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Mieczysław Metler 
Jak zobaczyłem płonące miasto pomyślałem sobie, że to za Warszawę!  

Edward Metler1 

Niech pamięć powróci do tych, co zapomnieli, a pozostanie na zawsze 
u tych co pamiętają!  

Tadeusz Jerzy Krzystek2 
 

Odpoczynek po piekle 36 lotów bojowych 
w Wellingtonie przeciw III Rzeszy 

Nad Wyspami Brytyjskimi zaczynał się poranek 12 sierpnia 
1942 roku. O godzinie 5.30 mój stryj, kpt. pilot Edward Metler wyłą-
czył oba silniki Wellingtona, nazywanego pieszczotliwie Wimpy3, na 
lotnisku Polskiego 300 Dywizjonu Bombowego Ziemi Mazowieckiej 
w Ingham, w hrabstwie Lincoln. Tym razem celem nocnego nalotu 
były obiekty w rejonie Moguncji (Mainz) wraz z urządzeniami węzła 
kolejowego. Wzięło w nim udział 14 maszyn z Dywizjonu 300, który 
wraz z innym polskimi dywizjonami, podlegał operacyjnie Królew-
skim Siłom Powietrznym (RAF) i uczestniczył efektywnie w ofen-
sywie bombowej RAF przeciwko niemieckiej III Rzeszy. Lotem tym 
stryj przekroczył o 5 minut liczbę 200 godzin, która obowiązywała 
jako pełna tura operacyjna w lotnictwie bombowym Polskich Sił 
Powietrznych (PSP) w Wielkiej Brytanii. Miał poza sobą  piekło  36. 

                                                
1 Edward Metler, Dziennik Pilota Bombowca Polskiego 300 Dywizjonu Bombowe-
go „Ziemi Mazowieckiej” (ze wstępem, posłowiem, przypisami i redakcją tekstu 
Mieczysława Metlera), Oficyna Wydawnicza ŁOŚGRAF, Warszawa 2006 r. Na-
kład 300 egzemplarzy 
2 Tadeusz Jerzy Krzystek, mjr inż. (10.04.1919-18.02.2013). Podczas wojny 
w niewoli sowieckiej. Po umowie Sikorski-Stalin przedostał się do Wielkiej Bryta-
nii. Pracował jako mechanik w 302 DM, a następnie w 133 Skrzydle Myśliwskim 
w Coolham. Po wojnie na emigracji. Aktywny działacz Stowarzyszenia Lotników 
Polskich. Autor (przy współpracy żony Anny) monumentalnego dzieła: imiennej 
listy personelu Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii w latach 1940-1947 
(3 wydania, także w wersji elektronicznej) 
3 Nawiązanie do sympatycznej, „obszernej” postaci J. Wellingtona Wimpy z popu-
larnych w latach 30. komiksów 
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lotów bojowych, w większości nocnych, które złożyły się na tę licz-
bę i pochłonęły wielu przyjaciół i kolegów. Prawie wszystkie opera-
cje znalazły się w zwięzłych notatkach w jego dzienniku, prowadzo-
nym dość regularnie od 1 września 1939 roku, a więc daty napaści 
Niemiec na Polskę. Czytamy w nim: 

Załoga Wellingtona BH T Z1270 z Polskiego 300 Dywizjonu Ziemi Ma-
zowieckiej w bazie w Hemswell w dniu 11 grudnia 1941 

(w zbiorach M.M.) 

Rewers zdjęcia załogi polskiego Wellingtona z odręcznymi notatka-
mi stryja. Zwracają uwagę późniejsze adnotacje o śmierci obu 
strzelców powietrznych. 
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22 października (środa) 
Wczoraj w nocy poleciałem z załogą nad Bremen. Wzięliśmy 

3000 funtów bomb. Leciałem jako drugi pilot. Byliśmy nad Bremen 
około 45 minut. Było tam piekło. Masa reflektorów i artylerii. Start – 
godzina 7.00 wieczór. Lądowanie – 1.15 w nocy. 

Dziś rano oglądając samolot znalazłem ślady pocisków artyle-
ryjskich u dołu kadłuba. Wydaje mi się, że pilot musi być bardzo do-
bry, ale najważniejsza rzecz, to jednak tak zwane szczęście. Był to 
mój pierwszy lot operacyjny nad Niemcami. Bardzo się cieszę z tego, 
że pierwszym pilotem w tym locie był mjr Michałowski, dla którego 
był to już trzydziesty lot operacyjny. 

 
26 października 1941 (niedziela) 

Dziś lecę na Hamburg. Zabieramy 3000 funtów bomb, tylko 
zapalających. Będzie to bardzo ciekawy lot, około siedmiu godzin. 
Lecę ze starą załogą jako drugi pilot. Do celu będzie pilotował 
pierwszy pilot. Od celu do domu – ja. Będzie to mój drugi lot bojowy. 

 
27 października 1941 (poniedziałek) godzina 3.00 rano 

Około godziny 1.20 w nocy powróciłem z lotu na Hamburg. 
Nad Hamburgiem prawdziwe piekło. Artyleria strzela na 25.000 
stóp, to jest około 8300 m. Pociski rozrywały się wysoko nad nami. 
Lot trwał około siedmiu godzin, a dokładnie 7 godzin i 20 minut. Lo-
tem tym nie byłem bardzo zmęczony. Reflektory złapały nasz samolot 
dwa razy. Nie wiem jak udało się nam stamtąd uciec. Szczęście? Po 
wylądowaniu trzeba było iść do dowództwa i złożyć raport o tym lo-
cie. Gorąca herbata, kanapki i papierosy. Pilotowałem samolot od 
celu do domu. Przechodziłem przez chmury z 15.000 do 1000 stóp. 

