
KRESOWE STANICE 90 

Mieczysław Metler 

Twardy facet z Saranac Lake N.Y. 
Był przyjacielem Polski 

AT YALTA IS WHERE ROOSEVELT GAVE TOO MUCH TO 
THE RUSSIANS (Jałta jest miejscem gdzie Roosevelt dał Rosjanom 
zbyt wiele – Forrest W. Morgan w swoim liście z 8 czerwca 1992). 

Żal, serdeczna zaduma oraz 
chęć choćby cząstkowego odwzajem-
nienia przyjaźni Forresta Morgana do 
naszego kraju wywołały potrzebę na-
pisania o Nim tych kilku stron. Tym 
bardziej, że także w swoim, amery-
kańskim środowisku, które potrafi do-
ceniać wyczyny i ekstrawagancje, był 
postacią niezwykle oryginalną i nietu-
zinkową. Życiorysem Forresta można 
by obdzielić, co najmniej kilka osób, 
ale nie jestem pewien czy osoby te, 
znając jego ekstremalnie niebezpiecz-
ne przeżycia, wyraziłyby taką chęć. 

Jego wojenne dzieje, a zwłasz-
cza dramatyczne wydarzenia w Pol-
sce, były tematem kilku artykułów 
opublikowanych w KRESOWYCH 
STANICACH1. Nie oddają one jednak 

pełnego obrazu bogatego w przygody, nieugiętego wobec losu, po-
                                                
1 Mieczysław Metler, SPOTKANIE ALIANTÓW Amerykański bombowiec Consolidated 
B-24 Liberator i sowieckie Jaki-9 nad Dębicą we wrześniu 1944, KRESOWE STANICE Nr 
4/2008 (43) Warszawa, grudzień 2008 (s. 7-27). (Artykuł udostępniony w Internecie: 
http://www.osadnicy.org/metler.pdf) 
Mieczysław Metler, Śladem artykułów w KRESOWYCH STANICACH, KRESOWE STANI-
CE Nr 1/2010 (48) Warszawa, marzec 2010 (s. 140-149). 
Mieczysław Metler, Książka lotów Jima Ayersa pilota bombowca B-24 Liberator, KRESO-
WE STANICE Nr 1/2013 (60) Warszawa, marzec 2013 (s. 97-119). (Artykuł udostępniony 
w Internecie: http://www.osadnicy.org/097-119metler.pdf) 

Forrest Morgan w Siłach Po-
wietrznych USA 
(Fot. dzięki uprzejmości Forre-
sta Morgana) 

http://www.osadnicy.org/metler.pdf
http://www.osadnicy.org/097-119metler.pdf
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dobnego do bohaterów opowieści Rabelais, twardego faceta z Pół-
nocnych Appalachów. 

Forrest urodził się 16 sierpnia 1922 r. w Saranac Lake w stanie 
Nowy Jork, w środowisku rolniczym, na farmie Fitzgeraldów, którą 
zarządzał jego ojciec Wilbur Morgan. Okolica urzekająca pięknem 
natury i krajobrazów: góry Adirondack, lasy, jeziora, a niedaleko 
miejscowość Lake Placid, którą rozsławiły późniejsze zimowe igrzy-
ska olimpijskie w latach 1932 i 1980 oraz walory Parku Narodowe-
go. Miał trzech braci i cztery siostry, a więc już od dzieciństwa na 
brak towarzystwa do zabaw i utarczek nie narzekał. Uczył się 
w szkole św. Bernarda w Saranac Lake i w szkole Tiltona w New 
Hampshire. Poza świadectwami wyniósł stamtąd żartobliwy przy-
domek „DEW DROP” (Kropla rosy), który towarzyszył mu przez 
całe życie. Nadał go Murphy O’Donnel, kolega szkolny. Widząc 
Forresta zmarnowanego jakimś wysiłkiem sportowym skwitował je-
go wygląd słowami: Prezentujesz się tak świeżo, jak kropla rosy na 
trawie! Forrest odwzajemnił się i rozpowiadał, że Murphy wiele cza-
su poświęcał studiując dzieła Szekspira, gdyż sam by tego z pewno-
ścią nie wymyślił, ale przezwisko przyjęło się bardzo szybko! 

