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Wystawy elementarne są projektem edukacyjnym IPN, którego celem jest 
wsparcie osób zajmujących się edukacją historyczną materiałami prezentu-
jącymi podstawowe tematy z historii Polski XX w. Nasze wystawy eksponują 
wybrane zagadnienia w oparciu o aktualny stan badań naukowych i wypeł-
niają lukę w  treściach, dotyczących najważniejszych wydarzeń historycznych. 
Składają się z kilkunastu plansz, bogatych ikonograficznie i nie przeciążonych 
informacjami. Są ogólnodostępne dla wszystkich potencjalnych użytkowni-
ków, dzięki umieszczeniu ich na stronie internetowej (ipn.gov.pl, zakładka: 
edukacja), w postaci pliku o jakości odpowiedniej do wydrukowania bądź 
wykorzystania w wersji cyfrowej. Wystawy budowane są w  oparciu o szablo-
nową i rozpoznawalną szatę graficzną, dzięki czemu tworzą jednolitą bazę 
pomocy edukacyjnych.

Jednym z tematów opracowanych w ramach wystaw elementarnych jest wal-
ka Polaków pod niebem Wielkiej Brytanii. Wystawa „Bitwa o Wielką Brytanię” 
przedstawia najistotniejsze informacje o polskim wkładzie w pierwsze stra-
tegiczne zwycięstwo alianckie w II wojnie światowej. Ukazuje wielki i nie-
wątpliwie znaczący udział polskich lotników w zwycięskiej dla Anglii bitwie, 
przedstawiając jednocześnie drogę jaką przebyli, aby walczyć w dywizjonach 
za kanałem La Manche.

Elementem wzbogacającym poszczególne plansze są udostępnione Państwu 
„Materiały edukacyjne”, w których, oprócz broszurowej wersji ekspozycji, znaj-
dują się propozycje ułatwiające zbudowanie samodzielnej lekcji poświęconej 
tej tematyce. Broszura została wyposażona w aparat dydaktyczny w postaci 
tekstów źródłowych, ćwiczeń i proponowanych tematów esejów, które można 
wykorzystać w pracy z młodzieżą.

Pilot polskiego Dywizjonu Myśliwskiego 306 „Toruńskiego”, Sierżant Otto Pudrycki zajmuje 
miejsce w kabinie swojego Hurricane`a. Widoczne godło Dywizjonu 306, sformowanego 
w czasie Bitwy o Wielką Brytanię. Lotnisko w Ternhill. Marzec 1941 r.
Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie/ Ośrodek KARTA; 
koloryzacja: Mikołaj Kaczmarek.

Kilka słów o projekcie

Wystawy elementarne 
Instytutu Pamięci Narodowej
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SZKOŁA ORLĄT

Samoloty polskiej konstrukcji typu PWS-16 gotowe do startu. Centrum Wyszkolenia Oficerów 
Lotnictwa w Dęblinie w 1937 r. Fot. NAC; koloryzacja: Mikołaj Kaczmarek.

Korzystając z „Materiałów edukacyjnych...” warto zwrócić uwagę na ich 
części składowe, które znacznie ułatwią Państwu pracę i pozwolą zmak-
symalizować jej efekty.

Broszura zawiera całość wystawy elementarnej, czyli 14 plansz, z tytułami 
odnoszącymi się do przedstawianego zagadnienia. 

Materiał historyczny zawarty w wystawie nie różnicuje treści przezna-
czonych do prezentacji w klasach szkoły podstawowej i klasach szkoły 
ponadpodstawowej.  

Po każdej planszy znajduje się moduł „Strefa edukacji”, pozwalają-
cy na łatwiejsze przygotowanie się do omówienia tej części wystawy. 
„Zwróć uwagę na…” umożliwia uporządkowanie toku narracji w opar-
ciu o najważniejsze zagadnienia – odnosi się do tekstu wystawy i ma-
teriału ikonograficznego. „Czy wiesz, że…” pozwala na rozszerzenie 
i  wzbogacenie informacji bez konieczności sięgania po dodatkowe  
opracowania.   

Ostatnia plansza wystawy (s. 50) zawiera bilans wydarzeń, przedstawiający 
w ujęciu statystycznym fakty historyczne. 

Wydawnictwo kończy moduł edukacyjny, stanowiący propozycję rekapi-
tulacji materiału prezentowanego na wystawie. Składa się on z ćwiczeń 
dla ucznia o zróżnicowanym stopniu trudności, gotowych do wykorzysta-
nia w trakcie zajęć edukacyjnych. Dla odbiorcy na ponadpodstawowym 
poziomie edukacji przygotowano propozycje tematów esejów oraz pracę 
z tekstami źródłowymi. 

W „Materiałach edukacyjnych...” zamieszczono również spis najnowszych 
publikacji poświęconych przede wszystkim tematyce Bitwy o  Wielką 
Brytanię, jak również , propozycje gotowych materiałów edukacyjnych i po-
pularyzatorskich, które można znaleźć w internecie, a także tytuły wystaw, 
adresy portali tematycznych i wykaz muzeów posiadających najważniejsze 
ekspozycje poświęcone polskim lotnikom i walkom powietrznym podczas 
II wojny światowej.

Powodzenia!

Wskazówki jak korzystać z „Materiałów edukacyjnych 
do wystawy elementarnej IPN” 

76



Podchorążowie dęblińskiej „Szkoły Orląt”, uczestnicy Bitwy o Wielką Brytanię w 1940 r. W pierwszym rzę-
dzie pierwszy od prawej: Jerzy Czerniak (pilot polskiego Dywizjonu 302 w cza-sie bitwy). W drugim rzędzie 
czwarty od lewej: Tadeusz Nowak (pilot brytyjskiego Dywizjonu 253), Stanisław Łapka (Dywizjon   302), 
Stanisław Skalski (brytyjski Dywizjon 501, najskuteczniejszy polski pilot w II wojnie światowej). 
Fot. CBW; koloryzacja: Mikołaj Kaczmarek.

