna świtać, że słońce wy-
nurza się od wschodu, niebo błękitnieje.

– Szansa jest zawsze – bąknął operacyjny. – Cuda, sier-
żancie, zdarzają się nie tylko w bajkach.

Zatrzeszczał głośnik. Pilot prosił o zezwolenie na lądo-
wanie. Obecni w wieży kontrolnej podnieśli się z siedzeń. 
Tłoczyli się przed szklaną ścianą, przez którą widać było całe 
lotnisko. Zaraz potem samolot przeleciał nad wieżą, zatoczył 
nierówny okrąg, podchodząc do lądowania, i potoczył się po 
pasie startowym. Nastąpiła cisza. Na czarnej tablicy odnoto-
wano powrót kolejnego bombowca, dokładny czas przybycia 
do bazy i nazwiska członków załogi.

– Brakuje nam jeszcze dwóch... – stwierdził po chwili 
oficer operacyjny.
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Minuty biegły. W wieży kontrolnej dało się zauważyć 
coraz większe napięcie. Nawet najwięksi optymiści powąt-
piewali w powrót dwóch zaginionych załóg.

Słońce na dobre wzeszło, kiedy z I grupy bombowej 
nadszedł pilny telegram. Jego treść natychmiast przekazano 
dowódcy dywizjonu. 

– Cholerna wojna – rozeźlił się major Kucharski.
– Zginęli w drodze powrotnej. Cześć ich pamięci!
– Cześć ich pamięci! – powtórzyli pozostali oficerowie 

z dowództwa.
– Czy to załoga Cholewy? – padło z sali pytanie.
– Nie. Załoga Kleimschmidta.
– A Cholewa?
– Bez wieści.
Telefon przerwał rozmowę.
– Dlaczego nie meldujecie o zakończeniu operacji bom-

bowej nad Kolonią? – wydzierał się dowódca bazy, angielski 
pułkownik.

– Bo, bo jeszcze nie jest zakończona.
– Niezakończona?
– Nie - wyrzucił z siebie mjr Kucharski. – Oczekujemy 

jeszcze na...
– Dosyć! – pułkownik nie dał mu skończyć. – O tej go-

dzinie, zwariowaliście, majorze?
W kwadrans później z Grantham nadeszła wiadomość  

o zauważeniu jakiegoś uszkodzonego Wellingtona, na którym 
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odszyfrowano oznakowania kodowe Dywizjonu Bombowego 
nr 300.

– Cholewa. Żyją! – radosna wiadomość przebiegła po 
bazie.

Meldunki z innych lotnisk potwierdziły te przypusz-
czenia. Wszyscy informowali o niezidentyfikowanym, nisko 
przelatującym i nie odpowiadającym na sygnały samolocie.

Oczekiwanie. I wreszcie w słuchawkach głos Cholewy, 
chłopięcy, zawsze spokojny. – Melduję, że lecę na jednym 
silniku, mam uszkodzony ster, cieknący zbiornik, zwarcie  
w instalacji elektrycznej i urwany kawałek skrzydła. Proszę 
o kurs.

– Daj mu kurs na najbliższe lotnisko – nakazuje 
operacyjny.

Błyskawicznie ustalono pozycję „Ewy”. Jankowi podano 
współrzędne i skierowano go na lotnisko w Spalding.

Nadaremnie lotnisko to czekało na poturbowanego 
Wellingtona.

Po jakimś czasie ze Spalding nadeszła wiadomość, iż 
istotnie oczekiwany bombowiec pojawił się nad lotniskiem, 
ale nie zszedł do lądowania. Powiewając strzępkami skrzydła 
i sterów przeleciał nisko, podążając w nieznanym kierunku. 
Kontrola lotniska próbowała nawiązać z nim kontakt. Bez 
rezultatu. Prawdopodobnie miał uszkodzone radio.

Po pół godzinie Welligton pojawił się nad macierzystym 
lotniskiem. Leciał nisko, tuż nad ziemią, z prawym śmigłem 

C u d  w  H e m s w e l l
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nieruchomym, z jednym ramieniem wyłamanym u piasty. 
Ze strzaskanego skrzydła wydobywały się strzępy płótna. 
Podwozie było wypuszczone, drzwi bombowe otwarte. Na 
skraju polany skołatana maszyna doszła do płyty lotniska, 
walnęła o jego nawierzchnię i połowa statecznika razem  
z płetwą urwała się i odpadła, wlokąc się na trzymających 
ją cięgnach. Zaraz też stanął silnik. Ciemny dym buchnął  
z niego, klapa wejściowa odpadła i z włazu wysypała się 
załoga. Stanęli w milczeniu i, nie dowierzając, spojrzeli na 
samolot. Zawahali się nieco, a później, jak zwykle, wzięli 
Janka na ręce i bardzo szczęśliwi, zanieśli go do samochodu. 