Lata trzydzieste przyniosły Ameryce kryzys ekonomiczny, jak 
również igrzyska olimpijskie w pobliskim Lake Placid. Kłopoty fi-
nansowe spowodowały jednak, niewyobrażalny w USA, harmider 
organizacyjny. Trudną sytuację uratował Godfrey Dewey, miejscowy 
milioner, wielki sympatyk bobslejów, właściciel terenów wokół mia-
steczka. Pokrył on w znacznej mierze koszty organizacji igrzysk 
i sfinansował budowę toru bobslejowego – dumy mieszkańców. 
W czasie, gdy nasz Bronek Czech zdobywał w 1932 roku w Lake 
Placid 7 miejsce w kombinacji norweskiej, dziesięcioletni Forrest pa-
sjonował się wraz z ojcem zawodami bobslejowymi. Tym bardziej, 
że złoty medal wywalczył dla USA w czwórce jego sławny rodak 
Edward Eagan, zdobywca złotego medalu w boksie przed 12 laty (!) 
na igrzyskach w Antwerpii, a drugi złoty medalista Billy Fiske wziął 
chłopca w ramiona i przejechał wraz z nim „bobem” przez cały tor. 
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Po japońskim ataku na Pearl Harbour 7 grudnia 1941 r. Stany 
Zjednoczone ogłosiły następnego dnia stan wojny z Japonią, a 11 
grudnia przystąpiły do wojny z pozostałymi państwami osi Berlin-
Rzym-Tokio. Rok później, w grudniu 1942, Forrest Morgan został 
powołany do służby w Siłach Powietrznych Stanów Zjednoczonych. 
Pierwszy okres szkolenia miał miejsce w Miami Beach i zgodnie 
z nazwą, duża część męczących ćwiczeń odbywała się na miejsco-
wych plażach. Następne etapy szkolenia były w Szkole Strzelców 
Pokładowych w bazie Tyndall w pobliżu Panama City, Floryda oraz 
w jednostkach amerykańskiego lotnictwa w Lansing w stanie Michi-
gan i w Charlestonie w Południowej Karolinie. Po ich ukończeniu 
Forrest został przydzielony do składu dziesięcioosobowej załogi 
ciężkiego, 4-silnikowego bombowca B-24 Liberator. Kilka następ-
nych miesięcy zajęły kolejne szkolenia, których głównym celem było 
tzw. „zgranie załogi” oraz umiejętność działania w możliwych, eks-
tremalnych sytuacjach bojowych. 

Nagroda za wysoki poziom umiejętności oraz świetne wyniki 
w lotach ćwiczebnych była dla załogi zaskoczeniem. W tym czasie 
w Zakładach Lotniczych Consolidated w San Diego w Kalifornii 
schodził z taśmy produkcyjnej 5000. bombowiec B-24 Liberator. 
Wydarzenie to postanowiono świętować po amerykańsku, z ogromną 
pompą, ale przed tym rozkaz obsady maszyny otrzymał młody ze-
spół lotników pod dowództwem por. Jamesa Ayresa.2 Forrest Mor-
gan wraz ze swoimi kolegami znalazł się niespodziewanie w świetle 
reflektorów i blasku popularności. Bombowiec nazwany 
V – GRAND 5000 i jego załoga stali się centrum efektownej i zara-
zem efektywnej kampanii medialnej. Jej celem było zachęcenie ame-