W  latach trzydziestych XX w. zbudowano w Polsce spójny system 
edukacji lotniczej. Obejmował on popularyzatorską i szkolenio-

wą działalność aeroklubów, Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, 
Lotniczego Przysposobienia Wojskowego oraz kursy w Wojskowym 
Obozie Szybowcowym w Ustjanowej i Centrum Wyszkolenia Lotnictwa 
nr 1 w  Dęblinie. Lotnictwo cywilne i  wojskowe cieszyło się w  II 
Rzeczypospolitej olbrzymią popularnością, garnęło się do niego 
mnóstwo młodych ludzi. Spośród nich podczas niezwykle wymaga-
jącego szkolenia i selekcji wyłaniano w dęblińskiej Szkole Orląt kadry 
znakomitych pilotów i obserwatorów.

STREFA EDUKACJI
Zwróć uwagę na...

Czy wiesz, że...
RWD to oznaczenie polskich samolotów, powstających od 1927 do 1939 r. (od RWD-
1 do RWD-25), pochodzące od nazwisk ich konstruktorów: Stanisława Rogalskiego, 
Stanisława Wigury i Jerzego Drzewieckiego. S. Rogalski po II wojnie światowej wyemi-
grował do USA, gdzie opracował dla NASA projekt techniczny dla pojazdu księżyco-
wego programu Apollo. Konkurencyjny projekt firmy General Motors współtworzył 
inny polski konstruktor, związany z polskim wojskiem przed II wojną światową - 
Mieczysław Bekker.

W trzeciej edycji Międzynarodowych Zawodów Samolotów Turystycznych Challenge 
(rozgrywanych od 12 do 28 sierpnia 1932 r.), wśród 40 startujących załóg, najlepszy 
okazał się duet Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura, na samolocie RWD-6. Zawody 
ukończyły tylko 24 maszyny, a  inne polskie załogi zajęły: 9 (Tadeusz Karpiński, 
Stanisław Zientek) i 10 (Jerzy Bajan, Gustaw Pokrzywka) miejsce, również na RWD-
6, które zostały uznane za najlepsze samoloty w zawodach. To zwycięstwo było 
największym w tym czasie sukcesem lotnictwa polskiego na arenie międzynaro-
dowej i dlatego od 1993 r. Święto Lotnictwa Polskiego obchodzimy 28 sierpnia.  
W 1934 r. zawody Challenge odbywały się w Warszawie. Wtedy też zwyciężyła polska 
załoga w składzie: pilot Jerzy Bajan i mechanik Gustaw Pokrzywka.

Wyższe szkolenie lotnicze, prowadzono w II Rzeczpospolitej od początków jej istnie-
nia. Na przełomie 1919/1920 powołano w Ławicy k/Poznania Wyższą Szkołę Pilotów 
w wyniku połączenia Szkoły Lotniczej w Ławicy i Francuskiej Szkoły Transformacji. 
Stała się ona z kolei bazą Wyższej Szkoły Pilotów w Grudziądzu utworzonej pod koniec 
1920. Rozwiązano ją w  1925 r., a na jej miejsce utworzono Oficerską Szkołę Lotnictwa. 
Dwa lata później, (w  1927 r.), została przeniesiona do Dęblina, który do dzisiaj jest 
stolicą polskich sił powietrznych. Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie podlega 
bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej.

30 maja 1936 r. minister spraw wojskowych, generał Tadeusz Kasprzycki wprowadził 
dla żołnierzy lotnictwa nową barwę munduru: stalowo-niebieską oraz typ orła na 
czapce, obramowanego skrzydłami husarskimi. Nowe godło nawiązywało do słynnej 
husarii – ciężkiej kawalerii I Rzeczpospolitej.

tradycje polskiego lotnictwa sięgające początków XX wieku;

dużą rolę, jaką przypisywano szkoleniu lotniczemu w II RP;

zadania stawiane przez przełożonych podchorążym dęblińskiej Szkoły Orląt; 

związek pomiędzy gruntownym wyszkoleniem polskich lotników a poważną rolą, 
jaką odegrali w czasie bitwy o Wielką Brytanię.
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wrzesień '39

Niemcy i Sowieci, napadając na II Rzeczpospolitą we wrześniu 1939 r., rzucili 
do walki prawie 5 tys. samolotów. Polscy lotnicy, dysponujący 392 samo-

lotami ustępującymi jakościowo konstrukcjom niemieckim, nie byli w stanie 
obronić ojczystego nieba. Mimo to dzięki swoim znakomitym umiejętnościom 
i determinacji potrafili niszczyć w zażartych walkach nieprzyjacielskie maszy-
ny. Pierwsze niemieckie samoloty zostały zestrzelone 1 września (już kilka 
godzin po rozpoczęciu wojny) przez ppor. Władysława Gnysia z III Dywizjonu 
Myśliwskiego 2 Pułku Lotniczego w Krakowie i ppor. Stanisława Skalskiego 
z III Dywizjonu Myśliwskiego 4 Pułku Lotniczego w Toruniu.

Niemiecki samolot Heinkel 111 bombarduje Warszawę we wrześniu 1939 r.
Fot. domena publiczna; koloryzacja: Mikołaj Kaczmarek

Wieluń zbombardowany przez Niemców rankiem 1 września 1939 r. 
Fot. domena publiczna; koloryzacja Mikołaj Kaczmarek.
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STREFA EDUKACJI
Zwróć uwagę na...

