Kącik poetycki
Poezja lotnicza
Tym razem kącik poetycki KRESOWYCH STANIC trochę po
kumotersku, lecz przede wszystkim z okazji Święta Lotnictwa Polskiego w dniu 28 sierpnia, pragnie skierować uwagę Czytelników
w stronę poezji lotniczej.
Poza tym pięknym, owianym romantyzmem świętem, którego
data upamiętnia zwycięstwo kpt. pilota Franciszka Żwirki i inż. pilo-

ta Stanisława Wigury w międzynarodowych zawodach „Challenge
1932” w Berlinie, inspiracją do wyboru tytułowego tematu stała się
niezwykła książka. Jest to ANTOLOGIA POEZJI I PROZY
LOTNICZEJ, która została wydana w 1988 roku w Londynie przez
Polską Fundację Kulturalną, dzięki kilkuletnim staraniom środowiska lotników polskich w Wielkiej Brytanii. Niestety, niewielki nakład tego zbiorowego dzieła zniknął w mgnieniu oka i nie został do
tej pory wznowiony. Nieliczne, pojedyncze egzemplarze antologii
przelatują jak meteory przez portale aukcyjne i stanowią nie lada
gratkę dla miłośników poezji i lotnictwa.
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W zamieszczonej przedmowie Aleksandra Maisnera1, wicemarszałka Królewskich Sił Powietrznych (RAF), ówczesnego prezesa Światowego Stowarzyszenia Lotników Polskich oraz patrona Komitetu Wydawniczego tej unikatowej publikacji – czytamy:
1

Aleksander Maisner, ur. 26.07.1921 r. w Hamburgu – zm. 21.12.2004 r. w Salisbury. Ukończył w 1939 r. Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie.
Po wybuchu wojny w czasie próby przedostania się do Rumunii schwytany przez
NKWD i skazany na 8 lat ciężkich robót w łagrze na Syberii. Uwolniony po 2 latach na podstawie układu Sikorski-Majski. Najpierw w szkole artylerii w Iranie,
a następnie po serii szkoleń w PSP promowany na stopień podporucznika pilota.
Od 1946 r. służył w RAF w Wielkiej Brytanii i na Bliskim Wschodzie. Brał udział
w operacjach dot. konfliktu sueskiego 1956 r. Służbę w lotnictwie zakończył
w 1977 r. w stopniu wicemarszałka Królewskich Sił Powietrznych. W 1982 r. został wybrany dożywotnim prezesem Stowarzyszenia Lotników Polskich i funkcję
tę pełnił aktywnie przez 20 lat. Uczestniczył w przekazaniu Lechowi Wałęsie insygniów prezydenckich przez Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego.
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Historia jest jednym z najcenniejszych skarbów każdego pokolenia i obowiązkiem naszym jest przekazać następnym generacjom
jak najwięcej niesfałszowanych faktów, które będą przykładem dla
tych, którzy przyjdą po nas, a dla przyszłych historyków – podstawą
ich badań.
Na nas, lotnikach polskich na obczyźnie, spoczywa ważny obowiązek pozostawienia takiej spuścizny. Przeżyliśmy czasy gwałtownych i doniosłych wydarzeń, które spowodowały głębokie zmiany
w życiu naszej Ojczyzny i w naszym własnym. Nade wszystko sztuka
wojny w powietrzu, której poświęciliśmy się, poczyniła ogromne postępy, a nasza rola i udział winny być zachowane dla przyszłości.
Historia tego okresu, historia udziału lotnictwa polskiego
w drugiej wojnie światowej, obejmie dokumenty, fotografie, wspomnienia – pomniki przeszłości – ale nie będzie pełną, jeżeli nie będzie zawierać myśli, marzeń i uczuć wyrażonych w poezji lub prozie
tych, którzy żyli w tym czasie, i którzy historię tę tworzyli. Antologia
spełnia to zadanie i właśnie to jest jej celem. W starszych wzbudzi
lub ożywi wspomnienia, młodszym odsłoni część przeżyć i uczuć, często bardzo osobistych, które niech będą natchnieniem i zachętą w ich
przyszłym życiu. (…)
Piękne i wzruszające to słowa, które do dziś pozostają w pełni
aktualne. I tym bardziej ważne, gdyż nie wszystkie opcje polityczne
w naszej Ojczyźnie są skłonne akceptować myśl wyrażoną słowami
Zbigniewa Herberta: Naród, który traci pamięć – traci sumienie.
Zaś dowodem na szczególną rolę poezji w codziennej służbie oraz
w narodowym dziedzictwie może być dziennik mojego stryja, kpt.
pilota Edwarda Metlera2. Ukończył on turę 36 lotów bojowych na
Niemcy w 300. Dywizjonie Bombowym Ziemi Mazowieckiej i zginął śmiercią lotnika podczas kolejnej służby w Szkole Strzelców
Powietrznych w Dalcross w Szkocji. W odręcznych zapisach w jego
dzienniku zwracają uwagę dwa wiersze pilota, nawigatora i lotnicze2