 
1 listopada 1941 (sobota) 

Dziś lecę na Kiel (Kilonia). Start o 6.34 po południu. 
Lądowanie około 1.30 rano. Mamy zbombardować doki marynarki 
wojennej. Cały lot będzie się odbywać nad morzem. Zabieramy 2500 
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funtów bomb burzących i zapalających. Będzie to mój trzeci lot 
bojowy. Przed lotem czytałem list mojej Marysiuni. To obecnie moja 
pociecha. 

 
2 listopada 1941 (niedziela) godzina 3.00 rano 

Powróciłem z lotu na Kilonię. Siedem godzin i dziesięć minut. 
Cały czas lot nad chmurami. Celu dobrze nie widać. Bomby zrzucone 
w miejscu, gdzie spodziewaliśmy się mieć Kiel. Jestem zmęczony. 
Kocham Mariolę! Idę spać. 

 
7 listopada 1941 (piątek) 

Dziś lecę na Mannheim. Lot będzie trwał około siedmiu godzin. 
Nad celem będzie około 180 maszyn. Część dywizjonu leci na Berlin. 
Biorą oni ze sobą dodatkowe zbiorniki benzyny. Nad Berlinem będzie 
około 170 maszyn. Żałuję, że nie lecę na Berlin. Jak tylko zaczęła się 
wojna, to marzyłem o tym aby być nad Berlinem. Dziś była okazja 
być tam. Żałuję, że nie będę! 

 
9 listopada 1941 (niedziela) 

W sobotę rano powróciłem z lotu na Mannheim. Lądowałem 
około 2.30 rano. Lot trwał prawie osiem godzin. Był to, jak dotąd, 
mój najtrudniejszy lot bojowy. W drodze powrotnej, po 
zbombardowaniu Mannheim, mieliśmy bardzo silny, przeciwny wiatr. 
Około 100 mil na godzinę – 160 km/h. Przez długi czas nie mogliśmy 
doczekać się brzegu francuskiego. Zmieniliśmy kierunek lotu na 
północ i wiatr zniósł nas na Holandię. Myśleliśmy, że to Anglia. Ja 
wtedy byłem pilotem. Zeszliśmy z 21.000 do 10.000 stóp. Artyleria 
waliła do nas, a ja nie mogłem od razu wejść wyżej, a oprócz tego 
nie mieliśmy już tlenu, tak że musiałem latać na 10.000 stóp. 
Zmieniliśmy kierunek na zachód i lecieliśmy nad morzem, 
spodziewając się trafić na Anglię. Przed Anglią miałem tylko 20 
galonów benzyny, to znaczy około 120 litrów na dwa silniki, każdy po 
1000 HP. Myślałem, że do Anglii nie dociągniemy i trzeba będzie 
wodować na morzu. Po przeszło godzinie lotu zobaczyliśmy 
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reflektory i czerwone światło na angielskim brzegu. Pierwszy pilot, 
który prowadził wtedy maszynę, zażądał natychmiastowego 
lądowania i o 2.30 nad ranem usiedliśmy w Manston, na wschodnim 
wybrzeżu Anglii. Co jest ciekawe, kiedy spodziewałem się, że 
będziemy wodować na morzu, nie wiedząc kiedy nas tam znajdą 
i wyłowią, wtedy zacząłem myśleć o mojej Marysiuni. Co i jak 
myślałem – nie pamiętam. Wiem tylko, że o Niej myślałem. 

Po wylądowaniu gorąca kawa, papierosy i sen do 9-ej rano. 
Później lot półtorej godziny na własne lotnisko. Jak doniosło następ-
nego dnia radio w działaniach nad Mannheim brało udział około 170 
maszyn, z których 37 nie powróciło do swych baz. Moja maszyna by-
łaby trzydziesta ósma! 

 
7 grudnia 1941 (niedziela) 

Dziś wieczorem o 8.45 startuję do lotu bojowego na Calais. 
Jest to francuski port, bardzo blisko brzegu Anglii. Zabieram 14 
bomb po 250 funtów. Lot będzie trwał około czterech godzin. Cieszę 
się bardzo, gdyż będzie to mój ostatni lot w funkcji drugiego pilota. 
Jest to zarazem mój piąty lot operacyjny. Szósty lot będę już robił 
będąc sam pierwszym pilotem! Drugiego pilota będę miał do 
pomocy. 

 
8 grudnia 1941 (poniedziałek) 

Powróciłem z lotu około 12.30 w nocy. Lot był zupełnie dobry. 
Widoczność bardzo dobra. Wszystkie bomby wyrzucone na cel za 
jednym nalotem. 

 
17 grudnia 1941 (środa) 

Dziś lecę na Brest, już jako pierwszy pilot. Start o 5.20 po 
południu. Sześć bomb po 500 funtów. Bardzo się z tego cieszę, że po 
pięciu lotach jako drugi pilot, puszczają mnie jako pierwszego pilota. 
Zabieram ze sobą obrazek Matki Boskiej, który dostałem od 
Marysiuni. Zaraz będę czytał Jej listy. 
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18 grudnia 1941 (czwartek) 
Z lotu na Brest jestem bardzo zadowolony. Lot udany. Byłem 

w powietrzu 7 godzin 25 minut. 
 