Czy wiesz, że...
III Rzesza przeznaczyła do walki 1941 samolotów, którym mogliśmy przeciwstawić 
392 maszyny. Jeszcze większa od ilościowej była przewaga jakościowa lotnictwa 
niemieckiego - Luftwaffe. Tylko jedna polska konstrukcja, czyli bombowiec PZL – 37 
Łoś, nie ustępowała osiągami technicznymi samolotom agresora.

Związek Sowiecki, atakując II Rzeczpospolitą 17 września 1939 r. rzucił przeciw niej 
3000 samolotów. Razem z siłami Luftwaffe dawało to 13 – krotną przewagę nad 
lotnictwem polskim i odbierało szanse na obronę naszego nieba.

W 1939 r., kiedy groźba agresji niemieckiej stała się już bardzo realna, II Rzeczpospolita 
dokonała zakupów nowoczesnych samolotów: we Francji (120 myśliwskich) 
i w Wielkiej Brytanii (15 myśliwskich i 100 bombowych). Żadnego z nich nie udało 
się jednak dostarczyć polskiemu lotnictwu przed wybuchem wojny.

Pierwszym miastem zaatakowanym przez niemieckie lotnictwo w czasie  II wojny 
światowej był Wieluń, 13 – tysięczne miasto w ówczesnym województwie łódzkim. 
Niemieckie samoloty zrzuciły tego dnia na miasto 380 bomb o łącznej wadze 46 ton. 
Spadły one m.in. na tamtejszy szpital, wyraźnie oznakowany symbolami Czerwonego 
Krzyża. Zniszczone zostało 75 % zabudowy. W Wieluniu nie było wtedy polskich 
jednostek wojskowych, miasto nie miało znaczenia militarnego. Atak był skierowa-
ny wyłącznie przeciwko ludności cywilnej, miał więc charakter terrorystyczny i był 
pierwszą niemiecką zbrodnią wojenną w tym konflikcie.

rolę lotnictwa w nowoczesnej wojnie;

dysproporcję sił pomiędzy polskim lotnictwem a liczbą samolotów wroga;

sukcesy polskich lotników w walce z wrogiem w czasie kampanii polskiej w 1939 r

Najnowocześniejszą polską konstrukcją w kampanii polskiej we wrześniu 1939 r. był 
bombowiec PZL-37 Łoś. Na zdjęciu załoga i obsługa samolotu Łoś z 217 Eskadry Bombowej. 
Fot. domena publiczna; koloryzacja Mikołaj Kaczmarek.

1312



P O L S K A

NORWEGIA

W Ę G R Y

GREC JA

S Z W A J C A R I A

ALBANIA  (W
Ł . )

IRL ANDIA

H I S Z PA N I A

H I S Z PA N I A

M A R O K O
( F R A N C J A )

A LG I E R I A
( F R A N C J A )

TUNEZ JA

(FRANC JA)

L I
B I

A
(W

ŁO
CH

Y ) E G I P T
( W I E L K A  B R Y TA N I A )

PO
RT

UG
AL

IA

J U G O S Ł AW I A

R U M U N I A

Z W I Ą Z E K
 S O W I E C K I

WŁOCHY

B U ŁG A R I A

T U R C J A

N I E M C Y

N I E M C Y

F R A N C J A

W I E L K AB R Y TA N I A

L I T W A
ŁO T W A

ESTONIASZWECJA

DANIA

H O L A N D I A

L U K S E M B U R G

B E LG I A

LI
BA

N
(F

RA
N

CJ
A)

S ŁO WAC J A

PROTEKTORATCZECH I MORAW

Ewakuacja polskich żołnierzy po 1 września 1939 r.
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Walka Trwa... M imo przegranej kampanii Polska nie skapitulowała. Około 44 tys. 
naszych żołnierzy – w tym lotników – przedarło się do Francji 

i  jej zamorskich terytoriów, aby wstąpić do Wojska Polskiego, od-
twarzanego przez nowego Naczelnego Wodza – gen. Władysława 
Sikorskiego. Droga większości z nich wiodła przez kraje i morza po-
łudniowej Europy. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zorganizowana 
akcja przerzutowa, prowadzona przez polskie ambasady i konsulaty 
w Budapeszcie, Bukareszcie, Atenach i Belgradzie.

Grupa podchorążych z  Dęblina, która pod dowództwem swojego instruktora, por. Witolda 
Urbanowicza (na zdj. w środku, w kraciastym szaliku), przedostała się do Francji. 
Fot. ze zbiorów Roberta Gretzyngiera; koloryzacja: Mikołaj Kaczmarek.
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STREFA EDUKACJI

Czy wiesz, że...

Zwróć uwagę na...
kontynuację walki przez Polskę po przegranej kampanii i  odtworzenie rządu 
Rzeczpospolitej Polskiej we Francji; 

odbudowę polskiego wojska poza granicami kraju, w tym jednostek lotniczych;

pojęcie „turyści Sikorskiego”, określające zorganizowany przerzut polskich żołnierzy - 
w tym lotników - do sojuszniczej Francji.

Nasz kraj znalazł się pod okupacją, ale nie zaprzestaliśmy walki. Władze II 
Rzeczpospolitej kontynuowały działalność – mimo znalezienia się na emigracji – 
a inne państwa nie uznały nowego rozbioru Polski. 30 września 1939 r. powstał we 
Francji emigracyjny rząd gen. Władysława Sikorskiego, który uznany został na arenie 
międzynarodowej za prawną kontynuację władz polskich. Tym samym ciągłość pań-
stwa polskiego została zachowana.

Do państw neutralnych przedostało się aż 83 tys. żołnierzy, w celu dotarcia do 
Francji, gdzie działały polskie władze i gdzie odbudowywano polskie siły zbrojne pod 
zwierzchnictwem nowego Naczelnego Wodza – generała Władysława Sikorskiego.