Edward Metler, Dziennik Pilota Bombowca Polskiego 300 Dywizjonu Bombowego „Ziemi Mazowieckiej” (ze wstępem, posłowiem, przypisami i redakcją tekstu
Mieczysława Metlera), Oficyna Wydawnicza ŁOŚGRAF, Warszawa 2006 r. Nakład 300 egzemplarzy.
92

KRESOWE STANICE

go poety Pawła Moskwy3, którego utwory cieszyły się ogromną popularnością wśród polskich lotników w czasie wojny. Są to „Powrót”
– wiersz osnuty marzeniami lotnika lądującego po zwycięskiej wojnie na warszawskim Okęciu oraz „Air Mail” w formie listu do matki,
zalecającego adresowanie poczty lotniczej słowami „Lotniczy – Do
Nieba”. Pod datą 12 marca 1941 Stryj zanotował: W wychodzących w
Londynie „Wiadomościach Polskich”, dawnych „Wiadomościach Literackich”, ukazał się wiersz Pawła Moskwy pod tytułem „Powrót”.
Wiersz ten przepisałem na ostatniej stronie tego pamiętnika i nauczyłem się go. Cudny wiersz i prawdziwy. Co słychać u mojej Marysieńki? Jak się ona czuje? Jak ułożyło się Jej życie w tych warunkach?
Oba wiersze
STANICACH4.

były

zamieszczone

w
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Mojemu stryjowi, podobnie jak wielu polskim lotnikom, nie
spełniły się poetyckie, kolorowe sny o szczęśliwym powrocie do Ojczyzny, do swych rodzin i do ukochanych dziewczyn. Wielu z nich
wybrało gorzki los emigrantów, zanim stanęli na nogach w nowej,
powojennej rzeczywistości. Wielu przeszło przez cierpienia i katusze
stalinowskich więzień. Wielu borykało się do końca swoich dni
z biedą i następstwami utraconego zdrowia. Ale ich ówczesne radości z sukcesów w powietrznych bojach z wrogiem, z możliwości odpłacenia najeźdźcom za krzywdy zadane ich Ojczyźnie, ze zwycięstw nad własnymi ludzkimi ułomnościami oraz ich nadzieje, marzenia i emigracyjne rozterki, a także gorycz z decyzji jałtańskich
3