– Dlaczego nie lądowaliście na najbliższym napotkanym 
lotnisku? – spytał mjr Kucharski.

– Chciałem, ale tak jakoś wyszło – odparł skromnie 
Cholewa.

– Hm, wyszło – pogroził mu palcem dowódca dywizjonu.
Potem przyszła kolej na relację u oficera wywiadu. Cała 

załoga musiała dokładnie odtworzyć przebieg lotu. Oficera 
wywiadu interesowała szczególnie walka z Messerchmit-
tem. Nie mógł uwierzyć, że Janek walcząc z niemieckim my-
śliwcem zdołał go zgubić. Potem okazało się, że w pobliżu 
wybrzeży Wielkiej Brytanii pojawił się patrol angielskich 
samolotów myśliwskich. Spłoszony tym widokiem Niemiec 
zrezygnował z pościgu. Zawrócił.

Tymczasem z laboratorium fotograficznego napły-
nęły zdjęcia lotnicze wykonane nad Kolonią. Wyprawa nad 
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ośrodek niemieckiego przemysłu zbrojeniowego przyniosła 
aliantom duży sukces. Zniszczono kilka ważnych militarnych 
zakładów produkcyjnych. Uszkodzono też poważnie słynny 
most Hohenzollerna nad Renem. Powody do radości miała 
załoga sierż. pilota Jana Cholewy. Ich ładunek trafił w sam 
środek fabryki zbrojeniowej.

C u d  w  H e m s w e l l

Mechanicy przed pomalowanym na czarno (maskowanie nocne) Halifaxem MkV



Od lewej stoją: Ludwik Domański, Henryk Kwiatkowski, Stanisław Kleybor

Jan Cholewa z przyjacielem ze Śląska Cieszyńskiego, chor. pilotem Janem Kalfasem
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WYKAZ OSÓB

Rodzina bohaterskiego pilota Jana Cholewy
Córka Nelly, syn Karol, wnuczka Gabriela, wnuki: Arkadiusz  

i Sebastian oraz prawnuk Patryk mieszkają w Ustroniu. Pamiętają 
o swoim wybitnym przodku, o jednym z najbardziej zasłużonych 
polskich lotników w RAF. 

Abakanowicz Leon, chor., strzelec pokładowy. Ur. 1 stycznia 
1916 roku w Wodnej koło Chrzanowa. Zm. 27 grudnia 1944 roku w 
Brindisi we Włoszech.

Arciuszkiewicz Eugeniusz, mjr, obserwator, dowódca 1586 
Polskiej Eskadry Specjalnego Przeznaczenia. Ur. 7 lutego 1907 roku 
na Białorusi. Zm. 10 grudnia 1983 roku w Toronto w Kanadzie.

Bednarski Józef – kpt., bombardier, dywizjon nr 301. Ur. 15 
lipca 1909 roku w Krakowie. Zm. w Krakowie (brak danych dot. daty 
śmierci).

Buckiewicz Jerzy – porucznik, przedni strzelec, bombardier, 
dywizjon bombowy nr 300. Ur. 14 października 1915 roku. Po wojnie 
wyjechał do USA. Brak danych dot. śmierci.

Cholewa Alicja – żona bohatera. Ur. 5 maja 1924 roku w Miń-
sku Mazowieckim. Zamarła 27 sierpnia 2001 roku w Ustroniu. Miała 
czterdzieści dwa lata, kiedy owdowiała. Została z dwójką dzieci, prak-
tycznie bez środków do życia. Nie załamała się. Z godnością przeszła 
przez życie, poświęcając wszystkie siły wychowaniu dzieci. Nadal 
pracowała z młodzieżą harcerską, kontynuując dzieło męża. Wycho-
wała wiele pokoleń dziewcząt. Te ongiś harcerki, są dzisiaj nauczy-
cielkami, urzędniczkami, gospodyniami domowymi. Dobre matki, 
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żony, obywatelki. Dopiero na początku lat osiemdziesiątych Pani 
Alicji udało się zapisać do organizacji kombatanckiej, mimo wielu 
sprzeciwów miejscowych działaczy, gdyż ciągle w Ustroniu krążyła 
opinia, że wdowa po Janie Cholewie nie jest Polką. Dopiero prze-
słane z Londynu dokumenty o przebiegu jej służby w czasie II wojny 
światowej zamknęły niektórym usta. Przyjaciół wśród miejscowych 
nie miała wielu, bo ciągle dla niektórych mieszkańców, zwłaszcza ze 
starszego pokolenia, była w mieście obca, nietutejsza. Kobieta znikąd. 
Przetrwała wszystkie zawirowania polityczne i moralno-etyczne. 