23 grudnia 1941 (wtorek) 
Dziś lecę na Kolonię. 2500 funtów bomb zapalających i 1500 

burzących. Start o 5.10 po południu. Lądowanie około 11-ej wieczór. 
Wróciłem z tego lotu. Był to mój najlepszy lot. Udał się 

świetnie. 
 

28 grudnia 1941 (niedziela) 
Ostatniej nocy miałem lot na Düsseldorf. Start o 5.45 po połu-

dniu. Lądowanie o 11.20 wieczór. Lot był piękny. Widoczność nad 
Niemcami świetna. Silna artyleria przeciwlotnicza i bardzo silne re-
flektory. 

 
10 stycznia 1942 (sobota) 

Dziś w nocy około 2-ej wystartowałem na Brest. Z lotu 
powróciłem około 8.20 rano. Byłem bardzo zmęczony, gdyż przed 
lotem nie mogłem spać. Był to mój dziewiąty lot bojowy. 

 
16 stycznia 1942 (piątek) 

Wczoraj o 5.50 po południu wystartowałem na Hamburg. Po 
godzinie lotu okazało się, że nie działa radio. Zdecydowałem lecieć 
na Ostendę, gdyż jest położona blisko Anglii i mogłem tam zrzucić 
bomby. Nie udało się tego zrobić, gdyż maska tlenowa była zepsuta 
i tlen nie dochodził. Postanowiłem wracać do domu. Pogoda bardzo 
zła. Lot na wysokości około 700-800 stóp (około 270 m). Widoczność 
bardzo zła. W pewnej chwili, gdy wszedłem w chmury, samolot został 
oblodzony. Gubiłem pięć razy lotnisko przed lądowaniem i usiadłem 
dopiero po półtorej godzinie. Zmęczony fatalnie. Była 11.20 wieczór. 
Z naszego dywizjonu dwie maszyny rozbite. Jedna maszyna 
roztrzaskana. Załoga, sześciu ludzi, zabita. Niektóre załogi przez trzy 
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godziny nie mogły znaleźć lotniska. Na drugi raz nie będę schodził 
tak nisko, tylko wejdę wysoko nad chmury i razem z załogą będę 
skakał! 

 
22 lutego 1942 (niedziela) 

Wczoraj o 6.21 wystartowałem na Wilhelmshaven. Cudny lot. 
Cały czas nad chmurami. Powróciłem około 12-ej w nocy. Był to mój 
jedenasty lot bojowy. Siedem bomb 500 funtowych. 

 
25 lutego 1942 (środa) 

Dziś lecę na Kilonię (Kiel). Lot około 7 godzin. Zabieram 3000 
funtów bomb. 

 
7 marca 1942 (sobota) 

Dziś w rozkazie dziennym Dowódcy 300 Dywizjonu 
zamieszczony został punkt: Odznaczenia. Zostałem odznaczony 
Krzyżem Walecznych po raz pierwszy. Bardzo się z tego cieszę. Moja 
radość byłaby całkowita gdyby Marysiunia mogła o tym wiedzieć. 
Krzyża tego nie będę nosić, tylko samą baretkę. Krzyż ten przypnie 
mi Marysiunia po wojnie! 

 
 
8 marca 1942 (niedziela) 

Dziś mam lecieć na Ruhrę. Na Essen. Zakłady Kruppa. Start 
o 1.30 w nocy. Jedna bomba 1000 funtów i pięć po 5000 funtów. 
Powrót około 7.30 rano. Jest to mój dwunasty lot bojowy. Ostatni 
mój lot (dwunasty) nie został zaliczony. Samolot był nie w porządku 
i powróciłem na lotnisko. 15 marca zaczynam sześciodniowy urlop. 
Nie mam pojęcia gdzie pojadę. Będę zaraz czytać listy Marysiuni. 
Zawsze to robię przed lotem. 

 
12 marca 1942 (czwartek) 

Dziś o 7.30 wieczór lecę na Kilonię. Lot około siedmiu godzin. 
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13 marca 1942 (piątek) 
Wróciłem z lotu około 2-ej rano. Lot był bardzo ładny. Widocz-

ność bardzo dobra. Widziałem wybuchy bomb. 
 

25 marca 1942 (środa) 
Dziś lecę na Essen. Start 9.00 wieczór. Powrót około 2-ej nad 

ranem. (…) 
 

29 marca 1942 (niedziela) 
Dziś około 10-ej wieczór lecę na Lubekę. Polecą tam tylko 

najlepsze załogi, gdyż jest to długa droga. Cały czas nad morzem. 
 

30 marca 1942 (poniedziałek) 
Powróciłem z lotu na Lubekę około 4-ej rano. Takiego widoku 

jeszcze nie miałem! Całe miasto w ogniu. Będąc nad Lubeką i widząc 
to pomyślałem o Warszawie i o Marysiuni. 

 
6 kwietnia 1942 (poniedziałek) 

Święta przeszły. Chwała Bogu! W Polsce zawsze kochałem 
Święta, a tu nie znoszę. Jestem sam. Święta zawsze spędzałem 
z Marysiunią. 

Dziś lecę na Essen. Start około 12-ej w nocy. Powrót około 6-ej 
rano. Jest to mój szesnasty lot. Jestem w połowie mojej pracy. 

 
9 kwietnia 1942 (czwartek) 

Jestem bardzo szczęśliwy. Zostałem po raz drugi odznaczony 
Krzyżem Walecznych. Szkoda, że Ona o tym nie wie! 