                                                
2 Z korespondencji prowadzonej w ostatnim czasie przez p. Piotra Mleczko z córką dowód-
cy Liberatora p. Kathleen (Katie) Birtwell wynika, że pełne nazwisko jej Ojca brzmiało: 
James Day Ayres. Błąd w nazwisku pilota (przestawienie dwóch liter: Ayers zamiast Ayres) 
znajduje się w książce Glenna B. Infielda THE POLTAVA AFFAIR A Russian Warning: 
An American Tragedy (Macmillan Publishing Co., Inc., New York, 1973 s. 211-212) oraz 
w artykułach publikowanych w dzienniku Adirondack Daily Enterprise i innych amerykań-
skich mediach na temat „sprawy dębickiej” i życia Forresta Morgana. Stąd pochodzi błąd 
w nazwisku porucznika Ayresa w artykułach opublikowanych wcześniej w KRESOWYCH 
STANICACH (por. przypis 1). 
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rykańskiego społeczeństwa do ofiarności na rzecz rozwoju sił po-
wietrznych USA. 

Czas biegł szybko i siły Stanów Zjednoczonych rozwinęły na 
dużą skalę działania także na europejskim teatrze wojennym. W stra-
tegii militarnej aliantów poważna rola została powierzona lotnictwu, 
szczególnie bombowemu, gdzie szybki postęp techniczny udoskona-
lał wiele parametrów decydujących o skuteczności działań operacyj-
nych (zasięg, pułap, udźwig, szybkość, celność, uzbrojenie, osłona, 
łączność itd.). Ofensywa bombowa prowadzona przez 8. (z Wielkiej 
Brytanii) i 15. (z Włoch) Armię Sił Powietrznych USA koncentrowa-
ła się na niszczeniu militarnego potencjału przemysłowego oraz in-
frastruktury technicznej Niemiec i państw satelickich. Do wybudo-
wanych w ekspresowym tempie amerykańskich lotnisk i baz tech-
nicznych w rejonie Bari i Foggii we Włoszech leciały z USA, na 
przełomie lat 1943-1944 i później, z międzylądowaniem na Azorach, 
tysiące maszyn. 

Załoga Liberatora V – Grand (strzałka wskazuje Forresta Morgana). Ka-
dłub i skrzydła bombowca pokryły podpisy 7000 pracowników zakładów 
lotniczych Consolidated w San Diego 

(Fot. dzięki uprzejmości Forresta Morgana) 
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22 lipca 1944 r. z lotniska Mitchell Field na Long Island N.Y. 
wzniósł się w powietrze potężny Liberator pilotowany przez por. 
Jamesa Ayresa. Funkcję zbrojmistrza i środkowego strzelca pokła-
dowego pełnił sierżant sił powietrznych Stanów Zjednoczonych. Był 
nim Forrest Morgan, który wraz z dziewięcioma kolegami wyruszał 
na wojnę w Europie. Celem długiego przelotu, z kilkoma międzylą-
dowaniami, była baza lotnicza Pantanella we Włoszech. 

Wspomniane na wstępie artykuły zawierają opis lotów bojo-
wych załogi Liberatora. Znaczna część ich treści dotyczy zestrzelenia 
13 września 1944 roku przez sowieckie myśliwce w pobliżu Dębicy, 
uszkodzonego nad Oświęcimiem i schodzącego do przymusowego 
lądowania, amerykańskiego bombowca. Opisałem losy załogi, prze-
życia Forresta oraz ówczesne tło polityczne wydarzeń. Chciałbym 
jednak, w tym miejscu, przypomnieć dwa fragmenty listu Forresta 

B-24 Liberator V-GRAND w locie 
(Fot. dzięki uprzejmości Forresta Morgana) 
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z 1992 roku, ponieważ oddają najpełniej, moim zdaniem, Jego oso-
bowość, zrozumienie historycznej sytuacji i uwarunkowań politycz-
nych oraz ogromną sympatię do Polski i Polaków. Forrest napisał: 

„Na 4-ej stronie swojego listu pilot Ayres pisze o ludziach z wy-
wiadu, dyplomatach, sędzi śledczym i o strasznych (dire) konse-
kwencjach, gdyby wydostało się na zewnątrz choć jedno słowo 
o tym, że zestrzelili nas Rosjanie. Obecnie, po czterdziestu ośmiu 
latach, nie obawiam się sądowego śledztwa. Opowiem Ci tę histo-
rię i uwolnię się od poczucia winy, które miałem od 1944 roku, 
a więc od czasu, gdy w swej bezsilności nie mogłem opowiedzieć 
mieszkańcom Stanów Zjednoczonych o krzywdach, smutkach 
i okrucieństwach, których doznawali Twoi wspaniali rodacy 
w Polsce”. 
A dalej: 

