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Piotr Milczanowski: Historia Meriana C. Coopera i
7. Eskadry Myśliwskiej
„Gen. Pułaski oddał życie za mój kraj, dlatego moją służbę
Polsce, gdy ta walczy o wolność, rodzina moja traktuje jako
obowiązek” – pisał w 1919 r. do Piłsudskiego amerykański
lotnik.

21 kwietnia 1973 r. w San Diego w Kalifornii zmarł Merian Caldwell Cooper. Był wybitnym
filmowcem, reżyserem i scenarzystą, producentem 62 filmów, laureatem Oscara w 1952 r.
za twórczy wkład w sztukę filmową. Był także podpułkownikiem pilotem Wojska Polskiego
w latach 1919-1920, a podczas wojny polsko-bolszewickiej walczył w 7. Eskadrze
Myśliwskiej im. Tadeusza Kościuszki.

Podczas II wojny światowej, jako szef sztabu dowódcy Amerykańskich Sił Powietrznych w
Chinach, gen. C. Chennaulta, a następnie zastępca szefa sztabu lotnictwa amerykańskiego
na Pacyfiku, gen. MacArthura, dosłużył się stopnia generała brygady.

Rodzinny dług

Związki Coopera z Polską wywodzą się z tradycji rodzinnej. Jego pradziad, płk John Cooper
walczył w amerykańskiej wojnie o niepodległość pod dowództwem gen. Kazimierza
Pułaskiego. W 1779 r. pod Savannah, ratując rannego generała, złożył przysięgę nad
ciałem umierającego, że kiedyś spłaci dług, jaki Stany Zjednoczone zaciągnęły wobec gen.
Pułaskiego i Polski. Ta żywa tradycja rodzinna skłoniła Meriana Caldwella Coopera do
przyjazdu na początku 1919 r. do Lwowa wraz z amerykańską agencją pomocy
humanitarnej. Tu poznał m.in. gen. Tadeusza Rozwadowskiego i za jego pośrednictwem
złożył władzom polskim propozycję utworzenia w polskim lotnictwie eskadry lotniczej
złożonej z amerykańskich ochotników.
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Propozycja była interesująca, bowiem w dynamicznie rozwijających się siłach powietrznych
wciąż brakowało lotników. W 1920 r. polskie lotnictwo miało już 20 eskadr i brało udział we
wszystkich ważniejszych operacjach militarnych prowadzonych przez WP w latach
1918-1920.

Początkowo oferta Amerykanina spotkała się z niechęcią, bowiem Naczelnik Państwa nie
cenił najemników. Ostatecznie Józef Piłsudski wyraził jednak zgodę na zwerbowanie kilku
doświadczonych lotników amerykańskich, w związku z czym Cooper na początku lipca 1919
r., po wyjeździe do Paryża, mógł przystąpić do działania. Być może Piłsudskiego przekonały
motywy Coopera, przedstawione w liście, jaki złożył na jego ręce. „Gen. Pułaski oddał życie
za mój kraj, dlatego moją służbę Polsce, gdy ta walczy o wolność, rodzina moja traktuje
jako obowiązek” – napisał Amerykanin.

7. Eskadra Myśliwska

W Paryżu Cooper spotkał wybierającego się właśnie do Polski majora Cedrica Fauntleroya,
któremu przedstawił swój plan i w połowie września 1919 r. grupa ośmiu amerykańskich
lotników przybyła do Polski, by miesiąc później wejść w skład dowodzonej przez Ludomiła
Rayskiego 7. Eskadry Myśliwskiej, stacjonującej pod Lwowem.

W listopadzie 1919 r. mjr Fauntleroy przejął dowództwo eskadry, która w grudniu przyjęła
nazwę 7. Eskadry Myśliwskiej im. Tadeusza Kościuszki; kpt. Cooper został jego zastępcą.
Służyło w niej 21 Amerykanów oraz kilku polskich pilotów. Wówczas też powstało godło
eskadry, autorstwa E. Chessa, malowane na wszystkich samolotach. Przedstawiało
czerwoną krakowską rogatywkę (noszoną przez naczelnika Kościuszkę podczas insurekcji
1794 r.) i dwie skrzyżowane kosy (symbolizujące chłopów walczących razem z Kościuszką)
na tle barw flagi USA. Godło to przetrwało w użyciu polskich jednostek lotniczych (m.in.
Dywizjonu 303) do chwili obecnej. Nieco później Cooper zaprojektował Odznakę
Kościuszkowską noszoną przez lotników 7. eskadry.

W kwietniu 1920 r. jednostka została włączona do walki. Brała udział w wyprawie
kijowskiej, gdzie namierzała i ostrzeliwała sowieckie pociągi pancerne oraz piechotę,
prowadziła loty rozpoznawcze.
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