Mam pewien projekt. Jak skończę moje loty bojowe (muszę 
mieć wylatanych 200 godzin operacyjnych, około 35 lotów bojowych) 
to poproszę o przeniesienie mnie do Afryki, gdzie będę 
transportować samoloty z Afryki Środkowej do Libii i Egiptu. Boję 
się jak ognia pracy przy biurku z papierkami. (…)  
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10 kwietnia 1942 (piątek) 
Dziś około 10-ej wieczór lecę na Essen. Jest to mój 

siedemnasty lot bojowy. Na Essen lecę już po raz trzeci. Dostałem 
nową załogę. Po krótkim treningu będę z nimi latał na operacje. 

 
11 kwietnia 1942 (sobota) 

O godzinie 6.35 rano powróciłem z lotu. 
 

18 kwietnia 1942 (sobota) 
Dziś o 12-ej w nocy lecę na Hamburg. 
 

19 kwietnia 1942 (niedziela) 
O 6.35 powróciłem z lotu. Lot był dość łatwy. Artyleria słaba, 

tylko reflektory strasznie silne i masowo użyte. 
 

24 kwietnia 1942 (piątek) 
Dziś lecę po raz pierwszy z nową załogą. Cel: Dunkierka. 
 

25 kwietnia 1942 (sobota) 
Lot udany. Obrona niezbyt mocna. Powróciłem około 1-ej 

w nocy. 
 

8 maja 1942 (piątek) 
Dziś lecę na Warnemünde. Port na północ od Rostocku. Lot 

około siedem i pół godzin. Będzie to mój 21-y lot operacyjny. 
Postanowiłem, że jak skończę tutaj moje loty bojowe (około 34 lotów 
– 200 godzin operacyjnych) to poproszę o przydział do 307 
Dywizjonu. Jest to polski dywizjon myśliwców nocnych. Lata na tych 
maszynach trzyosobowa załoga: pilot, radiotelegrafista i strzelec. 
(…) 
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9 maja 1942 (sobota) 
Powróciłem z lotu o 4.30 nad ranem. Nie byłem nad celem. 

Myślałem, że będę siadał na wodzie. Spadło ciśnienie oleju! 
 

19 maja 1942 (wtorek) 
Mój dywizjon przenieśli na inne lotnisko, parę mil od 

Hemswell. Dziś lecę na Mannheim. 
 

24 maja 1942 (niedziela) 
Lot na Mannheim był bardzo łatwy i dobry. Dziś lecę na 

kładzenie min morskich w morzu w rejonie portu St. Nazaire. Jest to 
ciekawy lot, cały czas na małej wysokości. Jest godzina 7-ma 
wieczór. Zaraz idę na kolację, a potem do samolotu.(…) 

 
30 maja 1942 (sobota) 

Dziś lecę na Kolonię. Nad celem ma być 1000 samolotów! 
Kocham Ją bardzo! 

 
31 maja 1942 (niedziela) 

Lot był piękny. Powróciłem około 5-ej rano. Całe miasto 
w płomieniach. Pierwszy raz w tej wojnie Anglicy wysłali tysiąc 
maszyn w jednym czasie na jeden cel4. Jak zobaczyłem płonące 
miasto pomyślałem sobie, że to za Warszawę! 

 
1 czerwca 1942 (poniedziałek) 

Dziś lecę na Essen. Będzie tam również około 1000 maszyn. 
Kolonia zniszczona zupełnie. 

Wróciłem z lotu o 3.35 rano. Lot był udany. Zupełnie nie byłem 
zmęczony, tylko w uszach szum i pękanie. Był to mój dwudziesty 
czwarty lot bojowy. 
                                                
4 30 maja 1942 w wielkim nalocie na Kolonię pośród 1046 samolotów brało udział 
599 Wellingtonów (w tym aż 101 z polskich dywizjonów bombowych) 



KRESOWE STANICE 65 

3 czerwca 1942 (środa) 
Dziś lecę na Bremen. W rajdzie bierze udział 175 maszyn. 
Powróciłem do domu o 6-ej rano. Lot dobry. 
 

5 czerwca 1942 (piątek) 
Dziś lecę na Essen. Leci 190 maszyn. 
Powróciłem o 6-ej rano. 
 

6 czerwca 1942 (sobota) 
Dziś lecę, nie wiem jeszcze gdzie. Będzie to mój dwudziesty 

siódmy lot operacyjny.(…) 
 

7 czerwca 1942 (niedziela) 
Powróciłem około 5-ej rano z nad Emden. Lot bardzo dobry. 
 

8 czerwca 1942 (poniedziałek) 
Dziś lecę na Essen. Będzie to mój dwudziesty ósmy lot. Lubię 

taki lot, gdyż nie trzeba daleko wchodzić w niemiecki teren, a zatem 
nie trzeba używać maski do tlenu.(…) 

 
9 czerwca 1942 (wtorek) 

Powróciłem o 5-ej rano. Zawsze myślę o Niej. 
 

26 czerwca 1942 (piątek) 
Wczoraj bombardowałem Bremen. Udział w tym nalocie wzięło 

przeszło tysiąc samolotów. Jak doniosły dzisiejsze gazety trzydzieści 
dwie maszyny nie powróciły z tego lotu. Był to mój dwudziesty 
dziewiąty lot. Nad Niemcami pełna pokrywa chmur. Dziś zostałem 
odznaczony po raz trzeci Krzyżem Walecznych. Bardzo się cieszę. 
Następne odznaczenie jakie mogę dostać, to już tylko „Virtuti 
Militari”. Krzyż Walecznych można dostać po raz czwarty po 
ukończeniu wszystkich lotów operacyjnych. Mam więc już coś z czym 
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będę mógł wrócić do Polski nie potrzebując niczego się wstydzić. 
(…) 

 
5 lipca 1942 (niedziela) 

Wczoraj o 7.30 rano poleciałem na poszukiwanie załogi, która 
siadała poprzedniej nocy na morzu (przy powrocie z Bremen). Lot 
trwał cztery i pół godziny i zaliczyli go jako lot bojowy. Załogi nie 
znaleźliśmy. Dziś lecę na minowanie St. Nazaire, portu na Atlantyku 
we Francji. Będzie to mój trzydziesty pierwszy lot operacyjny. 