Cholewa Karol, brat bohatera opowieści, harcerz, szybow-
nik. Ur. 1 lipca 1924 roku w Ustroniu. Zm. 26 grudnia 1942 roku. Po 
wybuchu II wojny światowej i wcieleniu jego rodzinnych stron do  
III Rzeszy, rodzina podpisała volkslistę i otrzymała III grupę. W 1941 
roku Cholewa na pobliskiej górze Chełm koło Goleszowa ukończył 
kurs szybowcowy, organizowany przez Niemców dla lokalnej mło-
dzieży pod patronatem paramilitarnej organizacji Nazistowski Korpus 
Lotniczy. W połowie 1942 roku został powołany do armii niemieckiej.  
Z uwagi na ukończone wcześniej szkolenie szybowcowe trafił do lot-
nictwa – Luftwaffe. Początkowo miał trafić do personelu latającego, 
jednak z uwagi na słabą znajomość języka niemieckiego skierowany 
został ostatecznie do personelu naziemnego. Po kursie rekruckim  
w październiku 1942 roku przydzielony został do kompanii technicz-
nej szkoły pilotażu A/B 124 na lotnisku Metz-Frescaty w zaanekto-
wanej przez Niemcy Lotaryngii, gdzie szkolony był na mechanika 
samolotowego w najniższym stopniu niemieckiego lotnictwa. Zginął 
śmiercią samobójczą podczas pełnienia warty 26 grudnia 1942 roku, 
strzelając sobie w głowę ze służbowej broni. Według relacji jego ko-
legów z jednostki, Polaków z Ustronia, w dłoni martwego znaleziono 
Krzyż Harcerski. Po ekshumacji, od 1958 roku spoczywa na cmentarzu 
w Andilly we wschodniej Francji, w pobliżu granicy szwajcarskiej.
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Czeppe Zdzisław – porucznik, radiotelegrafista, dywizjon bom-
bowy nr 300, prof. dr hab. Ur. 22 listopada 1917 roku w Limanowej. 
Zm. 19 sierpnia 1991 roku (na serce) w Krakowie. Po zakończeniu tury 
lotów operacyjnych w dywizjonie nr 300 dalszą służbę odbywał w 
jednostce kartograficznej, wykonującej mapy wojskowe i nawigacyjne, 
jednocześnie kontynuując studia uniwersyteckie. Do Polski powrócił 
w 1947 roku i od razu zapisał się na studia w Uniwersytecie Wrocław-
skim na wydziale geografii. Po dwóch latach pracy we Wrocławiu 
przyjechał do Krakowa. Rozpoczął pracę naukową na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Na całe życie związał się z podwawelskim grodem. 
Najpierw doktorat, habilitacja, potem katedra geografii, profesura. 
Zdzisław Czeppe był wybitnym polskim geografem, znanym na całym 
świecie, specjalizującym się w ochronie środowiska naturalnego. Brał 
udział w kilkunastu wyprawach naukowych, w tym między innymi na 
Szpicbergen. Zawsze marzył o spisaniu swoich wspomnień. Nie zdążył.

Czudek Karol – kuzyn Jana Cholewy. Po wojnie pracował w hu-
cie i cementowni. Każdą wolną chwilę poświęcał szybowcom. Był 
znakomitym pilotem i mechanikiem. Razem z Jankiem Cholewą prze-
latali nad Ziemią Cieszyńską wiele dziesiątek godzin. Zapalony foto-
grafik. Młodszy o osiem lat kuzyn, Janek był do niego bardzo podobny. 
Wiele osób, widząc Karola Czudka, sądził, że to Jan Cholewa. Mieszkał  
w Ustroniu aż do śmierci. Do końca swoich dni zachował sprawność 
umysłu, pamięć i wielką miłość do lotnictwa. To właśnie on sprawił, 
że jego młodszy krewniak wybrał tę, a nie inną drogę w życiu.

Domański Ludwik – porucznik, nawigator, dywizjon bombowy 
nr 301. Ur. 22 października 1918 roku na Kresach. Zmarł 16 września 
2011 roku w USA. Po zestrzeleniu w nocy z 1 na 2 września 1944 roku 
w okolicy Szantes na Węgrzech, dostał się do niemieckiej niewoli, 
gdzie przebywał do zakończenia wojny. Po wojnie osiadł w Sand-
point, w USA.

W y k a z  o s ó b
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Gogółka Paweł – kolega z ławy szkolnej, przyjaciel. Ur. 3 marca 
1920 roku w Ustroniu. Po powrocie z obozu jenieckiego podjął pracę 
w „Kuźni Ustroń” w charakterze modelarza. Tam doczekał emerytury. 
Społecznik, miłośnik Ziemi Beskidzkiej. Mimo ukończonych dziewięć-
dziesięciu sześciu lat ciągle jest sprawny fizycznie i aktywnie działa 
w organizacjach kombatanckich. Mieszka w Ustroniu.

Gryglewicz Józef – mjr, oficer operacyjny, dywizjon bombowy 
nr 300. Ur. 10 maja 1908 roku w Żarnym. Zm. 28 marca 1978 roku.