Kpt. pilot Paweł Moskwa, ur. 5.12.1910 r. w Zurychu – zm. 2.03.1987 r. w Londynie. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Uczestnik wojny
obronnej Polski w Eskadrze Sztabowej Naczelnego Wodza. Przez Rumunię przedostał się do Wielkiej Brytanii. Następnie w PSP (300. Dywizjon Bombowy).
Udekorowany Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz
4-krotnie Krzyżem Walecznych. Poeta. Zbiory wierszy i wspomnienia wydane
w Anglii: Powrót, Na przekór niedowiarkom (1945), Air Mail (1947), Sekundy
i wieki (1972). Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego Antologii Poezji i Prozy
Lotniczej (Londyn, 1988)
4
Edward Metler, Wojenne Boże Narodzenie na obczyźnie, KRESOWE STANICE
Nr 4/2012(59), s.18-31
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i wiarołomności naszych aliantów – oddają w pełni dla potomnych
strofy pięknej poezji lotniczej, zaprezentowanej w antologii.
Uwagę zwracają także zamieszczone w antologii wiersze
z czasów odzyskiwania niepodległości i początków polskiego lotnictwa oraz wojny polsko-bolszewickiej 1920.
Komitet Redakcyjny pod przewodnictwem Pawła Moskwy
wybrał, z niezwykłego bogactwa utworów lotniczych, co nie było łatwym zadaniem, i skierował do druku w części poetyckiej dzieła: 80
wierszy napisanych przez 27. lotników, 42 wiersze przez 26. innych
poetów oraz 3 wiersze nieznanych autorów.
A obecnie, niech przemówi do nas i naszej wyobraźni poezja
lotnicza:
Maria Maćkowska
LWÓW
Niech każdy sobie przypomni
I wnukom swoim opowi,
Jak to się żyło przyjemni,
w tym „wiernym”, kochanym Lwowi.
Serce ci biło z radości,
Gdyś mijał lwowski rogatki,
Dziewczęta mdlały z zazdrości.
A tyś uwodził mężatki.
Ubrał si w ancug galowy,
Wszyscy za tobą zglądali,
Siadł w europlan służbowy
I bujał w powietrznej fali.
Tu wieże renesansowe,
Tam mgiełka kryje Łyczaków
„Lotnicze Skrzydła nad Lwowem”
Podbiły serca lwowiaków.
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Maria Pawlikowska – Jasnorzewska
EPITAFIUM LOTNICZE
Arystokraci śmierci, Żwirko i Wigura,
W pięknej chwale rozbłyśli nad nami jak gwiazdy,
Innych mgła przesłoniła – zaginęli w chmurach,
Zostały po nich tylko popioły i drzazgi.
Ciosiński, Klimsza, Stańco – skromni, lecz niemali.
I jedna im z Tamtymi dola lotna, krwawa –
Ale nie dla nich pieśni, nazwy ulic, sława –
A czyż mogli dać więcej, jak to, co oddali?
Popczyk… Krupski… Nadwodzki… Gołda… Krzak… Piasecki…
Kluczem ciągną w niepamięć bohaterów setki.
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Julian Baykowski
ZNAJOMI
Ksiądz często widział mnie w kościele,
piloci znają mnie z lotniska,
z prywatnych domów – przyjaciele,
a portier z hallu. Wszyscy – z bliska.
Bywalcy – z miejsc nie do bywania;
sąsiedzi oceniali z pracy;
z wybranych wierszy mych – wybrani,
a z knajpy znali mnie – pijacy.
Mieczysław Lisiewicz
PIOSENKA LOTNICZA
Dzień był brzydki, lecz noc piękna,
Jakże jasno księżyc świeci,
Nie lękaj się moja miła,
Twoje okno nie poleci…
Wicher czarny z gwiazd postrącał
Kolorowe śmierci pierze,
Nie drżyj z lęku moja miła,
W ciebie płomień nie uderzy.
Każda struna kiedyś pęka,
Każda zamknie się powieka,
Lecz się nie trwóż moja miła,
Zamknij oczy, wierz i czekaj…
Lecz gdy znowu księżyc wstanie,
Niebo srebrem chmur zarzuci
Stań u okna moja miła:
Gdy nie wrócę – miłość wróci…
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(Ostatni wiersz Mieczysława Lisiewicza ŚMIERĆ PTAKA napisany krótko przed śmiercią zamieszczony był w numerze 2/2010 (49) KRESOWYCH
STANIC w lipcu 2010 roku)

Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej
Brytanii na znaczkach pocztowych
rządu RP na emigracji

Kazimierz Podgórski
W CIENIU SKRZYDEŁ (fragment)
Pamięci tych, którzy zginęli w lotach bojowych, poświęcam

Przez noce chmurne, w świetle gwiazd, czy w ciemni
– po zemstę; za przeszłość, za bezskrzydłe drogi,
za łańcuch niewoli, co dźwięczy u nogi,
za pola pobojowisk od krwi purpurowe –
lecimy –
Polskie Eskadry Bombowe
Czy świecą ku nam reflektorów błyski,
czy rwą się gwiazdy pocisków na niebie,
nam nigdy śmierci niestraszne uściski –
lot każdy, krok bliżej – Ojczyzno – do Ciebie!

KRESOWE STANICE

97

Janusz Meissner
LOTNICY (marsz, fragment)
Dla Polski i świata wolności nasz siew
za Polskę, za Wolność dajemy swą krew!
Czy zmierzcha – czy świta, czy noc to, czy dzień
My zawsze gotowi do lotu.
Na chmurach się kładzie skrzydlaty nasz cień
Drogowskaz do Polski powrotu.
Powrócić nad Wisłę, nad Wartę i Bug
Nad Odrę i Niemen – dopomóż nam Bóg!
Londyn, 1942 r.