 
6 lipca 1942 (poniedziałek) 

Powróciłem o 6.15 rano. Lot bardzo ładny, ale trudny. 
 

7 lipca 1942 (wtorek) 
Dziś lecę na minowanie wód przy Wyspach Fryzyjskich. Lot 

niezbyt długi, około czterech godzin.(…) 
 

11 lipca 1942 (sobota) 
Mam obecnie 33 loty operacyjne i wylatane 183 godziny i 12 

minut. Do 200 godzin brakuje mi 16 godzin i 48 minut, to znaczy 
jeszcze trzech lotów operacyjnych. Po zakończeniu tych lotów 
postaram się dostać do Hucknall. Jest tam polska szkoła pilotów. 
Powinienem dostać tam eskadrę. (…) 

Dziś lecę na operację. Nie wiem jeszcze gdzie. Dziewiątego 
lipca latałem na Wilhelmshaven. 

 
25 lipca 1942 (sobota) 

O 12-ej w nocy wystartowałem do lotu na Duisburg jako 
pierwszy pilot. Przy schodzeniu z celu, po około dziesięciu minutach 
lotu, tylny strzelec krzyknął: „Myśliwiec z tyłu!”. Miałem wtedy wy-
sokość 16.000 stóp, to jest około pięć i pół kilometra. Skierowałem 
samolot pionowo w dół, aby uciec w chmury pode mną i krzyknąłem 
do strzelca aby strzelał. Po kilkunastu sekundach znalazłem się na 
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około 6.000 stóp. Szybkość wtedy miałem cholerycznie dużą. Przez 
cały ten czas Niemiec strzelał do mnie z czterech armatek. Kiedy już 
byłem na wysokości 6.000 stóp zapytałem strzelca o stan samolotu, 
ale nie dostałem odpowiedzi. Skierowałem do niego obserwatora, 
który powiadomił mnie, że strzelec jest zabity5. Samolot był bardzo 
poważnie uszkodzony. Dziury w skrzydłach i w kadłubie. Zbiornik 
benzynowy przestrzelony. Byłem jakieś 300 km od brzegu Anglii 
przez Morze Północne. Leciałem wtedy nisko nad Niemcami, około 
5.000 stóp, aby dojść do brzegu Holandii i przez morze do Anglii. 
(…) Prawy silnik źle pracował. W krytycznym momencie musiałbym 
skakać nad Niemcami ze spadochronem lub później wodować na mo-
rzu. Po półtorej godzinie lotu dociągnąłem do brzegu Anglii i około 
6-ej rano lądowałem na moim lotnisku. Samolot był mocno uszko-
dzony, bez szybkościomierza, ale udało mi się bardzo dobrze usiąść.6 
Po lądowaniu, wszyscy składali mi gratulacje. (…) Mam jeszcze je-
den lot do zrobienia i staram się odejść do polskiej szkoły pilotażu. 

 
11 sierpnia 1942 (wtorek) 

Dziś lecę na bardzo długi lot. Jestem trochę podenerwowany, 
jak przed maturą. (…) 

 

                                                
5 Na tylnym stanowisku strzeleckim w samolocie Vickers „Wellington” nr BH – E 
Z1244, po zbombardowaniu Duisburga w nocy 26 lipca 1942, na skutek ognia nie-
przyjacielskiego myśliwca stracił życie sierż. Stanisław Janek, ur. 6.09.1910 
6 W rejestrze operacji Polskich Sił Powietrznych w latach 1940-1947 Dywizjonu 
Bombowego Nr 300 widnieje wpis: 1942-07-25 INGHAM (…) Trzynaście załóg 
zostało odprawionych do ponownej operacji na DUISBURG i wszystkie przepro-
wadziły ją pomyślnie, przy bardzo złej pogodzie. Napotkano na silną obronę w po-
wietrzu i samolot E.1244 pilotowany przez kpt. METLERA stoczył walkę z atakują-
cym myśliwcem. Zginął tylny strzelec S. JANEK, a radiooperator został lekko ran-
ny. Kapitan wykonał doskonałe lądowanie (an extra ordinary good landing), lądu-
jąc na jednym kole w macierzystej bazie, z drugim przestrzelonym przez niemiecką 
artylerię przeciwlotniczą (Flak). Samolot był poważnie uszkodzony. (tłumaczenie 
z angielskiego) 
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12 sierpnia 1942 (środa) 
Około 5.30 dziś rano powróciłem z lotu na Wiesbaden-Mainz. 

