Mieczysław Metler

Książka lotów Jima Ayersa pilota
bombowca B-24 Liberator
Bombowiec zawsze dosięgnie celu…
(„The bomber will always get through…”
Stanley Baldwin, trzykrotny premier Wielkiej
Brytanii, w przemówieniu „Lęki o przyszłość”
w Brytyjskim Parlamencie w 1932 roku)

Trzymam w rękach interesujący dokument związany „operacyjnie” i sentymentalnie z naszym krajem. Jest to zbiór kilku nienumerowanych kartek sklejonych przezroczystą taśmą, na których zostały skserowane stronice z książki lotów Jima Ayersa z czasów

Książka lotów Jima Ayersa

II wojny światowej. Porucznik James D. Ayers, z Hollywood w Kalifornii pełnił służbę w 782 dywizjonie ciężkich bombowców, jednym
z czterech podobnych jednostek w 465 Grupie Bombowej, wchodzącej w skład 55 Skrzydła 15 Armii Sił Powietrznych USA. Na odwroKRESOWE STANICE
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cie pierwszej kartki widnieje odręczna informacja: From my Log
Book (Z mojej Książki Lotów) – Jim. Regulaminowe rubryki książki
zostały wypełnione wyraźnym pismem – informacjami o poszczególnych lotach wykonanych w okresie od 22 lipca 1944 r. do 3 października 1945 r.

James D. Ayers, dowódca załogi i pierwszy pilot w towarzystwie amerykańskiej aktorki przy swojej potężnej, czterosilnikowej maszynie
B-24 Liberator V-GRAND. Fragment zdjęcia opublikowanego w internecie dzięki uprzejmości p. Kathleen Birtwell, córki Lt. Ayersa.
(Por. KRESOWE STANICE Nr 4/2008 [43] str. 11)

Przerażająca, w swojej ludzkiej i politycznej wymowie, historia bombowca Consolidated B-24 Liberator Nr 44-41123 pilotowanego przez Jima Ayersa i bezmyślnie lub z premedytacją zestrzelonego przez 3 sowieckie Jaki-9 w pobliżu Dębicy w dniu 13 września
1944 r. była tematem dwóch artykułów w KRESOWYCH STANI98
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CACH1. Opisałem w nich m.in. okoliczności spotkania w USA przed
laty jednego z członków 10-osobowej załogi tego samolotu – Forresta W. Morgana.
Znajomość i przyjaźń z Forrestem pozwoliła mi poznać szczegółowy przebieg oraz kulisy nieznanego wówczas w Polsce wydarzenia. Otrzymałem również od niego kilka istotnych dokumentów,
a wśród nich wspomnianą wyżej kopię książki lotów operacyjnych
por. Ayersa. Być może, przegląd zapisów w Log Book’u pilota B-24
rzuci trochę nowego światła na wysiłek bojowy lotnictwa Stanów
Zjednoczonych na europejskim froncie wojennym i ówczesne zawiłości polityczne.
Załogę B-24 stanowili młodzi lotnicy amerykańscy, których
nazwiska mogły wskazywać na zróżnicowane pochodzenie etniczne.
Na zamieszczonej poniżej fotografii stoją od lewej: porucznik James
B. Harper (drugi pilot) z Floral Park w stanie Nowy Jork, porucznik
James D. Ayers (pilot, dowódca załogi) z Hollywood w Kalifornii,
porucznik Edward J. Gehrke (nawigator) z Greensboro w Północnej
Karolinie i nasz rodak porucznik Gregory J. Figulski (bombardier)
z Turtle Creek w Pensylwanii. W dolnym rzędzie przykucnęli: sierżant Forrest W. Morgan (zbrojmistrz, strzelec) z Saranac Lake w stanie Nowy Jork, kapral Perry Bailey (strzelec) z Troy w Pensylwanii,
kapral Richard A. Keenan (strzelec) z Portsmouth w New Hempshire, sierżant Jerry Tordiglione (radiooperator, strzelec) z Bostonu
w Massachusetts, starszy sierżant James C. Hoard (mechanik) z Mosinee w stanie Wisconsin oraz kapral Richard F. Klein (strzelec)
z Janesville w Wisconsin.
Stanowili oni zgrany zespół, który przeszedł pomyślnie przez
wszystkie etapy szkolenia lotniczego i bojowego w USA. Niewąt1

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 (str. 7-27). (Artykuł
udostępniony w internecie: http://www.osadnicy.org/metler.pdf),
Mieczysław Metler, „Śladem artykułów w KRESOWYCH STANICACH”, KRESOWE STANICE Nr 1/2010 (48) Warszawa, marzec 2010 (str. 140-149).
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pliwie, dodatkową praktyką i wyróżnieniem dla załogi były doświadczenia w pilotowaniu bombowca B-24, oznaczonego jako
V-GRAND. Był to 5000. samolot tego typu, który zszedł z taśmy
produkcyjnej w Zakładach Consolidated w San Diego w Kalifornii
i wykorzystywano go do celów propagandowych. Cała załoga brała
udział w spotkaniach z przedstawicielami mediów i biznesu, często
w towarzystwie popularnych artystów i aktorów. Akcje te bardzo
efektywnie inspirowały amerykańskie społeczeństwo do ofiarności
na rzecz wzrostu potencjału wojennego USA.

Na odwrocie zdjęcia Forrest Morgan napisał: „To jest nasza załoga po
ukończeniu szkolenia. Niedługo później odlecieliśmy z Nowego Jorku
przez Gender na Nowej Fundlandii i portugalskie Azory do Włoch na
wojnę”.