„Obecnie, Mietku, mój kraj jest największy (najsilniejszy) na 
świecie, ale popełniliśmy wiele pomyłek. W naszym demokra-
tycznym państwie w 1944 roku było znaczące, prorosyjskie uczu-
cie, jako do naszego alianta przeciwko nazistom. A przeskakując 
teraz do strony 4-ej listu pilota Ayresa: Doznałem, podobnie jak 
on, tego samego postępowania ze strony moich przełożonych. 
Zabronili mi ujawnić, że zostałem zestrzelony przez Rosjan. 
Odebrali mi moje notatki, adresy wraz z historią o Lesie Katyń-
skim i nakazano o wszystkim zapomnieć”. 

Ukazujące się od 1895 roku, również podczas II wojny świa-
towej, lokalne pismo Adirondack Daily Enterprise, poinformowało 
w 1944 roku swoich czytelników, zgodnie z zafałszowanym przeka-
zem amerykańskich władz wojskowych, o zestrzeleniu bombowca 
z Forrestem Morganem przez niemiecki myśliwiec. Kiedy po latach 
mógł swobodnie relacjonować swoje wspomnienia z lotu do Polski 
niewiele osób w nie wierzyło. Nawet i on sam zaczynał mieć wąt-
pliwości, czy to, co opowiada o swoich przeżyciach, odpowiada 
prawdzie. Przecież eksplozje niemieckich i sowieckich pocisków 
oraz skok z płonącego samolotu mogły być przyczyną jakiegoś, nie-
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zidentyfikowanego później, szoku lub zarejestrowania w świadomo-
ści błędnych obrazów. 

Nasze spotkanie i rozmowy we wrześniu 1990 r. w Blue Mo-
untain Lake odświeżyły wojenne przeżycia, a ich nieprawdopodobne 
okoliczności nie dawały Forrestowi spokoju. W 1992 roku Dew 
Drop napisał list do swego dowódcy, pilota Liberatora por. Jamesa 
Ayresa z prośbą o opisanie jego wersji wydarzeń. W długiej, ser-
decznej odpowiedzi, która nabrała cech unikatowego, historycznego 
dokumentu3, Jim potwierdził w pełni fakty, zapamiętane przez sier-
żanta Morgana. Dodał do nich sporą garść istotnych szczegółów 
z perspektywy pełnionych funkcji i Forrest pozbył się na zawsze 
dawnych wątpliwości. 

Po dramatycznym wydarzeniu pod Dębicą Forrest Morgan po-
wrócił, tym razem już jako ochotnik, do dywizjonu bombowego we 
Włoszech. Kończył się 1944 rok ale wojna trwała nadal. W trzeciej 
(po powrocie do służby) misji bojowej, podczas zbliżania się do ba-
                                                
3 Mieczysław Metler, „SPOTKANIE ALIANTÓW ...” op. cit., (s. 15-18). 

Liberator w ataku bombowym nad Niemcami 
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zy, w Liberatorze nie otworzyło się podwozie. A niedawno Forrest 
był świadkiem eksplozji B-24 i śmierci całej załogi, którą wywołały 
snopy iskier podczas lądowania maszyny „na brzuchu” bez podwo-
zia. Służba w lotnictwie obfitowała w takie wydarzenia. Mając ten 
widok oraz niedawne przeżycia w Polsce wciąż przed oczami, nie 
zastanawiał się długo nad zaleceniem pilota opuszczenia maszyny 
i wyskoczył ze spadochronem. Szczęśliwie, pilot uporał się z mecha-
nizmami, podwozie wysunęło się i bombowiec bezpiecznie wylądo-
wał. Amerykańska żandarmeria wojskowa MP odnalazła Forresta 
w dobrej kondycji na wzgórzu porośniętym winnicami. Był jedynym, 
który z własnego doświadczenia nie czekał na wyrok losu i wysko-
czył. Po raz drugi w życiu! 