We wrześniu 1939 r. ewakuowaliśmy 95 ton złota, aktywa i banknoty z sejfów Banku 
Polskiego zorganizowanym transportem do Rumunii, aby nie wpadło w  ręce najeźdź-
ców. Drogocenne zasoby przemierzały kolejno: Turcję, Francuską Afrykę Północną, 
Francję, Francuską Afrykę Zachodnią, by trafić ostatecznie do Nowego Jorku, Londynu 
i Ottawy. Stały się podstawą finansową polskich władz cywilnych, wojskowych oraz 
sił zbrojnych, działających na emigracji.

Joseph Goebbels, niemiecki minister propagandy, w audycji radiowej nazwał Polaków 
przedzierających się do Francji – najczęściej w cywilnym przebraniu – „turystami 
Sikorskiego”. Przyjmowane to było w Europie najczęściej z rozbawieniem i używane 
wobec Polaków w kontekście pozytywnym. 

W obronie Francji

Polscy piloci, wyszkoleni w ośrodku w Montpellier, walczący później w polskich kluczach samolotowych 
w jednostkach francuskich. Od lewej: kpt. S. Łaszkiewicz, kpt. J. Pentz, kpt. M. Sulerzycki, por. K. Bursztyn,  
por. S. Zantara, por. J. Brzeziński, por. W. Goettel. 
Kapitanowie Łaszkiewicz i Sulerzycki oraz porucznicy Bursztyn i Zantara odnieśli zwycięstwa powietrzne 
w kampanii francuskiej. Lotnisko Lyon-Bron, 27 marca 1940 r. 
Fot. ze zbiorów Roberta Gretzyngiera; koloryzacja: Mikołaj Kaczmarek.
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Na francuskim lotnisku Lyon-Bron 15 grudnia 1939 r. odtworzono 
polskie Centrum Wyszkolenia Lotnictwa. Naszych lotników (2 tys.) od 

grudnia 1939 r. kierowano również na szkolenie w brytyjskich Królewskich 
Siłach Powietrznych – Royal Air Force (RAF). Stu pięćdziesięciu polskich 
pilotów przeszkolonych na francuskich samolotach walczyło od 10 maja 
do 19 czerwca 1940 r. w obronie Francji i zgłosiło zestrzelenie co najmniej 
57 samolotów niemieckiego lotnictwa wojskowego Luftwaffe. Śmiercią 
lotnika zginęło w kampanii 13 naszych pilotów.

Samoloty Morane-406 polskiej Eskadry Montpellier na lotnisku Lyon-Bron we Francji.  
27 marca 1940 r. Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie/ 
Ośrodek KARTA; koloryzacja: Mikołaj Kaczmarek.
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Dowód osobisty oficera polskiego lotnictwa we Francji – por. Wacława Honowskiego. 
Fot. CBW; koloryzacja: Mikołaj Kaczmarek.



STREFA EDUKACJI

Czy wiesz, że...

Zwróć uwagę na...
udział polskich lotników w obronie Francji w maju-czerwcu 1940 r; 

sukcesy polskich lotników w walce z wrogiem, pomimo poważnych braków 
sprzętowych.

30 listopada 1939 r. Związek Sowiecki dokonał agresji na Finlandię (tzw. wojna zimo-
wa). Alianci planowali wysłanie do Finlandii brytyjsko-francusko-polskiego korpusu 
ekspedycyjnego, który miał wspomóc obronę tego kraju. Częścią korpusu miała być 
m.in. polska jednostka lotnicza, co przyspieszyło proces szkolenia naszych pilotów na 
sprzęcie francuskim. Wobec zakończenia wojny zimowej 13 marca 1940 r. przerwano 
przygotowywanie korpusu.

Francuzi i walczący we francuskich formacjach lotnicy innych państw latali na myśliw-
cach Morane-Saulnier MS.406, ustępujących jednak maszynom niemieckim. Polski 
Dywizjon Myśliwski Warszawski I/145 był jedyną w kampanii francuskiej jednostką 
lotniczą, wyposażoną w całości we francuskie samoloty Caudron C.714C1 Cyclone. 
Maszyny te były tak niedopracowane i wadliwe, że Francuzi nie chcieli na nich latać 
– wysłali je więc do Finlandii, a pozostałe przydzielili do Dywizjonu Warszawskiego. 
Nasi piloci, nie mając innego wyboru, latali na Cyclone`ach, nawet na nich odnosząc  
zwycięstwa powietrzne nad zdecydowanie lepszymi samolotami Luftwaffe.

Polscy piloci w 1940 r. walczyli również w małych jednostkach lotniczych (kluczach), 
przeznaczonych do lokalnej obrony ważnych ośrodków przemysłowych i komunika-
cyjnych we Francji. Jednostki taki zwano kluczami kominowymi.

Polacy pod okupacją niemiecką i sowiecką oczekiwali francusko – brytyjskiej ofensywy 
(wraz z polskimi wojskami pod dowództwem gen. Sikorskiego) wiosną 1940 r., która 
miała pokonać Adolfa Hitlera. Powtarzano skrycie w Polsce: „Im słoneczko wyżej, tym 
Sikorski bliżej”. Upadek Francji był dla Polaków szokiem.

Trudno jest ustalić faktyczną liczbę samolotów zestrzelonych w czasie II wojny świa-
towej. W początkowym okresie konfliktu nie stosowano jeszcze fotokarabinów, 
uwieczniających zdjęciowo walkę powietrzną. Podsumowywano starcie dopiero 
po wylądowaniu, opierając się na zeznaniach pilotów. Tymczasem walki powietrzne 
najczęściej miały grupowy charakter i trwały dosłownie sekundy. Często kilku pilotów 
atakowało jednocześnie tą samą maszynę wroga a później każdy z nich meldował 
– w dobrej wierze -  o zestrzeleniu swojego przeciwnika, chociaż był to ten sam cel. 
Nie zawsze też można było zaobserwować końcowy efekt swojego ataku. Ustalanie 
rzeczywistych liczb zestrzeleń trwa do dzisiaj, m.in. poprzez porównywanie doku-
mentów obydwu walczących stron.

