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Galeria zdjęć

EXETER

EXETER TO MIASTO I DYSTRYKT
W WIELKIEJ BRYTANII
(HRABSTWO DEVON). PORT NAD
RZEKĄ EXE, PRZY UJŚCIU DO
KANAŁU LA MANCHE. OD
SAMYCH POCZĄTKÓW HISTORIA
MIASTA ŚCIŚLE ZWIĄZANA BYŁA
Z PORTOWĄ ROLĄ I
POŁOŻENIEM (NP. WKŁAD
MIASTA W POKONANIE
HISZPAŃSKIEJ ARMADY W II POŁ.
XVI W.). Z CZASEM WZRASTAŁO
TEŻ JEGO ZNACZENIE NA MAPIE
HANDLOWEJ, ZWŁASZCZA OD
CZASÓW REWOLUCJI
PRZEMYSŁOWEJ.

Następny

Powrót



Miejsca

Exeter to miasto i dystrykt w Wielkiej Brytanii
(hrabstwo Devon). Port nad rzeką Exe, przy ujściu
do kanału La Manche. Od samych początków
historia miasta ściśle związana była z portową rolą i
położeniem (np. wkład miasta w pokonanie
hiszpańskiej Armady w II poł. XVI w.). Z czasem
wzrastało też jego znaczenie na mapie handlowej,
zwłaszcza od czasów rewolucji przemysłowej.
W okresie II  wojny światowej Exeter był bombardowany przez niemiecką Luftwaffe
czego  efektem  było  zniszczenie  znacznego  obszaru  centrum  miasta.  Między
kwietniem  1941  r.  a  kwietniem  1943  r.  Exeter  był  broniony  przed  atakami
Luftwaffe  przez  polski  307  Dywizjon  Myśliwski  Nocny  (nazywany  „Lwowskimi
Puchaczami”), który stacjonował na tutejszym lotnisku.

W  kwietniu  i  maju  1942  r.,  w  odpowiedzi  na  bombardowania  przez  RAF  Lubeki  i
Rostoku,  duża  część  miasta  zostało  zrównane  z  ziemią  przez  niemieckie  bomby
zapalające.  Zniszczeniu  uległo  wówczas  wiele  zabytkowych  budynków  w  centrum
(m. in. gotycka katedra).

W  nocy  4  maja  1942  r.  Dywizjon  307  wysłał  cztery  dostępne  samoloty  przeciwko
czterdziestu  niemieckim  bombowcom  Junkers  Ju  88.  Cztery  bombowce  Luftwaffe
zostały zestrzelone przez Polaków, pozostałym uniemożliwiono zrzucenie bomb na
miasto.

Chcąc podkreślić przyjaźń, jaka nawiązała się wówczas między polskimi lotnikami a
mieszkańcami  Exeter,  15  listopada  1942  r.  przedstawiciele  dywizjonu  wręczyli
miastu polską flagę, która następnie powiewała przed katedrą w Exeter. Od 2012 r.
15 listopada nad ratuszem łopocze polska flaga,  a dzień ten obchodzony jest  jako
„Dzień  Dywizjonu  307”.  Warty  podkreślenia  jest  także  fakt,  że  Exeter  posiada  to
samo motto co Lwów, czyli „Semper Fidelis”.

15  listopada 2017 r.  w  kaplicy  św.  Jakuba w katedrze  w Exeter  odsłonięta  została
tablica  upamiętniającą  polski  dywizjon.  Na  miejscowym  Cmentarzu  Higher
Cemetery  w  Exeter  (w  kwaterze  północno-wschodniej)  pochowanych  jest  ok.  30
polskich lotników.
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