W lipcu 1945 r. zakończył służbę wojskową, został przeniesio-
ny do rezerwy i powrócił do rodzinnego Saranac Lake. Ponad rok 
pracował, jako oficer w miejscowej policji. 12 września 1946 r. po-
ślubił Sheillę O’Reilly, Kanadyjkę z Montrealu i rozpoczął wraz 
z nią szczęśliwe życie rodzinne. Mieli 11 dzieci – 7 chłopców i 4 
dziewczynki. Od 1947 r. poza sprawami rodzinnymi zainteresowania 
Forresta obracały się wokół dwóch spraw: prowadzenia własnej go-
spody Dew Drop Inn w Saranac Lake, którą zarządzał przez 42 la-
ta(!) oraz sportu bobslejowego i amerykańskiego footballu, które sta-
ły się obok Sheilli Jego drugą miłością. 

Rodzinną stabilizację przerwała agresja na Wschodzie, gdzie 
komunistyczna Korea Północna dokonała niespodziewanej, zbrojnej 
aneksji Południowej Korei. Wybuchła wojna koreańska (1950-1953), 
w której USA zdecydowały postawić barierę czerwonemu imperiali-
zmowi. Sierżant Morgan z bojowym doświadczeniem został po raz 
drugi, tym razem z rezerwy, powołany do służby wojskowej. Na 
szczęście, pełnił ją w bazie lotniczej w USA i trwała dość krótko. 

W miarę powiększania rodziny potrzeby rosły i interesy wy-
magały rozwoju. Głównym źródłem utrzymania była popularna go-
spoda w Saranac Lake przy Broadwayu. W 1966 roku Forrest otwo-
rzył Dew Drop Up w Potsdam, a w 1967 – 13 Morgans w Plattsbur-
ghu. W gospodzie Dew Drop Inn pracowała przez pewien czas, jako 
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kelnerka urocza Faye Dunaway, wtedy uczennica w pobliskim kole-
dżu, późniejsza słynna aktorka, nagrodzona Oscarem, znana również 
z filmu Polańskiego „Chinatown”. W swym lokalu Forrest pełnił 
praktycznie wszystkie funkcje, ale tłumy gości przyciągały głównie, 
poza koktajlami Jego pomysłu, z najsłynniejszym „Kroplą Rosy”, 
Jego barwne, wojenne i sportowe opowieści oraz bezpośrednia, to-
warzysko-rodzinna atmosfera. 

Przyszły także sukcesy sportowe. Forrest szalał na torze bob-
slejowym w Lake Placid, „zaliczył” wiele wywrotek, ale w 1959 ro-
ku zdobył wraz ze swoim sąsiadem Tuffy Latourem mistrzostwo 
USA w dwójkach. Jak mało kto poznał tajniki tego sportu i niedługo 
później został członkiem zarządu Amerykańskiego Związku Bobsle-
jowego. Podczas igrzysk olimpijskich w 1976 r. oraz mistrzostw 
świata w latach 1983 i 1985 był głównym trenerem oraz szefem bob-
slejowych ekip USA. Dzięki sukcesom i sportowym inicjatywom 
Forresta bobslejowego bakcyla połknęli również wszyscy synowie 
Morganów i wiele młodych ludzi w Saranac Lake. Najstarszy syn – 
James Morgan, po zaciętych eliminacjach, reprezentował USA na 
zimowych igrzyskach w Innsbrucku (1976). Podczas mistrzostw 
świata w Cortina d’Ampezzo (1981) zdarzył się tragiczny w skut-
kach wypadek. W swoim trzecim ślizgu Jimmy wypadł na zakręcie z 

Forrest Morgan (z prawej) 
i Tuffy Latour przy swoim bob-
sleju 

(Fot. HSL Wiki) 
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toru, uderzył w drzewo i lekarzom nie udało się go uratować. Włosi 
upamiętnili młodego, amerykańskiego zawodnika pomnikiem i zmo-
dernizowali tor łagodząc zakręty. Śmierć Jamesa silnie wstrząsnęła 
całą rodziną Morganów. 