Wyspa Ostatniej Nadziei

Ewakuacja żołnierzy polskiego 4 Pułku Lotniczego z  Francji do Wielkiej Brytanii na 
pokładzie statku pasażerskiego. Fot. Instytut Polski i  Muzeum im. gen. Sikorskiego 
w Londynie/ Ośrodek KARTA; koloryzacja: Mikołaj Kaczmarek.

2120



Oran

Algier
Tunis

Z W I Ą Z E K
S O W I E C K I

NORWEGIA

W Ę G R Y

GREC JA

S Z W A J C A R I A

ALBANIA  (W
Ł . )

IRL ANDIA

H I S Z PA N I A

H I S Z PA N I A

M A R O K O
( F R A N C J A )

A LG I E R I A
( F R A N C J A )

TUNEZ JA

(FRANC JA)

L I
B I

A
(W

ŁO
CH

Y ) E G I P T
( W I E L K A  B R Y TA N I A )

PO
RT

UG
AL

IA

J U G O S Ł AW I A

R U M U N I A

WŁOCHY

B U ŁG A R I A

T U R C J A

N I E M C Y

F R A N C J A

F R A N C J A
V I C H Y

L I T W A

ŁO T W A

ESTONIASZWECJA

DANIA

H O L A N D I A

L U K S E M B U R G

B E LG I A

LI
BA

N
(F

RA
N

CJ
A)

S ŁO WAC J A

PROTEKTORATCZECH I MORAW

GENERALNE
GUBERNATORSTWO

W I E L K A
B R Y TA N I A

Europa przed bitwą o Wielką Brytanię

państwa alianckie

Niemcy, kraje okupowane i państwa zależne

państwa neutralne

Związek Sowiecki i kraje okupowane 

kierunki ewakuacji polskich żołnierzy

miasta tranzytowe podczas ewakuacji

polskie, wojskowe obozy szkoleniowe

 

Marsylia
MadrytLizbona

Gibraltar

Saint-Jean-de-Luz

Saint-Nazaire

Brest

Blackpool

Eastchurch

Francja, z którą wiązaliśmy nadzieję na wyzwolenie ojczyzny, poniosła 
klęskę i skapitulowała przed Niemcami 22 czerwca 1940 r. Nasze wła-

dze cywilne, żołnierze, marynarze i lotnicy znów musieli odbyć wędrów-
kę drogą lądową, morską i powietrzną. Tym razem do Wielkiej Brytanii, 
która walcząc wciąż z Hitlerem, stała się dla Polaków Wyspą Ostatniej 
Nadziei (zob. mapa). Do 1 października 1940 r. do Zjednoczonego 
Królestwa dotarło ponad 8 tys. członków polskiego personelu lotni-
czego. Przed upadkiem Francji kierowano ich do ośrodka w Eastchurch 
pod Londynem, później do Blackpool w północno-zachodniej Anglii, 
skąd trafiali do lotniczych centrów szkoleniowych.

STREFA EDUKACJI

Czy wiesz, że...

Zwróć uwagę na...

Po upadku Francji w 1940 r. w zasadzie prawie cały kontynent podporządkowany 
został dwóm mocarstwom totalitarnym: III Rzeszy i Związkowi Sowieckiemu. Ich 
wzajemna współpraca odbierała Polakom szanse na szybkie odzyskanie nie-
podległości. Ostatnim krajem niezajętym przez Niemców  i prowadzącym z nimi 
walkę była Wielka Brytania. Stała się więc dla nas Wyspą Ostatniej Nadziei (przy-
najmniej na pokonanie III Rzeszy) i miejscem docelowym ewakuacji Polaków 
z kapitulującej Francji. 

Wielka Brytania była zdeterminowana bronić się, pomimo osamotnienia w wal-
ce.  Propozycje Adolfa Hitlera dotyczące zawarcia rozejmu zostały odrzucone. 
Premier Winston Churchill 4 czerwca 1940 r. w brytyjskim parlamencie powie-
dział m.in: „Bić się będziemy na morzach i oceanach, bić się będziemy z coraz 
większą ufnością i z coraz większą siłą w przestworzach, bronić będziemy naszej 
Wyspy bez względu na cenę, bić się będziemy na plażach, bić się będziemy na 
lądowiskach, bić się będziemy na polach i na ulicach, bić się będziemy wśród 
wzgórz, i nigdy się nie poddamy”.

Wobec podpisania układu o zawieszeniu broni między Niemcami a Francją 22 
czerwca 1940 w Compiègne, polskie władze skorzystały z  zaproszenia Winstona 
Churchilla - premiera Wielkiej Brytanii i przeniosły swoją siedzibę do Londynu.  

Gibraltar, brytyjski port i baza wojskowa z lotniskiem miał duże militarne znacze-
nie. Umożliwiał on dostarczanie zaopatrzenia wojskom brytyjskim w rejonie Morza 
Śródziemnego i utrzymanie ich łączności z metropolią. Z kolei flocie włoskiej 
blokował wstęp na Ocean Atlantycki. Dla tysięcy Polaków Gibraltar był punktem 
tranzytowym w drodze na Wyspy Brytyjskie. Po upadku Francji jego znaczenie 
wzrosło jeszcze bardziej.