Lot trwał 7 godzin. Był to mój trzydziesty szósty i zarazem ostatni lot 
operacyjny. Zakończyłem 200 godzin operacyjnych. (…) 

 
* * * 

Obecnie trudno sobie wyobrazić stan psychiczny i fizyczny 
członka załogi samolotu bombowego, a szczególnie pilota, po 
ukończeniu tury lotów bojowych nad Niemcami podczas II wojny 
światowej. W wielu lotniczych wspomnieniach przeżycia załóg 
opisywane są szczególnie dramatycznie i porównywane do wizyt w 
piekle! W odróżnieniu od pilotów myśliwskich, którzy w dużej 
mierze mogli czuć się swobodniej w podejmowanych decyzjach 
i własnych manewrach w powietrzu – zadania załóg bombowców 
były bardziej schematyczne. W dużym uproszczeniu: trzeba było 
dolecieć do dalekiego celu w ustalonym szyku i określoną uprzednio 
trasą, pokonując niespodzianki atmosferyczne, odnaleźć cel i zrzucić 
bomby – najlepiej za pierwszym podejściem. I wracać możliwie 
najkrótszą, lecz najbezpieczniejszą drogą do bazy. Pole manewrów 
samolotów bombowych ze względu na taktykę działania w dużych 
grupach oraz ich zdolności lotne (głównie szybkość i zwrotność) 
było znacznie ograniczone. A skoncentrowany ogień licznych baterii 
dział przeciwlotniczych, rozmieszczonych na trasie i wokół 
strategicznego celu, kierowanych snopami świateł potężnych 
reflektorów, a także namiarami stale ulepszanych urządzeń 
nasłuchowych i radarowych, gęste sieci balonów zaporowych oraz 
nowoczesne, dzienne i nocne, myśliwce naprowadzane drogą 
radiową na formacje bombowców – powodowały ogromne straty 
w alianckich, w tym również w polskich, dywizjonach bombowych. 
Wywierały one szczególnie niekorzystny wpływ na psychikę 
pozostających w służbie liniowej kolegów i potęgowały poczucie 
osamotnienia z dala od ojczyzny i najbliższych. Trzeba również 
zwrócić uwagę na fakt, że w kilkuosobowych zespołach 
bombowych, z uwagi na różnice charakterów, osobowości 
i obowiązków członków załogi oraz mocno stresujące okoliczności 
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służby, mogły znacznie częściej występować sytuacje konfliktowe 
(np. pomiędzy pilotem i nawigatorem). Można przy tym dodać, że 
marzeniem większości pilotów bombowych (a wśród nich mojego 
stryja) i celem ich rozlicznych, uporczywych starań było uzyskanie 
przeniesienia do dywizjonu myśliwskiego. Jednak ze względu na 
szczególnie wysokie wymagania w zakresie fizjologiczno-
motorycznych cech organizmu oraz limity wieku kandydatów nie 
było to z reguły możliwe. 

Obowiązujące zasady przewidywały zatem po turze bojowej 
obowiązkowy urlop, a przed ewentualnym powrotem do zadań ope-
racyjnych – to, co stryj nazywał odpoczynkiem – a więc lżejszą, 
a przede wszystkim nie powodującą ekstremalnych napięć psychicz-
nych, pracę. Istniejący w tym czasie w Wielkiej Brytanii system 
szkoleń operacyjnych w Królewskich Siłach Powietrznych oraz PSP, 
w celu jak najszybszego uzupełnienia strat ludzkich, nie pozostawiał 
jednak urlopowanemu lotnikowi zbyt wiele czasu na wypoczynek 
i na pełne odzyskanie równowagi psychicznej po przeżytych lotach. 
W warunkach wojennych było to równoznaczne z jak najszybszym 
wykorzystaniem wiedzy i umiejętności lotnika, szczególnie pilota 
z doświadczeniem bojowym, na kolejnym odcinku służby. 

Po zakończeniu tury operacyjnej kpt. pilot Edward Metler 
otrzymał więc regulaminowy, dwutygodniowy urlop od 16 sierpnia 
do 3 września 1942 r. Podczas wizyty w dowództwie polskiego 
lotnictwa w Londynie dowiedział się o skierowaniu go na kurs 
instruktorów pilotów do bazy RAF w Perth w Szkocji w celu 
dalszego pełnienia obowiązków służbowych. 

Uwagi mojego stryja dotyczące skierowania i pobytu na kursie 
w Perth a następnie w Szkole Strzelców Powietrznych nr 2 
w Dalcross, na północy Szkocji, wskazują wyraźnie, że tocząca się 
wojenna, brytyjsko-polska machina decyzyjna bezlitośnie 
eksploatowała i pochłaniała ludzką jednostkę. Działo się tak w imię 
osiągnięcia wyższego celu lub na skutek zwykłej biurokracji. Można 
to łatwo odczytać z kolejnych zapisów w jego dzienniku: 
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28 września 1942 (poniedziałek) 
Z tej szkoły jestem niezadowolony. Mam być instruktorem na 

najłatwiejszych samolotach i uczyć latać takich, którzy nigdy w swym 
życiu nie latali. To mi się zupełnie nie podoba. Jest to straszna praca, 
a poza tym latając przez parę miesięcy na tych samolotach oduczę 
się latać. Staram się, przez mojego, pierwszego dowódcę, dostać do 
eskadry, w której latałem przez 11 miesięcy po przyjeździe do Anglii. 
Dziś wysłałem list do angielskiego pułkownika Unwina7, prosząc aby 

                                                
7 George Unwin (18.01.1913 – 28.06.2006) Wing Commander (pułkownik). Jeden 
z pierwszych pilotów testujących 15 typów słynnego samolotu Spitfire w 19 Dy-
wizjonie Myśliwskim RAF. Podczas bitwy o Dunkierkę i Wielką Brytanię Unwin 
zestrzelił 14 niemieckich samolotów w tym 8 Messerschmittów 109. Skierowany 
na półroczny odpoczynek po operacjach bojowych. Służył w RAF do 1961. Kilka-
krotnie odznaczony i awansowany 