Czas płynął, a Forrest Morgan stał się w Saranac Lake i okoli-
cy osobą publiczną. Udzielał licznych wywiadów dla mediów. Zaw-
sze wspominał o przeżyciach wojennych, o zestrzeleniu jego Libera-
tora przez Sowietów nad Polską, o strzelaniu z powietrza i z ziemi 
przez Rosjan do opadających na spadochronach Amerykanów, 
o kontakcie z AK i otrzymanych materiałach o zbrodni katyńskiej 
oraz o wymuszonym szantażem – nakazie milczenia. 

W 1988 r. po długiej chorobie odeszła Sheilla. Forrest nie był 
w stanie zabawiać gości i dowcipkować przy barze – sprzedał go-
spodę i jak mówił, dla odzyskania psychicznej równowagi, ponieważ 
nie cierpiał nieróbstwa, podejmował rozmaite zajęcia. Na przełomie 
lat 80. i 90. minionego wieku pracował jako dyrektor administracyj-
ny korporacyjnego ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego w Blue 
Mountain Lake firmy Ecology and Environment, Inc. z Buffalo N.Y. 
I właśnie tam miałem szczęście bliżej Go poznać. 

Ośrodek w Blue Mountain Lake               (Fot. M.M.) 
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Wilka ciągnęło jednak do lasu i długo w „administrowaniu” 
miejsca nie zagrzał. Zachęcany namowami przyjaciół przyjął, mało 
znaną w Polsce, a popularną i cenioną w Ameryce, funkcję gawę-
dziarza (racountera) w Lake Placid Lodge. Obowiązki te pełnił, ku 
zadowoleniu gości i gospodarzy, aż do ostatecznej decyzji o emery-
turze. Podjął ją, już w bieżącym stuleciu, w 2008 roku w wieku 86 
lat (!). W tym samym roku udzielił wywiadu radiowego o swoim 
barwnym życiu dla Korpusu Historycznego i Biblioteki Kongresu 
USA. Reporterem National Public Radio z Saranac Lake prowadzą-
cym rozmowę był jego syn Dermott. 

Społeczeństwo Saranac Lake i Lake Placid uhononorowało 
Forresta Morgana wieloma zaszczytami. W 2002 r. został oficjalnie 
zarejestrowany w Hallu Sławy (Hall of Fame) miasta Lake Placid. 
Jako sponsor wielu szkolnych programów sportowych i wybitny 
sportowiec został wprowadzony również do Hallu Sławy wyższej 
szkoły w Saranac Lake. Był honorowym członkiem wielu związków, 
klubów i stowarzyszeń, m.in. Weteranów Wojennych, a Międzyna-
rodowa Federacja Sportu Bobslejowego i Saneczkarskiego przyznała 
Forrestowi w 2002 r. nagrodę za całokształt osiągnięć w tej dyscy-
plinie. 

Upływ czasu i inne okoliczności nie pozwoliły, niestety, Forre-
stowi na powtórne postawienie stopy w Polsce i odwiedzenie okolic 
Dębicy. Tym razem już bez udziału niemieckich przeciwników i so-
wieckich sprzymierzeńców w „lądowaniu” na polskiej ziemi. Marzył 
o tym w rozmowach w Blue Mountain Lake. Z korespondencji do-
wiedział się o artykule w KRESOWYCH STANICACH i otrzymał 
wspomniany egzemplarz pisma (z fotografią Pomnika Amerykań-
skich Lotników na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie na okład-
ce). Relację Howarda Rileya pt. „A Polish Story, Part 2” na ten te-
mat zamieścił dziennik Adirondack Daily Enterprise w numerze 
z dnia 28 lutego 2009 r. Forrest był przekonany, że spotkanie, nie-
znanych polskich przyjaciół wynagrodzi mu chwile grozy w powie-
trzu nad Polską oraz wybaczy lata milczenia na temat prawdy. Tym 
bardziej, że Jego  historia opisana w KRESOWYCH STANICACH do-
tarła również do Dębicy. W grudniu 2008 roku w świątecznym wy-
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daniu Obserwatora Lokalnego ukazał się obszerny artykuł red. 
Agnieszki Kruszyńskiej o zestrzeleniu amerykańskiego Liberatora 
przez sowieckie myśliwce4. 