Gułyn Albin – mjr, obserwator, dywizjon nr 301. Ur. 10 lutego 
1908 roku w Stanisławowie. Zmarł w 1972 roku w Bedford w Wielkiej 
Brytanii.

Imielski Antoni – chor., strzelec pokładowy, dywizjon nr 301. 
Ur. 20 maja 1914 roku w Rybarzowicach koło Bielska-Białej. Zm.  
w 1972 roku w Bedford w Wielkiej Brytanii.

Januszkiewicz Zygmunt – tylny strzelec bombowca. Ur. 28 lu-
tego 1915 roku. Po uznaniu go przez komisję za niezdolnego do służby 
w powietrzu został skierowany do pracy naziemnej. Po zdemobili-
zowaniu osiadł na stałe w Londynie. Pracował w różnych zakładach 
przemysłu samochodowego. Był ojcem chrzestnym Nelly, córki Jana 
Cholewy. Zmarł 14 lutego 2003 roku w Gdyni.

Jastrzębski Henryk – chor., pilot, dywizjon bombowy nr 300. 
Ur. 6 stycznia 1920 roku w Role koło Łukowa. Zm. 6 listopada 2005 
roku w Redhill Hospital w Wielkiej Brytanii. Spopielony, spoczął  
w rodzinnym grobie w Warszawie.

Jaźwiński Jan, ppłk, dowódca bazy nr 11 w Brindisi. Urodził 
się 15 czerwca 1905 roku w majątku Kutyłowo-Skupie, pow. Ostrów 
Mazowiecka. Jako trzynastoletni chłopak rozbrajał Niemców, a mając 
zaledwie piętnaście lat, zgłosił się na ochotnika do kawalerii z wła-
snym koniem do obrony Warszawy przed bolszewikami w 1920 roku. 
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Był jednak za młody, dlatego do kawalerii przyjęty został tylko koń. 
Nie dał jednak za wygrane i zgłosił się do piechoty. W podmiejskich 
okopach Pragi odpierał szarże Kozaków. W 1923 roku ukończył Kor-
pus Kadetów, następnie Oficerską Szkołę Inżynierii w Warszawie.  
W kolejnych latach ukończył Wyższą Szkołę Wojenną i otrzymał dy-
plom oficera Sztabu Generalnego. Po odbyciu stażu liniowego otrzy-
mał przydział w 1938 roku do Oddziału II (wywiadowczego) Sztabu 
Głównego w Warszawie. 

W kampanii wrześniowej 1939 roku Jaźwiński skierowany zo-
stał do dyspozycji szefa Komunikacji Sztabu Głównego. We Francji 
w 1940 roku zorganizował i wyszkolił baon saperów. A w Wielkiej 
Brytanii stał się pionierem przerzutu lotniczego do kraju. Jako jeden 
z pierwszych odbył kurs spadochronowy. Posiadał nr 5 polskiego 
znaku spadochronowego, na odwrocie którego wygrawerowany był 
epigraf Tobie Ojczyzno. Był twardy, konsekwentny i nieustępliwy 
w postępowaniu z Anglikami. W swojej pracy napotykał stale na 
przeszkody, tak ze strony Brytyjczyków, jak i własnych rodaków.  
W tych zmaganiach przyświecał mu tylko jeden cel. Za wszelką cenę 
dopomóc Polsce Walczącej. Z chwilą powołania bazy przerzutowej 
w Brindisi został jej dowódcą. Potrafił doprowadzić do masowych 
zrzutów. Jednak ostry spór, który wyniknął między nim a gen. Tata-
rem, doprowadził do tego, że Jaźwiński stracił uprawnienia dowódcy 
pułku. Przeniesiony do 2 Korpusu gen. Andersa, zameldował się  
w Sztabie Korpusu 3 września 1944 roku i otrzymał przydział do bry-
tyjskiego Centrum Wyszkolenia Saperów. Po kursie tym odbył staż 
liniowy na froncie 5 Kresowej Dywizji Piechoty. Gen. Anders przydzie-
lił go następnie do Oddziału III (Operacyjnego) Sztabu 2 Korpusu. Po 
wojnie awansował na podpułkownika w korpusie oficerów saperów. 
Po demobilizacji rozpoczął w Anglii studia i w 1950 roku jako czter-
dziestopięcioletni mężczyzna ukończył wydział inżynierii lądowej. 
W roku 1952 wyemigrował do Kanady. Był członkiem Association of 

W y k a z  o s ó b
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Professional Engineers of Ontario. Po trzech latach przeniósł się do 
Detroit, a w 1960 roku wyjechał do Kalifornii, gdzie pracował jako 
inżynier lądowy do połowy 1979 roku. Miał licencję inżyniera w stanie 
Kalifornia. Zmarł w Los Angeles 25 sierpnia 1985 roku. Pochowany 
został na cmentarzu Park Lawn w Toronto w Kanadzie.