Między mieszkańcami Wysp Brytyjskich a przybywającymi tam w 1940 r. Polakami 
istniała ogromna różnica kulturowa. Prawie nikt z naszych żołnierzy nie mówił 
wtedy po angielsku. Obce nam były: brytyjskie prawo, jednostki miar, system pań-
stwowy oraz wojskowy, obyczaje i mentalność. Brytyjczycy z kolei nie wiedzieli nic 
o Polakach. Łączyły nas tylko: ten sam wróg oraz wspólne, dramatyczne położenie. 

ewakuację polskich władz państwowych z Francji do Wielkiej Brytanii;

przerzut polskiego wojska oraz personelu lotniczego na Wyspy Brytyjskie w celu 
kontynuacji walki;

sytuację strategiczną w Europie Zachodniej, zdobytej i okupowanej prawie w całości 
przez niemiecką III Rzeszę;

rolę Wielkiej Brytanii jako ostatniej rubieży obronnej w walce z III Rzeszą.
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Kampania powietrzna

Niemiecki bombowiec Heinkel 111 podczas nalotu na Londyn. 7 września 1940 r. 
Fot. domena publiczna; koloryzacja: Mikołaj Kaczmarek.

Niemcy, chcąc pokonać Wielką Brytanię – ostatnie nie okupowane, 
walczące z nimi państwo w Europie – musieli zdobyć panowanie 

nad angielskim niebem. Dlatego 10 lipca 1940 r. rozpoczęli zmasowaną 
ofensywę lotniczą przeciwko brytyjskim portom, lotniskom, fabrykom 
i miastom. Nalotów dokonywały bombowce 2, 3 i 5 Floty Powietrznej 
Luftwaffe w osłonie samolotów myśliwskich z terenów podbitych przez 
Niemcy (Francji, Belgii i Norwegii). Losy Wielkiej Brytanii zależały od jej 
obrony powietrznej, a zwłaszcza od pilotów myśliwskich RAF.

Pilot myśliwski musiał manewrować samolotem tak, aby przeciwnik znalazł się na 
celowniku, po czym otwierał ogień z karabinów maszynowych i działek zamontowanych 
w kadłubie lub skrzydłach. Na zdjęciu niemieckie bombowce Heinkel 111 atakowane 
przez myśliwiec Spitfire z 609 Dywizjonu RAF. Widoczne ślady pocisków smugowych. 
25 września 1940 r. 
Fot. domena publiczna; koloryzacja: Mikołaj Kaczmarek.
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STREFA EDUKACJI

Czy wiesz, że...

Zwróć uwagę na...

Za dzień rozpoczęcia bitwy o Wielką Brytanię uważa się 10 lipca 1940 r., kiedy Luftwaffe 
rozpoczęła systematyczne ataki przeciw flocie brytyjskiej. Później naloty skierowano 
przeciw militarnym i przemysłowym celom naziemnym. Największe nasilenie walk 
przypadło na wrzesień 1940 r., kiedy głównym celem niemieckich ataków stał się 
Londyn. Naloty trwały również w kolejnych miesiącach, ale ich natężenie malało ze 
względu na poniesione przez Luftwaffe straty oraz pogarszające się, jesienne warunki 
atmosferyczne. Niemcy musieli uznać swoją przegraną. Powszechnie przyjmuje się 
31 października 1940 r. jako datę zakończenia bitwy o Wielką Brytanię.

Cieśnina Kaletańska oddziela Anglię od Francji w najwęższej części kanału La Manche. 
Jej szerokość to zaledwie 33,3 km. Po obu jej stronach znajdują się dwa znane miasta: 
Calais we Francji i Dover w Anglii. Żołnierze walczących stron, stojąc na brzegu w tym 
miejscu, mogli się obserwować przy pomocy lornetek lub nawet gołym okiem. 

Londyn – główny cel niemieckich nalotów w drugiej fazie bitwy – dzieliła niewielka 
odległość od baz Luftwaffe w podbitej Francji. W przypadku lotnisk w płn. – wsch. 
części Francji było to od 200 do 250 km, które niemieckie wyprawy bombowe poko-
nywały w kilkadziesiąt minut.

Niemieckie naloty polegały na wysyłaniu grup dziesiątek lub setek samolotów bom-
bowych z zadaniem zrzucenia bomb na określony cel. Bombowce leciały w uporząd-
kowanym szyku, broniąc się wzajemnie ogniem swoich karabinów maszynowych, 
jednak przede wszystkim osłaniały je samoloty myśliwskie Luftwaffe. RAF kierował 
przeciw takim wyprawom grupy samolotów myśliwskich, które atakowały bombowce 
ogniem karabinów maszynowych, zamontowanych w skrzydłach. Wywiązywała się 
grupowa walka powietrzna, którą można porównać do starcia dwóch wrogich rojów 
owadów. 

Polscy lotnicy, walczący wspaniale w czasie bitwy o Wielką Brytanię w 1940 r, byli 
absolwentami szkół lotniczych II Rzeczpospolitej w Dęblinie i Grudziądzu. W Anglii, 
przed wejściem do walki, zostali tylko przeszkoleni na brytyjskich samolotach i w tam-
tejszym systemie obrony powietrznej.

kluczową rolę panowania w powietrzu w planach inwazyjnych  Hitlera na Wyspy 
Brytyjskie w 1940 r;

niemiecką ofensywę lotniczą rozpoczętą w lipcu 1940 r., i kolejne etapy przebiegu 
bitwy o Wielką Brytanię;

akcje Luftwaffe skierowane przeciwko brytyjskim portom, lotniskom, fabrykom 
i ludności  cywilnej w miastach;

niewielkie odległości pomiędzy lotniskami wroga a celami Luftwaffe na Wyspach 
Brytyjskich.
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Brytyjska antena radiolokacyjna w czasie Bitwy o Wielką Brytanię.