Na pierwszej kartce LOG BOOK widnieją notatki dotyczące 8
etapowych przelotów na długiej trasie ze Stanów Zjednoczonych do
Południowych Włoch. Wynika z nich, że porucznik James Ayers roz100
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począł wraz z kolegami swoją wojenną epopeję w znaczącym miejscu dla rozwoju amerykańskiej awiacji – w Mitchell Field.
Potężna baza Amerykańskich Sił Powietrznych imienia Johna
Mitchella, (burmistrza Nowego Jorku) położona na równinie Hempstead, na wyspie Long Island, spełniała wówczas wiele ważnych zadań. Jej początki sięgały lat 1917-1918, w których na dwóch, spośród
największych pól lotniskowych w Stanach Zjednoczonych, szkolono
setki lotników w sztuce wojennej awiacji. Po intensywnej rozbudowie w latach 20. i 30. oraz na tle politycznej sytuacji w świecie, baza
była intensywnie wykorzystywana do militarnych celów taktycznych
i strategicznych. W roku 1940 usytuowano w niej Dowództwo Obrony Powietrznej USA, a w 1942 – również dowództwo sił powietrznych chroniących przed okrętami podwodnymi. W tym samym czasie zaczęła służyć jako źródło zaopatrzenia w sprzęt i ludzi oraz „parasol ochronny” północnoatlantyckich, amerykańskich baz powietrznych na Nowej Fundlandii, Nowej Szkocji, Islandii i Grenlandii.
Od 1943 r. baza Mitchella była miejscem krótkiego postoju
(punktem zbornym i miejscem odpraw) bombowców B-24 Liberator
oraz ich załóg przed lotami zamorskimi i oceanicznymi w celach
operacyjnych. W dniu 22 lipca 1944 r. Jim Ayers wystartował z lotniska Mitchell Field w kierunku północno-wschodnim, biorąc kurs
na następny punkt etapowy – Grenier Field w stanie New Hampshire.
Baza Sił Powietrznych USA imienia Jeana Boneta Greniera
(młodego, wojskowego pilota) została utworzona w 1940 r. na istniejącym lotnisku dla miasta Manchester w stanie New Hampshire. Jej
głównym celem, po japońskim ataku na Pearl Harbour, było tworzenie zaplecza techniczno-operacyjnego dla dywizjonów bombowych
i myśliwskich, wykrywających i zwalczających na Atlantyku niemieckie U-booty. Po przekazaniu w 1943 r. tych zadań Marynarce
Wojennej i Lotnictwu Morskiemu USA, Baza Greniera stała się
ważnym ośrodkiem grupowego szkolenia załóg dywizjonów lotniczych w składzie 1 Armii Amerykańskich Sił Powietrznych. Prowadzone było szkolenie kilku grup myśliwskich wyposażonych w samoloty typu P-47 Thunderbolt przed skierowaniem ich do zaKRESOWE STANICE
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Widok bazy Grenier Field w latach czterdziestych

morskich operacji militarnych. Ponadto z dniem 1 stycznia 1944 r.,
niezależnie od funkcji szkoleniowych, w Grenier Field ustanowiono
dowództwo północnoatlantyckiego oddziału Dowództwa Powietrznego Transportu (ATC) USA. Jego priorytetowym zadaniem było
zapewnienie sprawnej organizacji przelotów ze Stanów Zjednoczonych do Wielkiej Brytanii. Wykorzystując bazy lotnicze w stanie
Maine – na wyspie Presque oraz w Dow – ATC kierowała przelotem
tysięcy maszyn wojskowych i cywilnych poprzez lotnicze bazy
w Nowej Fundlandii i na Labradorze, a następnie na Grenlandii i Islandii do miejsc przeznaczenia w Europie i w Afryce. Również do
Anglii kierowane były – bezpośrednio przez Atlantyk lub z międzylądowaniem na Azorach – lotnicze, grupowe transporty dalekiego zasięgu. Do końca 1944 roku północnoatlantyckie ATC nadzorowało
zaoceaniczną „wysyłkę” blisko 9000 taktycznych samolotów (!).
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Utworzony w Grenier Field oddział Powietrznej Służby Meteorologicznej USA prowadził rozpoznanie i opracowywał prognozy warunków pogodowych na trasach północnoatlantyckich konwojów.
KEEP’
EM
FLYING
(UTRZYMUJ JE W LOCIE)
Okładka od zapałek z lat
czterdziestych z apelem
wzywającym do ofiarności
na rzecz rozwoju amerykańskich sił powietrznych