Krystyna Krahelska
DO STACHA
Między nami leżą morza i lądy. Czas, przestrzeń i wojna …
… Uczę się wierzyć, kochany, uczę się być spokojna.
W tej wierze uczę się krzepnąć i będę twarda jak kamień,
Pokonamy zwątpienia, Stachu, i złemu nie damy się złamać.
Nauczyłam się już, kochany, nie tęsknić, nie szukać, nie wołać,
Żeby moja tęsknota nie spowijała twych skrzydeł dokoła.

Witymir Z. Bieńkowski
WRÓCIĆ DO KRAJU (fragment)
Wrócić do kraju, gdzie lud bogobojny
figurki stawiał i krzyże przydrożne,
pokoju pragnął i unikał wojny,
życie prowadził szczęśliwe a zbożne.
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Wrócić do kraju, w którym Matka Boża
króluje w sercach i pośród ołtarzy
i który drogą Syna Twego zdąża,
by na los świata wpłynąć i zaważyć.
Wrócić do kraju, ach pozwól nam Panie,
by tam mieć groby, gdzie były kołyski,
by z całą Polską święcić zmartwychwstanie
i oby dzień ten, o Panie, był bliski.
Francja, maj 1940
Tadeusz Kubiak
ESKADRA
Co nam po słońcu Arabii,
Obcy nam lazur włoski –
Jak klucz wędrownych żurawi,
Chcemy powrócić do Polski
Samolot za samolotem,
W radosnym śpiewie motorów
Dopaść zwycięskim lotem –
Nadwiślańskiego ugoru.
Dorwać się kołem spieczonym
Przez piach Pustyni Libijskiej –
Trawy, murawy zielonej
Pod Mołodecznem czy Pińskiem.
Wyrwać się z słodkich zefirów,
Runąć w objęcia halniaków.
Znad słonecznego Kairu
Pofrunąć nad chmurny Kraków.
Pokąd nam skrzydłem, zwisłym
W błękicie, który nas mierzi –
Marzyć o mgle sponad Wisły
I dwóch księżycach Świtezi.
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Na północ, każdym przedwiośniem
Za stadem powrotnych bocianów,
Zrywały się, warcząc zazdrośnie,
Eskadry aeroplanów.
Lecz był obowiązek i służba,
Był też nieugięty rozkaz.
Zwyczajnie służba nie drużba –
I jedna gryzła nas troska:
Bo jeśli buchnąć płomieniem,
Łykając zdradziecki postrzał,
I śmigłem zaryć się w ziemię,
To niechby w piasek Mazowsza.
To niechby o polne wierzby
Gruchotać skrzydła ogniste,
Bo jeśli zginąć – to gdzieżby –
Jak nie na ziemi ojczystej.
Miłej ci, gdy się zagrzebiesz
W zielonej trawie, murawie…
– Lecimy, Polsko do Ciebie –
Kluczem, powrotne żurawie.
Warszawa, 1944

Paweł Moskwa
NA POŻEGNANIE RAF-u
Znad wód Kanału, sponad ruin Ruhry
Zwołani dzisiaj – lądujemy w szyku
Z min niewyraźnych odgadując z góry,
Że już nie trzeba – nas, polskich lotników…
My, co nas mierził fetor niedowiarków,
My, Don Kichoty z niebieskiej granicy,
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Za nieobecnych leżących w Newarku5
Słuchamy pochwał… my, polscy lotnicy.
Słuchamy ględzeń o sławie, o dumie,
O czynach, których nikt nam nie zapomni,
W naszym matolstwie nie mogąc zrozumieć
O czym mówicie … my, polscy bezdomni.
„Pierwsi w potrzebie”, „niezrównani w boju”
(I w naiwności, której nikt nie zmierzy)
Zbieramy od was w godzinę pokoju
Ochłapy glorii… my, polscy frajerzy.
Gdy jedną ręką rzucacie ordery,
Drugą – zbyt lotne wyrywacie pióra,
Wiedzcie, że mamy – do ciężkiej cholery –
Skrzydła wrośnięte! A nie przy mundurach.
***
Choć ocena utworów należy do ich Czytelników, to wydaje się,
że nawet ten ograniczony miejscem, symboliczny i z pewnością bardzo subiektywny przegląd naszej poezji lotniczej jest zgodny z wpisem Komitetu Redakcyjnego Antologii. W zamieszczonym SŁOWIE
O TEJ KSIĄŻCE Komitet podsumował swoje działanie stwierdzeniem: Wynikiem tego jest zbiór o rozległym wachlarzu barw i nastrojów, niewątpliwie mieszanina smutku i zamyśleń, uniesień lotniczych
lub patriotycznych, przeżyć bojowych, tęsknych powrotów do czasów
pokoju i tej nigdy nie słabnącej pogoni za ideałami wdrożonymi
w nas tradycją, umiłowaniem Ojczyzny i wiarą w Boga.
A przy okazji trzeba przypomnieć, że w tym roku mija 75 lat
od przełomowej w historii II Wojny Światowej Bitwy o Wielką Bry5