Radar i Enigma Brytyjczycy zbudowali przed II wojną światową na swoim południowym 
i wschodnim wybrzeżu system anten radarowych wcześnie wykry-

wających zbliżające się wrogie samoloty. 25 lipca 1939 r. polski wywiad 
przekazał służbom brytyjskim opracowane przez polskich kryptologów 
algorytmy umożliwiające odczytywanie niemieckich tajnych rozkazów 
przekazywanych przez maszynę szyfrującą Enigma. Dzięki temu w czasie 
bitwy o Wielką Brytanię Anglicy odszyfrowywali do tysiąca niemieckich 
depesz dziennie.
Te dwie zdobycze techniczne, zastosowane w systemie obrony Wielkiej 
Brytanii, walnie przyczyniły się do pokonania Luftwaffe.

Niemiecka maszyna szyfrująca Enigma. Widoczna klawiatura, panel i wystające przez 
pokrywę trzy karbowane pierścienie wirników. 
Fot. Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie.

2928



Centrum dowodzenia, tzw. Operations Room brytyjskiej 10 Grupy Myśliwskiej w Rudloe 
Manor w południowo-zachodniej Anglii. 
Fot. domena publiczna; koloryzacja: Mikołaj Kaczmarek.

STREFA EDUKACJI

Zwróć uwagę na...

Czy wiesz, że...
Słowo „radar” pochodzi od angielskiego określenia: „Radio Detection And Ranging” 
(pol. radiowe wykrywanie i namierzanie). Oznacza urządzenie służące do wykrywa-
nia zbliżających się obiektów, zastosowane w systemie obrony Wielkiej Brytanii pod 
koniec lat 30. Dowództwo RAF znało dzięki polskim kryptologom i radarowi kierunki 
niemieckich uderzeń lotniczych oraz wielkość wypraw bombowych. Mogło zatem 
optymalnie dysponować własnymi siłami obrony. Radar do dzisiaj jest stosowany 
i doskonalony w służbie militarnej oraz cywilnej na całym świecie.

Kryptolodzy, pracujący dla polskiego wywiadu w  latach trzydziestych: Marian 
Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski opracowali metody odczytywania niemiec-
kich, tajnych depesz wojskowych, przesyłanych przy pomocy elektromechanicznej 
maszyny szyfrującej Enigma. Zarówno Niemcy, jak i nasi sojusznicy: Brytyjczycy 
i Francuzi uważali złamanie kodów Enigmy za niemożliwe. Osiągnięcie polskich 
matematyków w dużym stopniu przyczyniło się do pokonania Niemiec zarówno 
w bitwie o Wielką Brytanię, jak i w całej II wojnie światowej.

Ofensywę powietrzną przeciw Wielkiej Brytanii w  1940 r. prowadziły trzy floty 
Luftwaffe: 2, 3 i 5.  Siły obrony były podzielone na cztery grupy myśliwskie RAF: 10, 
11, 12 i 13. Zdecydowana większość niemieckich uderzeń była kierowana przeciwko 
celom południowo-wschodniej Anglii, bronionej przez 11 Grupę RAF. 

rolę odegraną w czasie starć lotniczych w 1940 r. przez brytyjski system radarowy;

znaczenie złamania kodu szyfrującego Enigmy i fakt odczytywania przez stronę 
brytyjską tajnych niemieckich rozkazów;

polski wkład w złamanie kodu szyfrującego Enigmy.
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W dywizjonach brytyjskich

Najsławniejszym polskim pilotem myśliwskim w sierpniu 1940 r. stał się sierż. Antoni 
Głowacki, który walcząc w brytyjskim Dywizjonie 501 „County of Gloucester”, zestrzelił 
24 sierpnia aż pięć samolotów wroga. Tylko dwóm alianckim pilotom w czasie bitwy 
udało się tego dokonać. Na zdjęciu: A. Głowacki, jako porucznik 308 Dywizjonu 
Myśliwskiego na Trafalgar Square w Londynie. Uroczystość „Skrzydła dla Zwycięstwa”, 
10–12 marca 1943 r. 
Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie/ Ośrodek KARTA; 
koloryzacja Mikołaj Kaczmarek.

Polscy lotnicy, którzy od 8 grudnia 1939 r. trafiali do Wielkiej Brytanii 
i przechodzili szkolenie w RAF, byli w  lecie 1940 r. kierowani jako 

uzupełnienie do dywi-zjonów brytyjskich. Pierwsze polskie zwycięstwo 
w bitwie o Wielką Brytanię odniósł por. Antoni Ostowicz ze 145 Dywizjonu 
RAF, biorący udział 16 lipca w zestrzeleniu niemieckiego bombowca 
Heinkel 111. Porucznik Ostowicz był również naszą pierwszą stratą – 
zginął 11 sierpnia. W czasie bitwy 81 polskich pilotów latało w 27 dywi-
zjonach brytyjskich i zniszczyło około 40 samolotów Luftwaffe.

Łapię najbliższego Junkersa, wchodzę mu na ogon 
i walę długą serię w brzuch maszyny. Lecą kawałki 

blach i dym z lewego silnika. Zwalnia. Wyrywam 
z większą szybkością w bok i znowu atakuję. Kropię 

z góry wzdłuż całej maszyny. Pali się cały grat, oba 
silniki i kadłub. […] Nagły błysk, kłąb dymu i jakieś 

śmiecie lecą do wody. l nic więcej. Dosłownie zmienił 
się w ogień i dym. Widocznie pożar  

doszedł do zbiorników. Eksplozja i koniec.

Powojenna relacja sierż. Antoniego Głowackiego z jednego z lotów bojowych  
24 sierpnia 1940 r.
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Pilotem 501 Dywizjonu był również najskuteczniejszy polski pilot II wojny światowej 
– ppor. Stanisław Skalski. 5 września 1940 r. został zestrzelony nad Canterbury, ciężko 
ranny i poparzony. Po wyjściu ze szpitala wrócił do jednostki. Na zdjęciu w kabinie 
swojego samolotu Hurricane. 
Fot. ze zbiorów Roberta Gretzyngiera, koloryzacja: Mikołaj Kaczmarek.