Lot z Mitchell Field do Grenier Field zajął Ayersowi 1 godzinę
i 40 minut. Po trzech dniach, 25 lipca 1944 nastąpił kolejny przelot.
Tym razem do amerykańskiego lotniska w Presque Isle (miasteczka
znanego dawniej od nazwiska jego założyciela jako Fairbanks) w stanie Maine. Lot trwał 1 godzinę i 45 minut.
Baza Presque Isle powstała w 1942 roku i z uwagi na względnie korzystną odległość do Europy stanowiła główne miejsce wylotu
amerykańskich samolotów z USA podczas II Wojny Światowej.
Czwartego dnia pobytu w bazie, 29 lipca 1944, James Ayers
poleciał swoim bombowcem B-24 do Gander w Kanadzie. Tym razem lot był nieco dłuższy (3:45).
Założona w 1935 roku stacja lotnicza Gander na Nowej Fundlandii obsługiwała rozwijającą się dynamicznie, transatlantycką
komunikację lotniczą i zapewniała bezpieczne międzylądowania na
trasie Europa – Ameryka. W czasie II wojny światowej stała się silną
bazą Królewskich Kanadyjskich Sił Powietrznych (RCAF) i spełniała wiele ważnych funkcji. Stacjonowały tu liczne dywizjony RCAF,
istniały silne ośrodki łączności radiowej i ratownictwa, wybudowano
jedną z pierwszych po tej stronie Atlantyku stację radarową oraz nowoczesne centrum napraw i remontów lotniczych z silnym zapleczem warsztatowo-magazynowym. Specjalne jednostki zajmowały
się patrolowaniem (bliskiego i dalekiego zasięgu na Atlantyku)
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i zwalczaniem niemieckich okrętów podwodnych. W 1943 r. baza
w Gender stała się największą bazą RCAF na świecie, gromadzącą
okresowo ponad 15 000 członków personelu lotniczego i innych specjalności z Wielkiej Brytanii, Kanady i USA.
Po tygodniu pracowitego postoju (przeglądy techniczne)
w Gender B-24 wraz z załogą odleciał 6 sierpnia 1944 w kierunku
portugalskich Azorów.
Niektórych Czytelników może dziwić prawne uzasadnienie
wyboru miejsca tego istotnego międzylądowania, na tle ówczesnej
sytuacji politycznej. Ponieważ z geograficznego, a więc praktycznego, punktu widzenia wybór nie budził wątpliwości. Archipelag Wysp
Azorskich znajduje się, bowiem w centralnym, strategicznym punkcie skrzyżowania szlaków morskich i powietrznych na Atlantyku
i stanowił niezwykle łakomy kąsek dla terytorialnej ekspansji wielu
światowych mocarstw. Utworzenie bazy lotniczej przez aliantów na
Azorach miałoby bezcenną wprost wartość. Jak po latach ujawniły
dokumenty, o zgodę Portugalii na założenie takiej bazy ubiegały się
Niemcy, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Tymczasem podczas
II wojny światowej Portugalia ogłosiła neutralność, a dyktatorski
rząd Salazara starał się zadawalać obie strony i unikać sytuacji konfliktowych. Niemniej obawiał się zbrojnej aneksji Azorów, zwłaszcza ze strony Niemiec. Zatem pod względem prawnym, mogło się
wydawać, że Azory będą niedostępne dla wojskowych samolotów
walczących ze sobą państw. Ale aliantom przyszła z pomocą wiedza
oraz spryt Winstona Churchilla, w młodości studenta historii. Być
może na wykładach zapamiętał lub wyszperał np. w bibliotece, że
Wielką Brytanię i Portugalię łączył bardzo dawny pakt o przyjaźni
i wzajemnej pomocy. Został on zawarty w 1373 roku (!) i nie został
nigdy wypowiedziany. Zapisy porozumienia upoważniały Wielką
Brytanię do prawnego korzystania z Wysp Azorskich. Na tej podstawie Antonio de Oliveira Salazar, prezydent rady ministrów Portugalii udzielił 17 sierpnia 1943 roku Wielkiej Brytanii formalnej zgody na użytkowanie 2 portów oraz 2 lotnisk na Azorach, a wśród nich
lotniska Lajes (ang. Lages Field) na wyspie Terceira. Do amerykańskiej obecności na Azorach był już tylko maleńki krok.
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Brytyjczycy wylądowali na Azorach już 8 października 1943 r.
i rozpoczęli natychmiast budowę potrzebnych obiektów i urządzeń.
Były to hangary, magazyny, osiedla mieszkaniowe, elektrociepłownia, a przede wszystkim długi pas startowy, który został zmontowany
w rekordowym tempie z 60 000 prefabrykowanych, stalowych, elementów (perforowanych płyt Marstona) z USA. Amerykański, istotny współudział w budowie, organizacji i użytkowaniu brytyjskiej bazy na Azorach był przez długi czas ścisłą tajemnicą. W ciągu dwóch
tygodni brytyjskie Lancastery i Wellingtony oraz amerykańskie Hudsony i latające fortece (B-17) zapewniły stałymi patrolami w promieniu 800 km ochronę wysp przed atakami U-bootów. W niedługim
czasie zatopiono aż 53 niemieckie okręty podwodne. Ponoszone
w tym rejonie Atlantyku, na szlakach alianckich konwojów, straty
w statkach, ludziach i sprzęcie zostały zmniejszone w nieprawdopodobnym stopniu.