Forrest Morgan odszedł 10 listopada ubiegłego roku w Lake 
Placid. Kropla Rosy (Dew Drop) sięgnął gwiazd. 

Burmistrz Saranac Lake p. Clyde Rabideau powiedział: „Sara-
nac Lake utraciło swoją największą ikonę. Nikt inny nie symbolizo-
wał w Saranac Lake, w tak pełny sposób, pasji do życia, przyjaźni, 
i odpowiedzialności. Był człowiekiem z charakterem w najlepszym 
                                                
4 Agnieszka Kruszyńska, Wszyscy przeżyli katastrofę, Obserwator Lokalny nr 52 (437), Dę-
bica, 27.12.2008 (s. 24) 

Przed ratuszem w Harrietstown N.Y. 13 listopada 2013: Dla upamiętnienia 
Forresta Morgana                                                                (Fot. HSL Wiki) 
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znaczeniu tego słowa. Charakter ten, jak z najtwardszej skały, prze-
prowadził Go przez trudy II Wojny Światowej do ojczystego domu. 
Pozwolił założyć dużą, silną rodzinę i wnosić tak wiele życia do Sa-
ranac Lake.” (za Associated Press 2012) 

Zastanawiając się nad wszystkim, co wiem o Forreście, do tego 
obrazu dodałbym jeszcze takie cechy jak otwartość, szczerość, kole-
żeńskość, poczucie humoru, optymizm, uczuciowość, a równocze-
śnie zdecydowanie w działaniu i decyzjach. Emanowały one także 
z Jego barwnych wypowiedzi podczas naszych spotkań, a upływ cza-
su dodatkowo je zweryfikował i potwierdził. Bez wątpienia Forrest 
kochał życie i ludzi i im wierzył. 

„Miałem bardzo ekscytujące i interesujące życie: trochę 
smutku, ale też cholernie dużo szczęścia, dobre czasy i wspo-
mnienia. Jestem wdzięczny Dobremu Panu Bogu, że tak dużo od 
Niego otrzymałem.” – napisał do mnie w liście. 

Spoczywaj w pokoju Przyjacielu z Saranac Lake! Zostawiłeś 
również w Polsce znaczącą cząstkę swojego życia i trwały ślad. 
 
 
Od redakcji KS 
Bardzo przepraszamy p. Mieczysława Metlera – autora artykułu „Książka 
lotów Jima Ayersa pilota bombowca B-24 Liberator”, za pomyłkę imienia 
w spisie treści poprzedniego numeru KRESOWYCH STANIC. Zamiast 
Mieczysław podano Edward. 
Z przyczyn technicznych w tym samym artykule „wypadło” ostatnie zdanie 
które powinno brzmieć: 
„A powietrzne operacje potężnych, amerykańskich armad nad teryto-
rium Rzeczypospolitej, wzbudzające u Polaków wielkie emocje, 
szczery entuzjazm i wiarę w zwycięstwo, a nawet łzy wdzięczności, 
przyniosły rozczarowanie i zawód. Przypominały, jak się później 
okazało, dziecięce lizanie cukierków przez szybę. Oczywiście, w ni-
czym nie umniejsza to bohaterstwa, w walce ze wspólnym wrogiem 
i poświęcenia amerykańskich lotników, a wśród nich Jamesa Ayresa, 
Forresta Morgana, Gregory Figulskiego i ich kolegów z Liberatora 
Nr 44 - 41123.” 