Newark – on – Trent (ang.): Znajduje się tu największy na świecie Cmentarz
Lotników Polskich (nazwa oficjalna). Spoczywa na nim, poczynając od 1940 roku
440 Polaków a pośród nich 350 lotników, w większości z dywizjonów bombowych. Na stojącym w centralnym miejscu krzyżu znajdują się słowa św. Pawła
z listu do Tymoteusza: Walczyłem za dobrą sprawę – W biegu wytrwałem do końca – Dochowałem wiary.
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tanię, która toczyła się w okresie od sierpnia do października 1940 r.
Znaczący, bojowy wkład do zwycięstwa wniosło w niej 145. polskich pilotów pełniących służbę w myśliwskich dywizjonach 302
i 303 oraz w 27 dywizjonach RAF. Również polscy lotnicy z dywizjonów bombowych 300 i 301, rozpoczynając od połowy września
loty operacyjne, niszczyli urządzenia portowe oraz zatapiali niemieckie statki i barki inwazyjne, zgromadzone na francuskim wybrzeżu.

Seria znaczków podziemnej, niezależnej Poczty Pomorze upamiętniających rocznicę Bitwy o Anglię. Wydane zostały w latach 80. ubiegłego wieku m.in. w celu wspomagania struktur Solidarności

Dla uczczenia pamięci polskich lotników i Święta Lotnictwa
Polskiego kącik poetycki KRESOWYCH STANIC przedstawia poniżej zamieszczony w antologii fragment „Marszu lotników” Aleksandry Zasuszanki. Wiersz został znakomicie zharmonizowany muzycznie przez por. pilota Stanisława Latwisa w oparciu o melodię „Marsza kosynierów” z Insurekcji Kościuszkowskiej. Utwór ten był wykonany po raz pierwszy jako oficjalny Marsz Polskiego Lotnictwa
podczas uroczystości z okazji 10-lecia Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa, w słynnej Szkole Orląt w Dęblinie, w dniu 15 października 1937 roku. I przez kilka pokoleń braci lotniczej jest nim do
dni dzisiejszych.
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Czołowa strona terminarza obchodów Święta Lotnictwa i VI Światowego Zjazdu Lotników Polskich w 2012 roku (wydanego przez Siły
Powietrzne)

Aleksandra Agnieszka Zasuszanka
MARSZ LOTNIKÓW
Lotnik skrzydlaty władca świata bez granic,
Ze śmierci drwi, a w twarz się życiu głośno śmieje,
Drogę do nieba skraca, przestrzeń ma za nic,
Smutki mu z czoła pęd zwieje.
Jak równo silnik gra, jak śmiało śmigło tnie,
Już ginie pośród chmur najśmielszych orłów niebotyczny
ślad.
Nie straszny mrok i mgła, nie straszny wiatr, co dmie,
Jesteśmy od Ikara mędrsi o tysiące lat.
Czasem silnika konie ogniem się rozpalą,
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Przyczajone śmigło przetnie spadochronu śliską nić.
Męczą się mózg i dłonie, serca w piersiach walą,
Bośmy młodzi, chcemy zwycięstw, chcemy żyć!
A jeśli z nas ktoś legnie wśród szaleńczych jazd,
Czerwieńszy będzie kwadrat, nasz lotniczy znak.
Znów pełny gaz, bo cóż, że spadła któraś z gwiazd,
Gdy cała wnet eskadra pomknie na szlak.
(…)

1930

Przedwojenne wydanie książki Adama Wojtygi o sukcesie Żwirki i Wigury

Mieczysław Metler
Stowarzyszenie Lotników Polskich
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