Baza i lotnisko Lagens Field na Azorach w początkach 1944 roku

9 grudnia 1943 r. pierwszy, amerykański ciężki bombowiec
(B-17) wykonał międzylądowanie w Lagens Field na Azorach, korzystając z zapisu w portugalskiej decyzji, który zezwolił na „ograniczoną liczbę” (!) takich przelotów. Niedługo później baza gościła tyKRESOWE STANICE
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siące amerykańskich, wojskowych samolotów lecących trasą nad
Atlantykiem.
Lot B-24 z por. Ayersem i kolegami z Gender do Lagens trwał
7 godzin i 45 minut, a pobyt na Azorach nie pozwolił załodze na
dłuższy wypoczynek. Już następnego dnia, 7 sierpnia 1944 r. por.
Gehrke (Duży Ed), nawigator, podał dowódcy bombowca namiar
w kierunku wschodnim – do Marakeszu w Maroku.
Lotnisko Menara w Marrakeszu zostało w wyniku pomyślnego
zakończenia Operacji „Torch” (lądowanie aliantów w Północnej
Afryce) zmienione w bazę Sił Powietrznych USA. Służyło ono jako
węzeł transportowy sprzętu i ludzi oraz jako miejsce międzylądowania samolotów. Lot B-24 na trasie Lagens – Marakesz – Menara
trwał 6 godzin i 20 minut.
Kolejnym etapem był przelot 8 sierpnia do El Aouiny w pobliżu Tunisu (czas – 5:15). Teren ten wraz z lotniskiem został odebrany
Niemcom, również podczas Operacji Torch. Było to jedyne lotnisko
w Tunezji, które po błyskawicznej adaptacji, było zdolne przyjmować ciężkie bombowce.
Podobnie, następnego dnia (9 sierpnia), James Ayers poleciał
z El Aouina do miejscowości Gioia del Cole w prowincji Bari i postawił wraz z kolegami po raz pierwszy stopy na ziemi włoskiej.
Około 4 km w kierunku południowo-wschodnim od miasteczka istniała duża baza lotnictwa włoskiego, którą we wrześniu 1943 r. zdobyli Brytyjczycy z 8. Armii. Użytkowało ją kilka jednostek bojowych z 12 i 15 Armii Powietrznej Stanów Zjednoczonych – m.in.
1 i 57 grupa myśliwska oraz 451 grupa bombowa, wyposażona w Liberatory (B-24). W bazie, zwanej przez Amerykanów Gioia del Cole
Airfield, mieściło się także dowództwo Technicznej Służby Lotniczej wraz z jej 38 i 41 składem sprzętu.
Trzeciego dnia pobytu na ziemi włoskiej por. Ayers odnotował
ostatni etap ich długiej trasy. Przelot do stałego miejsca stacjonowa-
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nia w zbudowanej w ekspresowym tempie bazie lotniczej Pantanella 2
był najkrótszy i trwał tylko 45 minut.
Pokonanie całej trasy, z kilkudniowymi postojami w bazie
Grenier i na wyspie Presque oraz tygodniowym pobytem w Gander
na Nowej Fundlandii, trwało 20 dni (od 22 lipca do 11 sierpnia
1944 r.). Odnotowany w książce łączny czas tych lotów wyniósł 30
godzin i 35 minut.
Z historycznych materiałów dowiadujemy się, że lotnisko Pantanella, które stanowiło bazę operacyjną dla dwóch, amerykańskich
grup bombowych (464 BG i 465 BG) zostało zbudowane z potrzebnymi, technicznymi obiektami przez Amerykański Korpus Inżynieryjny w początkach 1944 roku. Było ono elementem potężnego
kompleksu blisko 30 wojskowych lotnisk umiejscowionych na obszarze zakreślonym 40-kilometrowym promieniem wokół Foggii
i znajdowało się około 15 km na południe od miasteczka Cerignola
w Apulii. Na lotnisku Pantanella mogło stacjonować, w tym samym
czasie, 150 czterosilnikowych bombowców typu B-24 Liberator, które uczestniczyły w strategicznych i taktycznych misjach bojowych w
Europie, również na terenach wewnątrz przedwojennych lub obecnych granic Rzeczypospolitej.
Warunki bytowe załóg na lotnisku Pantanella były jednak zbliżone do spartańskich. W swoich wspomnieniach, zatytułowanych
„Gorzko-słodkie rekolekcje” Art Rawlings, lotnik z 778 dywizjonu
bombowego, napisał:
Nie było tam budynków mieszkalnych. Naszymi kwaterami były namioty. Przebywaliśmy w nich po dziesięciu. Byłem chłopakiem z małego, rolniczego miasteczka Joelton w Tennessee i nigdy nie oddaliłem się od domu. Ukończyłem dość wcześnie średnią szkołę i nawet
nie umiałem prowadzić samochodu… a obecnie, po dwóch miesią2

Jim Ayers oznaczył cel tego przelotu liczbą „782” zamiast nazwą geograficzną.
Był to numer jego dywizjonu, który w składzie 465 grupy bombowej stacjonował
w bazie lotniczej Pantanella (patrz schemat bazy). W identyczny sposób określił
w książce miejsce startu dla wszystkich, następnych lotów, poza ostatnim zapisem
startu, już w USA, z lotniska Vail Field koło Los Angeles.
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cach szkolenia, znalazłem się w oku wojny i do tego latając w B-24,
zwanym „Liberatorem”.

Zdjęcie bazy lotniczej Pantanella we Włoszech wykonane z samolotu
wznoszącego się na operację bojową. W środku widoczny główny pas
startowy wykonany ze składanych elementów (perforowanych płyt stalowych). (źródło: http://www.frankambrose.com/pages/465.html )