Kalfas Jan – chor., pilot dywizjonów nr 300 i 301. Ur. 23 grudnia 
1916 roku. Zm. 2 października 1983 roku w Bielsku Białej. Do kraju 
wrócił w 1947 roku. Razem z Jankiem Cholewą latał na szybowcach 
i samolotach silnikowych w aeroklubie bielskim. Po okresie prze-
śladowań został zatrudniony w kolumnie lotnictwa sanitarnego w 
Katowicach, następnie pracował tam w zarządzie portu lotniczego. 
Mieszkał w Aleksandrowicach, w pobliżu aeroklubu, i tam też zmarł 
po ciężkiej chorobie.

Kleybor Stanisław – por., nawigator, dywizjon bombowy nr 301. 
Ur. 15 kwietnia 1920 roku. Zm. 22 listopada 1945 roku. Po zakończeniu 
wojny nadal latał w 301 dywizjonie przydzielonym do Transport 
Command. 22 listopada 1945 roku polska załoga z nawigatorem Kley-
borem wystartowała Liberatorem z lotniska RAF Station Merryfield 
z pasażerami i towarem na pokładzie, udając się do Indii. Nad Anglią 
wznosiła się gęsta mgła. Liberator wkrótce po starcie uderzył o wzgó-
rze. Nastąpiła eksplozja. Cała załoga i pasażerowie zginęli na miejscu.

Kot Franciszek – por., nawigator, dywizjon bombowy nr 300. Ur. 
29 lipca 1917 roku w Przebieczanach koło Wieliczki. Zmarł 4 kwietnia 
1994 roku w Mildenhall w Wielkiej Brytanii. Po zakończeniu tury 
lotów operacyjnych w załodze Cholewy, latał w jednym z angielskich 
dywizjonów specjalnych, prawdopodobnie w lotach wywiadowczych. 
Koniec wojny zastał go na Wyspach Brytyjskich.

Kucharski Marian – mjr, pilot, dowódca dywizjonu bombowego 
nr 300. Ur. 29 maja 1909 roku w Radomiu. Zm. 27 stycznia 1969 roku 
w Montrealu w Kanadzie. Od 1957 roku był prezesem Skrzydła 310 
Wilno S.L.P.
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Kruszyna Edward – sierż., strzelec pokładowy, dywizjon nr 301. 
Ur. 1 stycznia 1916 roku w Wodnej koło Chrzanowa. Zm. 27 grudnia 
1944 roku w Brindisi we Włoszech. 

Kwiatkowski Henryk – por., pilot, dywizjony bombowe nr 305 
i 301. Ur. 20 lutego 1918 roku na terenach Rosji. Zmarł 13 grudnia 1990 
roku w Bielsku-Białej. Turę lotów operacyjnych w eskadrze specjal-
nego przeznaczenia zakończył na krótko przed wybuchem powstania 
w Warszawie. Ochotniczo zgłosił się do lotnictwa transportowego. 
Skierowano go na Daleki Wschód do 52 dywizjonu transportowego 
RAF-u. Latał na trasach do Hongkongu, Rangunu, Sajgonu. Pod koniec 
1946 roku powrócił do Wielkiej Brytanii. Po roku zdecydował się na 
powrót do kraju. Po dwóch latach pracy na kukuruźnikach, zabro-
niono mu latać, przez aeroklub nie został zweryfikowany. Wtedy pod-
jął decyzję o wyemigrowaniu do Kanady. Pracował ciężko, chwytając 
się różnych zajęć. Zdobył licencje pilota sportowego i zawodowego. 
Do Polski wrócił w 1960 roku. Zatrudnił się w Przedsiębiorstwie 
Poszukiwań Geodezyjnych. Kpt. rezerwy Henryk Kwiatkowski, autor 
książki wspomnieniowej „Bomby poszły”, mieszkał w Bielsku-Białej, 
aktywnie działał w Klubie Seniorów Lotnictwa. Często odwiedzał 
groby swoich kolegów, tych najbliżej pochowanych: Janka Cholewy  
i Janka Kalfasa oraz tych za granicą. Prowadził korespondencję z wie-
loma lotnikami, spotykał się z członkami angielskich i amerykańskich 
załóg, które latały nad powstańczą Warszawę.

Leszczyński Stanisław Oktawian – mjr, pilot, dywizjon bom-
bowy nr 301. Ur. 30 grudnia 1899 roku we Lwowie, zm. 18 grudnia 
1976 roku w Londynie.

Marchlewski Edmund – chor., radiooperator, dywizjon nr 301. 
Ur. 9 maja 1915 roku w Bydgoszczy. Zm. 3 sierpnia 2001 roku w Devon 
w Wielkiej Brytanii.