George Unwin (z prawej) jeszcze w stopniu sierżanta-pilota w rozmowie 
z dowódcą 19 Dywizjonu Myśliwskiego squadron leaderem Brianem 
Lane. Baza RAF Fowlmere, wrzesień 1940. (Wikipedia) 
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mnie zabrał do siebie. Nie wiem co on mi odpowie na mój list, ale 
wydaje mi się, że mi pomoże. Tutaj latam rano, a po południu mam 
wykłady. Do domu wracam codziennie o 6-ej wieczór. Czytam 
angielskie książki i około 10-ej idę do łóżka. Życie zupełnie 
normalne. Jakbym latał przez dziewięć miesięcy na tych łatwych 
samolotach, to później nie mógłbym wrócić do dywizjonu 
bombowego na drugą turę lotów operacyjnych. Chcę latać na 
samolotach nowoczesnych i trudnych. Poza tym, jestem zmęczony po 
operacjach bojowych, a uczenie ludzi latać na tych samolotach, to 
gorsza praca niż w dywizjonie bombowym. (…) 

 
5 października 1942 (poniedziałek) 

Już trzy tygodnie szkolę się na instruktora. Kurs ten ma trwać 
dwa miesiące. Jestem absolutnie pewien, że ja tego kursu kończyć nie 
będę. Jeżeli nie uda mi się dostać do No 1 AACU8 (to jest nazwa do-
wództwa, gdzie latałem w Anglii jedenaście miesięcy przed przyj-
ściem do 300 Dywizjonu) to zacznę tak latać, że moi instruktorzy bę-
dą musieli zdecydować, że ja się właściwie nie nadaję na instruktora 
i wówczas władze same zaczną szukać dla mnie innej posady. Pierw-
szego października wysłałem list do mojego poprzedniego dowódcy, 
angielskiego pułkownika Unwina z prośbą o zabranie mnie stąd do 
jednej z jego eskadr. Miałem u niego świetną opinię przez 11 miesię-
cy i nie chciał pozwolić mi odejść.(…) Czekam więc teraz niecierpli-
wie na wiadomości od płk. Unwina. Instruktorem na tych samolotach 
być nie mogę i nie chcę. Jeżeli latałbym na tych samolotach przez 
dłuższy czas, to oduczyłbym się wówczas latać w ogóle. Latałbym 
pewnie bardzo dobrze tylko na tych najłatwiejszych samolotach. 

 
18 października 1942 (niedziela) 

Jestem już przeszło miesiąc na tym idiotycznym kursie. Staram 
się wydostać stąd z powrotem do No 1 AACU. Dowódca tej jednostki, 
z którym rozmawiałem w sobotę rano przez telefon chce mnie 

                                                
8 AACU – Anti Aircraft Cooperation Unit (ang.) – Jednostka Współpracy z Obroną 
Przeciwlotniczą (tu: nr 1) 
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koniecznie mieć z powrotem. Powiedział mi, że zrobi wszystko, abym 
do niego powrócił. W obecnym stanie zdrowia i nerwów nie nadaję 
się na instruktora. Latać przez cztery godziny dziennie z uczniami to 
można zwariować! (…) 

 
23 listopada 1942 (sobota) Dopisek: Dalcross 

Nie udało mi się dostać z powrotem do No 1 AACU. Dostałem 
przydział do RAF Dalcross9, daleko na północy w Szkocji. Na tej 
Stacji jestem polskim dowódcą Polaków, a oprócz tego dowódcą 
eskadry. Będę latał na samolotach Lysander i Defiant. Wydaje mi 
się, że z nowej stacji będę zadowolony. Wiedząc, że jestem po lotach 
operacyjnych Anglicy zrobili mnie dowódcą angielskiej eskadry. 
Tylko piloci w eskadrze są Polakami. Jest ich około trzydziestu 
pięciu. 

                                                
9 W pobliżu miasta Inverness w Dalcross znajdowała się baza lotnicza RAF oraz 
Szkoła Strzelców Powietrznych Nr 2 (ang. No 2 Air Gunners’ School) 

Samolot Boulton Paul Defiant 
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1 stycznia 1943 (środa) 
(…) Poznałem nowy samolot, Lysander. Bardzo łatwy. Jest to 

z kolei mój trzydziesty szósty samolot. W mojej eskadrze latamy 
właśnie na tych samolotach! Jestem tutaj już przeszło trzy tygodnie 
i w mieście (Autor ma na myśli Inverness – M.M.) jeszcze nie byłem. 
Zajęty jestem w hangarze do 5-ej po południu. Potem podwieczorek 
i siedzę w domu czytając angielskie książki. Nie ma tu żadnych 
polskich. Chcę, aby wojna jak najprędzej się skończyła i abym wrócił 
do Polski, do Niej. Wrócić już mogę. Mam Virtuti i czterokrotnie 
Krzyż Walecznych. Wstydzić się nie potrzebuję. 

 
8 stycznia 1943 (środa) 

(…) Siedzę na lotnisku Dalcross, wysoko na północy Szkocji. 
Jestem polskim seniorem oficerem oraz dowódcą eskadry. Powodzi 
mi się tu zupełnie dobrze. Nikogo tu nie znam, to też czuję się trochę 
samotnie. 