Raz w tygodniu w Pantanella mogliśmy brać prysznic pod gołym
niebem. Zajeżdżały dwie ciężarówki ze zbiornikami z wodą zimną
i gorącą – każda z pompą oraz gumowymi wężami. Naszą jadalnią
był ogromny namiot. Posiłki były przygotowywane z dehydratyzowanych produktów wymieszanych z wodą. Toaletą był długi, wąski rów,
który nie dawał poczucia jakiejkolwiek prywatności. Stalowy kocioł
z gorącą wodą, wojskowe mydło i zwykła tara zastępowały nam pralnię. W większości przypadków spałem w ubraniu i butach, ponieważ
nocami było nam nieznośnie zimno. Z żelaznych rur zmontowaliśmy
coś w rodzaju pieca zasilanego 100-oktanową, lotniczą benzyną. Poza tym podgrzewaliśmy na nim (w hełmie!) fasolkę z puszek. Głównym zadaniem naszych piecyków było dostarczenie pewnej ilości ciepła oraz podgrzewanie jedzenia. Kilka namiotów ogarnęły płomienie.
Na szczęście nie nasz. Ktoś wysoko ponad nami stał za tym.
Nasz lotniczy, typowy dzień wyglądał następująco: Pobudka o 5.00
rano, założenie kombinezonów i butów lotniczych, śniadanie w namiotowej messie. Następnie odprawa (briefing). Odbywało się to
w zamkniętej strefie, nieoświetlonym od zewnątrz baraku, ochranianym przez wojskową żandarmerię z „ostrą” amunicją. Nikt nie miał
prawa wejścia do tej strefy poza członkami „latających” załóg. Od108
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prawa dotyczyła głównie informacji na temat celu, a oficerowie wywiadu (CIA) przedstawiali załogom aktualne dane o rozmieszczeniu
baterii dział przeciwlotniczych (flak) zarówno w obrębie celu ataku,
jak i w otaczającym go rejonie. Informowali również o zamiennych
celach, gdyby główny cel był pokryty zasłoną dymną (lub chmurami).
Niemcy rozstawiali wytwornice dymu utrudniającego obserwację
celu.

Wyposażenie pokładowe lotnika z bombowca B-24 Liberator (wg Archiv Georg Mader). Amerykańskie B-24 Liberatory z 15 Armii Sił Powietrznych w lecie 1944 r nad celem

Przeciętny czas lotu bojowego wahał się w przedziale 6-8 godzin,
czasem krócej, czasem dłużej. Zawsze na dużych wysokościach pomiędzy 7,5-8,5 km. Przez cały czas zmuszeni byliśmy korzystać z masek tlenowych. Wracając na lotnisko z nocnego lotu byliśmy szczęśliwi, gdy mogliśmy opuścić maszynę bez pomocy z zewnątrz. Siedząc
przez długi czas w tej samej pozycji, wielu z nas musiało otrzymać
taką pomoc. Po takim „występie” wszystko robiłem jak robot – bez
myślenia – mając przez cały dzień powyżej uszu tego latania bez odpoczynku i możliwości uwolnienia pełnego pęcherza. Przed każdym
następnym lotem bojowym stało się również całkiem naturalnym –
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uczucie, że mógłbym z niego nie wrócić, ponieważ wielu z nas nie
powróciło.

Schemat bazy lotniczej w Pantanella we Włoszech. Po prawej stronie
w środku obszar zajmowany przez 782 dywizjon bombowy.
(źródło: http://www.frankambrose.com/pages/465.html)