Moskwa Tadeusz – por., radiooperator, dywizjon nr 301. Ur. 26 
marca 1920 roku w Kamionnej. Zm. 26 listopada 2005 roku w Con-
necticut w USA.
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Nowicki Zygmunt – por., radiooperator, dywizjon nr 301. 
Ur. 14 października 1919 roku w Łowiczu. Zm. 18 lutego 1994 roku  
w Londynie.

Ruman Tadeusz – chor., strzelec pokładowy, dywizjon bom-
bowy nr 301. Ur. 2 listopada 1919 roku w Kołomyi. Zm. 16 maja 2009 
roku w Blackpool w Wielkiej Brytanii.

Szczerba Emil – chor., mechanik pokładowy, dywizjon nr 300. 
Ur. 27 listopada 1911 roku w Drohobyczu. Zm. 1 stycznia 1980 roku  
w Bradford w Wielkiej Brytanii.

Sztuka Konrad – chor., pilot, dywizjon myśliwski nr 303.  
Ur. 17 lipca 1920 roku w Cieszynie. Zm. 29 marca 1946 roku w Norfolk 
w Wielkiej Brytanii. Kolega Jana Cholewy ze Szkoły Pilotów LOPP 
im. Józefa Piłsudskiego w Aleksandrowicach. Zginął w katastrofie 
lotniczej.

Woźniak Wacław – chor., mechanik pokładowy, dywizjon nr 
301. Ur. 2 września 1916 roku w Lublinie. Zmarł w Argentynie. Brak 
danych dot. daty śmierci.
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Spadochroniarze, którzy oddali życie
służąc w misjach poza granicami kraju

POLSKA JEDNOSTKA WOJSKOWA 
W SIŁACH IMPLEMENTACYJNYCH  
W BOŚNI I HERCEGOWINIE (IFOR)

Plut. Mieczysław STERNIK – dowódca załogi, 16 ba-
talion powietrznodesantowy; zginął 23 lipca 1996 roku. 
Pełnił służbę w składzie I zmiany polskiej jednostki wojskowej 
na Bałkanach. W czasie patrolu samochód opancerzony BRDM-2, 
którym dowodził, doznał awarii, w wyniku czego przewrócił się 
do przydrożnego rowu. W wypadku Sternik doznał poważnych 
obrażeń ciała, które w konsekwencji spowodowały jego śmierć. 

W 1996 roku w miejscu zdarzenia ustawiono tablicę upa-
miętniającą tragiczną śmierć plut. Mieczysława Sternika.  
W dniu 16 października 2009 roku, w związku z przebudową 
drogi, przeniesiono pomnik do bazy Camp Butmir w Saraje-
wie i umieszczono go przy Memory Alley, gdzie obecnie się 
znajduje. W dniu 19 września 2013 roku w koszarach 16 ba-
talionu powietrznodesantowego odsłonięto tablicę z nazwą 
alei im. kpr. Mieczysława Sternika.
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POLSKI KONTYNGENT WOJSKOWY
W SKŁADZIE MIĘDZYNARODOWYCH 

SIŁ STABILIZACYJNYCH W REPUBLICE IRAKU

kpt. Sławomir Stróżak – dowódca plu-
tonu, 18 Bielski Batalion Desantowo-Sztur-
mowy; poległ w dniu 08 maja 2004 roku.  
 

Pełnił służbę w składzie II zmiany – wykonywał zadania 
mandatowe poza bazą w czasie patrolu wraz z pododdziałem. 
W trakcie realizacji zadania bojowego doszło do wybuchu 
improwizowanego ładunku wybuchowego na trasie patrolu. 
Obrażenia poniesione w wyniku eksplozji spowodowały 
jego śmierć. Pochowany został na cmentarzu komunalnym 
w Wapienicy. Pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, uhono-
rowany pośmiertnym wpisem do Księgi Honorowej Wojska 
Polskiego, pośmiertnie mianowany do stopnia wojskowego 
kapitana. Decyzją ministra obrony narodowej z dnia 12 sierp-
nia 2004 roku 2 Kompanii Szturmowej 18 Bielskiego Batalionu 
Desantowo-Szturmowego 6. Brygady Desantowo-Szturmo-
wej nadano imię kpt. Sławomira Gabriela Stróżaka.
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kpr. Sylwester Kutrzyk – kierowca, ra-
diotelefonista, kompania moździerzy, 18 
Bielski Batalion Desantowo-Szturmowy; 
poległ w dniu 19 sierpnia 2004 roku.