Kpt. pilot Edward Metler. Zdję-
cie stryja wykonane w czasie 
służby w AGS Dalcross (na od-
wrocie datowane nadrukiem: 
16 JAN 1943). Nad kieszenią 
munduru widać pasek baretek 
odznaczeń. (w zbiorach M.M.) 
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23 stycznia 1943 (czwartek) 
Dziś przeglądałem swój pamiętnik. Wszystkie moje przeżycia 

w czasie lotów operacyjnych są takie dalekie. Mam od Ciebie 
obrazek Matki Boskiej. Podczas lotów operacyjnych miałem go 
zawsze ze sobą. Przyniósł mi on szczęście.(…) Pamiętam moje trzy 
najtrudniejsze loty: Hamburg, Mannheim i Duisburg. Właściwie nie 
powinienem z nich powrócić.(…) 

Teraz jestem na, tak zwanym, odpoczynku po lotach 
operacyjnych (podkreślenie moje – M.M.). Około maja-czerwca tego 
roku będę się starał przenieść do nocnego dywizjonu myśliwskiego 
na operacje po raz drugi. (…) 

 
27 lutego 1943 (czwartek) 

Pisuję teraz rzadko. Właściwie nie mam co pisać. Siedzę 
w Szkocji. Nie znam tu nikogo. Jestem na lotnisku lub siedzę w moim 
pokoju.(…) 

 
* * * 

Zwróciło moją uwagę, że w ostatnich zapisach stryj starał się 
w sposób dyskretny uniknąć zarówno nazwy jednostki, jak 
i charakteru wykonywanych w niej zadań. Nie wymienił także żad-
nych nazwisk. Czytamy więc: RAF Dalcross, angielska eskadra, lot-
nisko Dalcross, …nie mam co pisać, siedzę w Szkocji…, jestem na 
lotnisku…, zajęty jestem w hangarze…, poznałem nowy samolot… 
itp. I nic konkretnego o swojej służbie. Czyżby uznawał ją za mniej 
istotną, żeby nie powiedzieć wprost „wstydliwą” w stosunku do jego 
aspiracji? Zwłaszcza po pełnej turze lotów operacyjnych uhonoro-
wanych Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari i czterokrotnie 
Krzyżem Walecznych? A o tym, że jednostką tą była Szkoła Strzel-
ców Powietrznych10 Nr 2 RAF w Dalcross, jedna z kilkunastu istnie-
                                                
10 Jak napisał do mnie znany pisarz Andrzej R. Janczak, którego książki o tematyce 
lotniczej, rozeszły się w nakładzie ponad milion egzemplarzy (!): Operatora broni 
strzeleckiej na pokładzie samolotów RAF-u nie można nazywać „strzelcem pokła-
dowym”. Jest to termin używany w Ludowym Lotnictwie Polskim. Natomiast w lot-
nictwie II Rzeczypospolitej (1918-1947) używano terminu: STRZELEC SAMOLO-
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jących w czasie wojny w Wielkiej Brytanii, mogłem upewnić się do-
piero z informacji zamieszczonej w cennej pracy Olgierda Cumfta 
i Huberta Kazimierza Kujawy11. Potwierdziła ją również nazwa 
A.G.S. 2 wyryta na mogile stryja na cmentarzu Tomnahurich12  
w Inverness w Szkocji, gdy zapalałem tam znicz w październiku 
1994 roku. 

Przyjrzyjmy się zatem, jak wyglądała w rzeczywistości ta 
spokojna, w zamierzeniu lotniczych władz, bezstresowa służba, 
z dala od bezpośredniego kontaktu z nieprzyjacielem, którą 
nazywano odpoczynkiem po piekle lotów bojowych nad Niemcami. 
Niestety, w znanych mi, bardzo wielu wspomnieniach polskich 
lotników służących w RAF i PSP nie zauważyłem (lub nie 
zapamiętałem) informacji związanych z pobytem i służbą w Szkole 
Strzelców Powietrznych w Dalcross, jak również w innych szkołach 
tego rodzaju. Pozostała mi metoda kwerendy w Internecie. Szukając 
w sieci informacji dotyczących miejsca w którym powstał ostatni 
zapis w dzienniku mojego Stryja w czasie II wojny światowej, 
natrafiłem na interesujące wiadomości oraz teksty o Szkole 
Strzelców Powietrznych Nr 2 (No 2 Air Gunners’ School) RAF 
w Dalcross w Szkocji. Pochodzą one od angielskich uczestników 
szkoleń i pozwalają na ogólną orientację w organizacji szkolenia 
w tych szkołach oraz obowiązkach uczniów i ich instruktorów. 

cdn. 

                                                                                                             
TOWY, zaś jego ulepszoną wersją był STRZELEC RADIOTELEGRAFISTA, ale do 
tego trzeba było ukończyć wielomiesięczną RAF Signal School (Radio School) – 
w której nabywało się umiejętności odbioru i nadawania, w dużym tempie, kore-
spondencji radiowej, tzw. „kluczem”, czyli alfabetem Morse’a (tit/tit/tit-ta/ta/ta-
tit/tit/tit). Wzorując się zatem na, stosowanym w Wielkiej Brytanii podczas wojny 
i wprowadzonym nie tak dawno w kraju, określeniu „Polskie Siły Powietrzne”, 
przyjąłem w tym artykule przez analogię nazwy: „szkoła strzelców powietrznych” 
i „strzelec powietrzny”. 
11 O. Cumft i H. K. Kujawa Księga Lotników Polskich poległych i zaginionych 
1939-1946, Wyd. MON, Warszawa 1989 (s. 389) 
12 Tomnahurich (szk.) Hill – Wzgórze Wróżek. Istnieje szkocka legenda o skrzyp-
ku, który pięknie grał dla wróżek wewnątrz tego wzgórza przez kilka godzin, ale 
do domu wrócił dopiero po stu latach 