Każda załoga po powrocie, była zabierana do pomieszczenia odpraw
celem zdania raportu z lotu. Każdy członek załogi miał możność zrelacjonowania tego, co widział: baterie artylerii przeciwlotniczej, samoloty w akcji, obiekty na ziemi np. niemieckie transporty kolejowe,
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konwoje pojazdów itp., a także uszkodzone nasze samoloty – oraz
generalnie wypowiedzieć się na każdy temat, który mógł mieć znaczenie w tej wojnie lub poprawić nasze samopoczucie. Po wywiadzie
trzeba było wsunąć jakieś jedzenie i walnąć PGA (w oryginale: 150
proof Pure Grain Alkohol – 100-procentowy spirytus zbożowy) z sokiem grejpfrutowym.
Nie ulega wątpliwości, że wspomnienia Arta Rawlingsa z 778
d.b. można odnieść także do odczuć i przeżyć Jamesa Ayersa, Gregory Figulskiego, Forresta Morgana oraz pozostałych członków załogi
bombowca B-24 z 782 dywizjonu bombowego Amerykańskich Sił
Powietrznych. To samo miejsce i ten sam czas. Tym bardziej, że
w bazie Pantanella byli sąsiadami. Na zamieszczonym schemacie bazy widać, że miejsca stacjonowania ich dywizjonów, a więc samolotów, oddzielał tylko pas startowy.
Celem pierwszej misji bojowej Jima Ayersa w dniu 14 sierpnia
1944 r. były baterie niemieckiej artylerii przeciwlotniczej w rejonie
Saint Tropez w Południowej Francji. Lot trwał 7 godzin 20 minut.
Zrzucono pięć 1000-funtowych bomb.
Już następnego dnia (15 sierpnia) również lot do Francji. Tym razem
celem był most oraz odcinek autostrady w rejonie Le Teil. Czas lotu:
9:40. Zrzucono pięć 1000-funtowych bomb.
17 sierpnia odbył się krótki, testowy lot do Neapolu dla kontroli pracy dwóch silników B-24.
18 sierpnia Jim Ayers poleciał bombardować rafinerie ropy oraz instalacje wydobywcze i magazynujące w Ploesti (Rumunia). Zabrał
8 bomb 500-funtowych. Czas lotu: 8 godzin.
20 sierpnia – Jim Ayers leci wraz z kolegami po raz pierwszy do Polski. Cel misji: bombardowanie rafinerii ropy naftowej w Południowej
Polsce. Zrzucono 8 pięćsetek. Czas lotu: 8:15.
W cyklu artykułów pt. Białe gwiazdy nad Ziemią Myślenicką,
opublikowanych w 2009 r. w „Gazecie Myślenickiej” Piotr Sadowski
opisał ten dzień następująco:
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„Życzenie anglosaskiej pomocy dla Powstania było tak silne, że
wszelkie alianckie maszyny, pojawiające się w tych dniach na polskim niebie, uważano za lecące z pomocą dla Warszawy. (…) W pogodną niedzielę, 20 sierpnia 1944 r. po raz kolejny obserwowano nad
doliną Raby amerykańskie formacje, a widok ten u ludności Podhala
i ziemi myślenickiej wywołał wiele łez wzruszenia. Wywiad AK
oraz rozpoznanie lotnicze doniosły bowiem, że główne cele w Kędzierzynie i Blachowni zostały na tyle uszkodzone, że nie należało
się spodziewać szybkiego wznowienia produkcji. Dzięki temu 15
Armia Powietrzna USA mogła skierować swe ataki na zakłady
o mniejszym znaczeniu, a położone bliżej Krakowa: w Oświęcimiu
i Czechowicach-Dziedzicach. Na pierwszy cel skierowano 140 Latających Fortec z 2, 97, 99, 301 i 483 Grupy Bombowej, w eskorcie 50
Mustangów z 31 Grupy Myśliwskiej. Czechowice miały „obrobić”
bombowce B-24 Liberator z 460, 464 i 465 Grupy Bombowej –
łącznie 92 czteromotorowe maszyny, osłaniane bezpośrednio przez
49 Mustangów z 325 Grupy Myśliwskiej. W akcji brała również
udział sławna 332 Grupa Myśliwska, w której latali czarnoskórzy piloci, znana m.in. z filmu fabularnego pt. „Czarna Eskadra” („Tuskegee Airmen”) oraz 52 Grupa Myśliwska. Miały one oczyścić z samolotów nieprzyjaciela niebo nad Węgrami i Słowacją, a następnie dołączyć do głównej wyprawy.
Około 10.30 powietrzna armada kierująca się na Oświęcim przeleciała nad Podhalem, Skomielną Białą, Pcimiem i Myślenicami, aby na
południe od Krakowa skręcić w lewo i rozpocząć podejście do celu.
W trakcie przelotu, kolejne eskadry myśliwskie odrzucały opróżnione, zapasowe zbiorniki, które z daleka wyglądały jak… bomby. (…)
Z pewnością widok setek maszyn, lecących w zwartych formacjach,
robił wielkie wrażenie. Niebo drżało, zaciekawieni ludzie wychodzili
z domów. (…)
Wokół olbrzymów uwijały się niby psy owczarskie krępe, czerwono
pomalowane maszyny myśliwskie. Przez lornetki widać było na
skrzydłach samolotów doskonale białe gwiazdy w niebieskim kole.
Luftwaffe ani śladu. Niemieckie lotnictwo, widocznie przerażone potęgą przeciwnika, wolało pozostać w ukryciu. Huk kilkuset silników
wibrował w rozpalonym, letnim powietrzu.
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Owe „czerwono pomalowane maszyny myśliwskie” to bez wątpienia
Mustangi z 332 grupy, za sterami których siedzieli czarnoskórzy piloci. Wyróżnikiem ich jednostki był bowiem pomalowany na czerwono ogon i nos samolotu, podobnie jak równie słynnej 325 grupy
„Checkertails” – żółto-czarna szachownica na ogonie.”
21 sierpnia – misja bojowa do Jugosławii celem zniszczenia lotniska
w Niszu. Zrzucono 36 bomb 100-funtowych. Czas lotu: 5:40.
22 sierpnia – bombardowanie rafinerii ropy naftowej w Austrii w pobliżu Wiednia. Zrzucono 10 pięćsetek. Czas lotu: 7:40.
24 sierpnia – bombardowanie rafinerii w Niemczech. Poleciało w dół
10 pięćsetek. Czas lotu: 9 godzin.
25 sierpnia – bombardowanie lotniska w Pardubicach (w Protektoracie Czech i Moraw ustanowionym przez Niemców na części Czechosłowacji). Zrzucono 10 pięćsetek. Lot trwał 8:40.
26 sierpnia – zbombardowanie mostu w Ferrarze w Północnych Włoszech. Zrzucono 6 bomb 1000-funtowych. Czas lotu: 5:45.
29 sierpnia – ponowny lot bojowy nad terytorium Czechosłowacji.
Cele w rejonie Morawskiej Ostrawy. Dziesięć pięćsetek. Czas lotu:
8:10.
31 sierpnia – lot ćwiczebny w Południowych Włoszech (3 godziny).
1 września – zbombardowanie mostu kolejowego w Szolnok na Węgrzech. Zrzucono 5 bomb 1000-funtowych. Lot trwał 7 godzin.
2 września – zrzucono 10 pięćsetek na obiekty kolejowe w Niszu
w Jugosławii. Czas lotu: 5:30.
4 września – zbombardowano obiekty kolejowe w Bronzoli w Północnych Włoszech. Zrzucono 10 bomb 500-funtowych. Czas lotu:
6:55.
5 września – lot ćwiczebny w Południowych Włoszech (z 3 bombami 100-funtowymi). Czas lotu: 4:10.
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6 września – bombardowano obiekty kolejowe w Nyiregyhaza na
Węgrzech. Zrzucono 19 bomb 100-funtowych. Czas lotu: 7:55.
8 września – lot o charakterze transportowym do Neapolu w Południowych Włoszech (2 godziny).
10 września – bombardowanie celów militarnych w rejonie Wiednia
w Austrii. Zrzucono 10 bomb 500-funtowych. Czas lotu: 7:35.
12 września – bombardowanie obiektów przemysłowych w Niemczech w rejonie Monachium. Zrzucono 5 bomb 1000-funtowych.
Czas lotu: 8:50.
13 września – Jim Ayers leci do Polski po raz drugi. Celem misji załogi B-24 nr 44-41123 było zbombardowanie Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu. Załoga została ostrzeżona o istnieniu w pobliżu
zakładów niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Zrzucono 10 bomb 500-funtowych. Czas lotu: 6 godzin (liczony do zestrzelenia amerykańskiego bombowca przez sowieckie Jaki-9 w pobliżu Dębicy i opuszczenia maszyny w powietrzu przez 10 członków
załogi w rejonie wsi Zawady). W książce lotów figuruje lakoniczny
zapis: Poland, Blechammer3, Bail – out (Ratunek załogi skokiem ze
spadochronem).
Dzięki niewiarygodnemu wprost szczęściu wszyscy lotnicy Liberatora przeżyli kolejno: celny ogień niemieckiej artylerii przeciwlotniczej w pobliżu Oświęcimia i Krakowa, który bardzo poważnie
uszkodził dwa silniki, przewód paliwowy i system sterowania samolotem, silny ogień działek pokładowych trzech sowieckich myśliwców w rejonie Dębicy, który wywołał gwałtowny, rozległy pożar na
pokładzie i dokończył zniszczenie samolotu oraz ostrzał z broni maszynowej sowieckich piechurów i fizylierek podczas opadania na
spadochronach. Pięciu Amerykanów zostało rannych.
3