Pełnił służbę w składzie III zmiany – wykonywał za-
dania mandatowe, kierując pojazdem w składzie patrolu, 
jadącym do centrum miasta Al. Hillah, celem wzmocnienia 
tamtejszego posterunku policji. W wyniku wypadku dro-
gowego, spowodowanego przez ostrzał irackich rebelian-
tów, doznał poważnych obrażeń ciała, które w konsekwencji 
spowodowały jego śmierć. Pochowany został na cmentarzu 
Centralnym w Gliwicach. Pośmiertnie odznaczony przez 
Prezydenta RP Krzyżem Zasługi za Dzielność, pośmiertnie 
mianowany do stopnia kaprala. Uhonorowany pośmiertnym 
wpisem do Księgi Honorowej Wojska Polskiego. W 2005 roku 
w kościele garnizonowym w Gliwicach odsłonięto w dniu 13 
września 2009 roku tablicę upamiętniającą kpr. ndt. Sylwe-
stra Kutrzyka.

S p a d o c h r o n i a r z e ,  k t ó r z y  o d d a l i  ż y c i e . . .
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kpr. Grzegorz Rusinek – celowniczy 
moździerza, 3 Kompania Szturmowa, 18 
Bielski Batalion Desantowo-Szturmowy; 
poległ w dniu 19 sierpnia 2004 roku. 

Pełnił służbę w składzie III zmiany – wykonywał zadania 
mandatowe, uczestnicząc w patrolu jadącym do centrum mia-
sta Al. Hillah, celem wzmocnienia tamtejszego posterunku 
policji. W wyniku wypadku drogowego, spowodowanego 
przez ostrzał irackich rebeliantów, doznał poważnych obra-
żeń ciała, które w konsekwencji spowodowały jego śmierć. 
Pochowany na cmentarzu parafialnym Gliwice-Sośnica. Po-
śmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Zasługi 
za Dzielność, pośmiertnie mianowany do stopnia kaprala, 
uhonorowany pośmiertnym wpisem do Księgi Honorowej 
Wojska Polskiego. W kościele garnizonowym w Gliwicach 
odsłonięto w dniu 13 września 2009 roku tablicę upamięt-
niająca kpr. ndt. Grzegorza Rusinka.
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por. Daniel Różyński – dowódca plu-
tonu szturmowego, kompania sztur-
mowa, 16 Batalion Powietrznodesantowy; 
poległ w dniu 12 września 2004 roku. 

Pełnił służbę w składzie III zmiany – był dowódcą plutonu 
sił szybkiego reagowania (QRF), który zabezpieczał i ochraniał 
patrol saperski, usuwający ładunki wybuchowe założone przy 
drogach lokalnych w pobliżu miejscowości Al Mashru, około 
30 km na północny wschód od bazy Babilon. Patrol został za-
atakowany przez rebeliantów. Zginął w czasie bezpośredniej 
wymiany ognia, kiedy starał się uratować rannych żołnierzy 
z uszkodzonego pojazdu. Pochowany został na cmentarzu 
komunalnym w Brodnicy. Pośmiertnie odznaczony przez Pre-
zydenta RP Krzyżem Zasługi za Dzielność, pośmiertnie mia-
nowany do stopnia porucznika, uhonorowany pośmiertnym 
wpisem do Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej.  
W kościele parafialnym p.w. Matki Boskiej Fatimskiej w Brod-
nicy odsłonięto w dniu 10 września 2011 roku tablicę upa-
miętniająca por. Daniela Różyńskiego. W dniu 14 marca 2013 
roku Rada Miasta Brodnicy podjęła uchwałę w sprawie na-
dania drodze wewnętrznej na oś. Grażyny w Brodnicy nazwy  
„ul. Porucznika Daniela Różyńskiego”.

S p a d o c h r o n i a r z e ,  k t ó r z y  o d d a l i  ż y c i e . . .
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kpr. Grzegorz Nosek – kierowca,  
6 kompania zaopatrzenia; poległ w dniu  
12 września 2004 roku.

Pełnił służbę w składzie III zmiany – uczestniczył  
w patrolu, którego zadaniem było zabezpieczenie i ochrona 
patrolu saperskiego usuwającego ładunki wybuchowe za-
łożone przy drogach lokalnych w pobliżu miejscowości Al 
Mashru, około 30 km na północny wschód od obozu Babilon.  
W czasie wykonywania zadania patrol został zaatakowany 
przez rebeliantów. W wyniku zmasowanego ataku przeciw-
nika, ranny został dowódca patrolu por. Daniel Różyński. 
Zginął w czasie bezpośredniej wymiany ognia z rebelian-
tami, kiedy udzielał pierwszej pomocy medycznej rannemu 
dowódcy patrolu. Pochowany na cmentarzu parafialnym 
Jaworzno-Szczakowa. Pośmiertnie odznaczony przez Pre-
zydenta RP Krzyżem Zasługi za Dzielność, pośmiertnie mia-
nowany do stopnia kaprala, uhonorowany pośmiertnym 
wpisem do Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej. 
W kościele parafialnym w Bukownie odsłonięto w dniu  
12 września 2010 roku tablicę upamiętniająca kpr. ndt. Grze-
gorza Noska.
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POLSKI KONTYNGENT WOJSKOWY
W ISLAMSKIEJ REPUBLICE AFGANISTANU

st. kpr. Szymon Słowik – dowódca dru-
żyny, 2 kompania szturmowa, 16 Batalion 
Powietrznodesantowy; poległ w dniu  
26 lutego 2008 roku.