Blechhammer North and South – amerykańskie nazwy niemieckich kombinatów
chemicznych produkujących m.in. benzynę syntetyczną w Blachowni Śląskiej
i Kędzierzynie. 13 września 1944 r. zakłady chemiczne w Blachowni Śląskiej i
Zdzieszowicach oraz w Oświęcimiu były celem wyprawy z baz we Włoszech ponad 800 samolotów z 15 Armii Powietrznej USA.
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Powyżej dwie końcowe strony z książki lotów por. Jamesa Ayersa z adnotacją na temat lotu do Polski w dniu 13 września 1944 r. i numerem
rozpoznawczym (44-41123) pilotowanego samolotu B-24

Warto dodać, że uzgodnionym z Rosjanami miejscem awaryjnego lądowania, w przypadku konieczności skrócenia trasy powrotnej do bazy Pantanella, było dla tej misji lotnisko we Lwowie. Dlatego też, zgodnie z otrzymanymi instrukcjami, nawigator B-24 por.
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Gehrke określił w uzgodnieniu z por. Ayersem namiar w kierunku
wschodnim, licząc na osłonę niepewnego lotu uszkodzonej maszyny
przez sowieckich aliantów. Szczegółowy opis lotu oraz okoliczności zestrzelenia B-24, aspekty polityczne i dalsze losy załogi przedstawione zostały w wymienionych na wstępie artykułach.
11 października – lot ćwiczebny w strefie bazy dywizjonu we Włoszech (2 godziny).
12 października – ponowny lot ćwiczebny w strefie bazy dywizjonu
we Włoszech (2 godziny).
16 października 1944 r. – ostatnia misja bojowa Jima Ayersa w II
Wojnie Światowej (do Austrii) i zbombardowanie zakładów ciężkiego przemysłu wytwarzających czołgi (w oryginale: St. Valentin Tank
Works) w pobliżu Wiednia. Zrzucono 10 bomb 500-funtowych. Czas
lotu: 7:55.
Ostatni wpis w książce nosi datę 3 października 1945 roku
i odnotowuje godzinny przelot samolotem sklasyfikowanym jako:
Franklin (moc 65 hp)4 z Vail Field, Ca do Porter Field. W kolumnie
REMARKS (UWAGI) Jim Ayers zapisał: „Shooting Landings”, co
można tłumaczyć jako Wystrzałowe lądowanie lub Wyładunek pod
obstrzałem (!). Była to niewątpliwie zamierzona gra słów oraz sarkastyczna aluzja do wydarzenia w pobliżu Dębicy w dniu 13 września
1944 r. i jego następstw.
Z obszernych listów Forresta Morgana (do mnie) oraz Jima
Ayersa (do Forresta) z opisem tragicznego lotu dowiedziałem się, że
zarówno ci dwaj lotnicy, jak i wszyscy pozostali członkowie załogi
4