Pełnił służbę w składzie II zmiany. Wraz z innymi żoł-
nierzami uczestniczył w patrolu podczas akcji humanitarnej 
„Zimowy Wiatr”. Akcja ta miała na celu dostarczenie ludności 
afgańskiej lekarstw, żywności i odzieży zimowej. Pod po-
jazdem, w którym się znajdował doszło do wybuchu miny 
pułapki. W wyniku eksplozji doznał poważnych obrażeń, 
które w konsekwencji spowodowały śmierć. Pochowany na 
cmentarzu parafialnym w Żabnicy. Pośmiertnie odznaczony 
przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża 
Wojskowego, pośmiertnie mianowany do stopnia wojsko-
wego starszego kaprala, uhonorowany pośmiertnym wpisem 
do Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej. W kościele 
parafialnym w Żabnicy odsłonięto w dniu 10 marca 2012 roku 
tablicę upamiętniająca st. kpr. Szymona Słowika.

S p a d o c h r o n i a r z e ,  k t ó r z y  o d d a l i  ż y c i e . . .
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por. Robert Marczewski – dowódca plu-
tonu, 6 Batalion Desantowo-Szturmowy; 
poległ w dniu 21 czerwca 2008 roku.

  

Pełnił służbę w składzie III zmiany – wykonywał wraz 
z innymi żołnierzami patrol bojowy w strefie odpowiedzial-
ności zgrupowania. W trakcie patrolu około 40 km od bazy 
Wazi-Khwa doszło do eksplozji miny pułapki pod pojazdem, 
w którym się znajdował. Odniesione obrażenia w wyniku wy-
buchu miny pułapki spowodowały jego śmierć. Pochowany 
został na Cmentarzu Komunalnym we Wrocławiu. Pośmiert-
nie odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Krzyża Wojskowego, pośmiertnie mianowany do 
stopnia porucznika, uhonorowany pośmiertnym wpisem do 
Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej.
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kpr. Artur Pyc – kierowca, 1 Kompania 
Szturmowa, 18 Bielski Batalion Desanto-
wo-Szturmowy; zmarł w dniu 8 września 
2009 roku.

  

Pełnił służbę w składzie V zmiany. W dniu 22 maja 2009 roku, 
kierując pojazdem, uczestniczył wraz z innymi żołnierzami  
w patrolu na drodze Kabul-Kandahar. W okolicach miejscowo-
ści Qarabagh przy pojeździe, w którym się znajdował, doszło 
do eksplozji miny pułapki. W wyniku tego zdarzenia doznał 
poważnych i rozległych obrażeń ciała. Został przewieziony  
z Afganistanu poprzez amerykańską bazę w Ramstein /Niemcy/ 
do Polski. Zmarł w Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Lublinie. 
Pochowany na cmentarzu parafialnym w Rejowcu przy ul. 
Dąbrowskiego. Pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta 
RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego /PPRP 
– rej.307/2009 – 10.09.2009 r./, pośmiertnie mianowany do 
stopnia wojskowego kaprala /Decyzja Ministra Obrony Na-
rodowej nr 1379/Kadr z dnia 10.09.2009 r./. Prezydent RP 
nadał mu pośmiertnie Gwiazdę Afganistanu. Został uhono-
rowany pośmiertnym wpisem do Księgi Honorowej Wojska 
Polskiego /Decyzja nr 299/Ministra Obrony Narodowej z dnia  
04 sierpnia 2010 r./.
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kpr. Piotr Marciniak – strzelec, 2 Kompa-
nia Szturmowa, 16 Batalion Powietrznode-
santowy; poległ w dniu 10 września 2009 
roku.

  

Pełnił służbę w składzie V zmiany – wykonywał zada-
nia mandatowe w składzie pododdziału wydzielonego do sił 
szybkiego reagowania (QRF) z bazy Four Corners. Pododdział 
ten udzielał wsparcia żołnierzom amerykańskim i afgańskim 
zaatakowanym przez grupy rebelianckie w dystrykcie Andar. 
Zginął w czasie bezpośredniej wymiany ognia z przeciwnikiem 
w wyniku odniesionych ran postrzałowych. Pochowany na 
Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Pośmiertnie odznaczony 
przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża 
Wojskowego, pośmiertnie mianowany do stopnia wojskowego 
kaprala. Prezydent RP nadał mu pośmiertnie Gwiazdę Iraku 
oraz Gwiazdę Afganistanu. Został uhonorowany pośmiertnym 
wpisem do Księgi Honorowej Wojska Polskiego.
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