Silnik Franklin o niewielkiej mocy 65 hp był montowany w USA do najmniejszych samolotów. Jednym z najpopularniejszych w latach 40. ubiegłego wieku był
samolocik znany jako 1940 Piper J3 65 Cub. Do dziś istnieje wiele klubów miłośników silników Franklin 65 oraz wyposażonych w nie małych samolotów, przy
czym szczególnie cenione są najstarsze „eksponaty” w kolekcjach. Ostatni wpis
w książce lotów Jamesa D. Ayersa jest niewątpliwym dowodem ironicznego poczucia humoru jej właściciela. Tym bardziej, jeśli dostrzegamy u góry strony informację o wyposażeniu bombowca B-24, na którym latał por. Ayers, w 4 silniki
R-1830 – 65, każdy o mocy startowej 1200 hp.
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Liberatora o numerze 44-41123, bezpośrednio po powrocie do USA
byli szczegółowo przesłuchiwani przez oficerów wywiadu, sędziów
śledczych i urzędników z dyplomacji. Zagrozili oni lotnikom z bombowca strasznymi konsekwencjami (w liście Jamesa Ayersa: „dire
consequences”), gdyby wydostało się na zewnątrz choćby jedno słowo o tym, że zestrzelili ich Rosjanie. Padły groźby degradacji stopni
wojskowych, utraty emerytury, a nawet sądu i więzienia za zdradę
tajemnicy państwowej. Nic dziwnego, że sprawa ta, wbrew konstytucyjnym gwarancjom wolności słowa oraz demokratycznym zasadom
amerykańskiej państwowości, podobnie jak wiele innych (np. sławna
„sprawa połtawska”), nie ujrzała przez wiele lat w Stanach Zjednoczonych światła dziennego. Natomiast okres „zimnej wojny” i upływ
czasu ujawniał coraz więcej dowodów penetracji amerykańskiej administracji na najwyższych szczeblach przez agentów sowieckich,
znajdujących się nawet w otoczeniu prezydenta F. D. Roosevelta.
Zdaniem wielu historyków (w oparciu o ujawnione w ostatnich
latach materiały i dokumenty) najważniejszym ze wszystkich agentów ZSRS był Harry Hopkins, zwany alter ego Roosevelta i w praktyce druga osoba w państwie. Hopkins kształtował politykę amerykańskiego prezydenta i rządu wobec ZSRS, w tym dostaw sprzętu
i technologii w ramach Lend-Lease oraz doradzał w sprawach powojennego ładu w świecie i w Europie (szczególnie w sprawach Polski).
Efektem tych działań była uległość amerykańskiego prezydenta wobec żądań Stalina oraz brak zdecydowanej reakcji na czynione przez
stronę sowiecką afronty.
Historia pokazała wyraźnie i dobitnie, że jednym z krajów, dotkliwie doświadczonych przez zagraniczną, prosowiecką politykę
rządu F.D. Roosevelta, była Polska. Efekty tej polityki przyniosły
ogromne, niewymierne ekonomicznie i społecznie, odczuwane do
dziś – szkody naszej ojczyźnie i w naszej części Europy, lecz paradoksalnie – również w Stanach Zjednoczonych. Wystarczy tylko
wspomnieć straty ludzkie i materialne związane z blokadą Zachodniego Berlina, wojnami w Korei i Wietnamie, kryzysem kubańskim
oraz wieloma innymi, światowymi ogniskami konfliktów, inspirowanymi w decydującej mierze przez sowiecką Moskwę. Wydarzenia
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w Afganistanie, Czeczenii, Gruzji i wiele innych, rejestrowanych do
dzisiejszych czasów uzasadniają trafność tytułu Długie ramię Moskwy, jednej z najnowszych książek Sławomira Cenckiewicza.
Książka lotów porucznika Ayersa może być świadectwem wysokiej sprawności organizacyjnej, technicznej i logistycznej amerykańskiego lotnictwa w czasach II Wojny Światowej. Już trzeciego
dnia po przybyciu z USA do bazy Pantanella we Włoszech Jim Ayers wystartował do swojego pierwszego lotu bojowego w otoczeniu
innych maszyn z 464 i 465 grupy bombowej. Dla całej załogi rozpoczęła się seria trudnych i wyjątkowo niebezpiecznych operacji lotniczych przeciwko obiektom militarnym i przemysłowym oraz infrastrukturze technicznej wroga. W przeciągu jednego miesiąca, a dokładnie 31 dni (od 14 sierpnia do 13 września 1944 r.) załoga B-24
Nr 44-41123 wykonała 19 długotrwałych, lotów bojowych, gdzie
czas każdego z nich wahał się z reguły w przedziale 7-9 godzin.
Przebywała łącznie w powietrzu 134 godziny i 5 minut. Do tego bilansu można dodać jeszcze 4 loty ćwiczebne w łącznym czasie 10
godzin i 30 minut i otrzymamy wynik: 144:35. Świadczy to o intensywnym wykorzystywaniu sprzętu oraz o utrzymywaniu załóg bombowców i personelu naziemnego w stanie stałej gotowości bojowej.
Natomiast stosunek prezydenta F. D. Roosevelta i polityka jego
rządu do spraw polskich, może w znacznym stopniu chłodzić nasz
tradycyjny entuzjazm do wzniosłych, demokratycznych zapisów
konstytucji oraz niewątpliwych, technologicznych i organizacyjnych
osiągnięć USA. Widać także, że w stosunku do własnego społeczeństwa, piękne hasła o demokracji i wolności słowa nie zawsze były
w Ameryce przestrzegane przez rządzących. Sprawę zestrzelenia nad
Polską przez sowieckie myśliwce amerykańskiego Liberatora, podobnie jak wiele innych spraw, przykryła na długie lata szczelna zasłona dymna.
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W czasie oddawania tego numeru KRESOWYCH STANIC do druku
dotarła do nas smutna wiadomość ze Stanów Zjednoczonych. W sobotę 10 listopada 2012 roku zmarł w Lake Placid (w stanie Nowy
Jork) w wieku 90 lat Forrest „Dew Drop” (Kropla Rosy) Morgan.
Sierżant Sił Powietrznych USA, weteran II Wojny Światowej, najprawdopodobniej ostatni z żyjących członków załogi bombowca B-24
Liberator Nr 44-41123 pełniący funkcje zbrojmistrza i środkowego
strzelca. Zestrzelony w czasie lotu bojowego nad Południową Polską
13 września 1944 r. przez niemiecką artylerię i alianckie, sowieckie
myśliwce, manager i trener amerykańskiej, bobslejowej reprezentacji
olimpijskiej, człowiek nieugięty wobec przeciwności losu, zawsze
życzliwy ludziom, szczery przyjaciel Polski. W następnym numerze
KRESOWYCH STANIC zamieścimy artykuł poświęcony wspomnieniom o Forreście Morganie.
ŻEGNAJ PRZYJACIELU! PER ARDUA AD ASTRA!
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