STREFA EDUKACJI

Czy wiesz, że...

Zwróć uwagę na...

Squadron (polski odpowiednik – eskadra) jest podstawową jednostkę lotniczą w RAF. 
W terminologii wojskowej II Rzeczpospolitej słowo szwadron przypisane było oddziałom 
kawalerii, dlatego polskim odpowiednikiem jednostki tego rodzaju był dywizjon. W dywi-
zjonie myśliwskim latało ok. 30 pilotów, pełniących służbę zmianową. Do lotu w pełnym 
składzie bojowym dywizjon wystawiał 12 jednoosobowych samolotów, podzielonych na 
2 eskadry po 6 maszyn. W czasie bitwy o Wielką Brytanię RAF ponosił tak wielkie straty 
w ludziach i sprzęcie, że ww. dane były tylko teoretyczne.

Brytyjczycy początkowo planowali sformować jedynie dwa polskie dywizjony bombowe, 
które miały być częścią RAF - Royal Air Force (Królewskie Siły Powietrzne) a polscy lotnicy 
mieli wstąpić do Ochotniczej Rezerwy RAF (RAF Volunteer Reserve), składając podwójną 
przysięgę – polską i na wierność królowi. Dopiero wobec zaistniałej dramatycznej po-
trzeby obrony brytyjskiego nieba rząd Jego Królewskiej Mości zgodził się, aby nasi piloci 
zasilali dywizjony myśliwskie RAF oraz walczyli w ramach dwóch polskich dywizjonów 
myśliwskich.

Kurs pilota myśliwskiego w Wielkiej Brytanii trwał od 3 do 6 tygodni, obejmował loty 
indywidualne i w formacji, naukę taktyki i komunikacji radiowej. Polscy lotnicy, wyszko-
leni przed wojną w Dęblinie i Grudziądzu, kończyli swoje kursy znacznie przed czasem 
i ze znakomitymi wynikami. Najtrudniejszą sprawą okazało się biegłe posługiwanie się 
językiem angielskim, co było niezbędne podczas lotu dla komunikacji ze stacją naziemną 
i własnym dywizjonem.

Mundury polskich lotników, widoczne na fotografiach wystawy. Są to niebieskoszare 
mundury Królewskich Sił Powietrznych z polskimi elementami jak: orzeł na czapce, od-
znaka pilota, zwana potocznie „gapą”, guziki z orłem, oznaki polskich stopni na klapach 
kołnierzy, naszywka „Poland” na górnej części rękawa. Nasi piloci oprócz polskich stopni 
wojskowych, posiadali również brytyjskie. Sprawy takie były uregulowane umową prawną 
pomiędzy rządem polskim i brytyjskim zawartą 5 sierpnia 1940 r.

dramatyczną sytuację Wielkiej Brytanii latem 1940 r., która wymusiła szybkie włą-
czenie polskich pilotów do służby;

polskie sukcesy w walce z nieprzyjacielem odniesione w ramach brytyjskich 
dywizjonów.
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Dywizjony bombowe 300 i 301

Lotnicy Dywizjonu 300 „Ziemi Mazowieckiej” zajmują miejsca w brytyjskim bombowcu Fairey Battle. 
Widoczne litery kodowe Dywizjonu – BH, z powodu których lotnicy jednostki nosili przydomek 
„Bohuny”. Lotnisko Bramcote, Wielka Brytania, 7 sierpnia 1940 r. 
Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie/ Ośrodek KARTA; 
koloryzacja: Mikołaj Kaczmarek.

Radiooperator/strzelec 301 Dywizjonu Bombowego „Ziemi Pomorskiej” w  kabinie 
bombowca Fairey Battle. Wielka Brytania 1940 r. 
Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie/KARTA; 
koloryzacja: Mikołaj Kaczmarek

Brytyjskie dowództwo początkowo zgadzało się na tworzenie wy-
łącznie polskich jednostek bombowych. Na lotnisku w Bramcote 

1  lipca 1940 r. sformowano Dywizjon 300 „Ziemi Mazowieckiej”, 
a 22  lipca 1940 r. Dywizjon 301 „Ziemi Pomorskiej”. Weszły do walki 
w drugiej fazie bitwy; działały z lotniska Swinderby. Od 14 września 
do 15 października 1940 r. bombardowały niemieckie barki desantowe 
przygotowane do inwazji na Wyspy Brytyjskie w portach okupowanej 
Europy: Boulogne, Calaise i Ostenda.

36 37



Generał Władysław Sikorski z  wizytą u  polskich lotników bombowych. Lotnisko 
w Bramcote, Wielka Brytania, 7 sierpnia 1940 r. 
Fot. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie/ Ośrodek KARTA; 
koloryzacja Mikołaj Kaczmarek. STREFA EDUKACJI

Czy wiesz, że...

Zwróć uwagę na...

Polskie dywizjony tworzone w Wielkiej Brytanii kadrowo podlegały dowództwu 
Polskich Sił Zbrojnych, ale operacyjnie i materiałowo – dowództwu brytyjskiemu. 
Działały bojowo jako część RAF. Stąd ich numeracja, odpowiadająca porządkowi 
Królewskich Sił Powietrznych. Pierwszy z utworzonych polskich dywizjonów miał 
numer 300, ostatni – 318. 

W RAF każdy dywizjon miał swoje oznaczenie kodowe w postaci dwóch liter na 
kadłubie. Po drugiej stronie kolorowego pierścienia (symbol RAF) – znajdowała się 
litera przyporządkowana konkretnej maszynie. Litery BH to oznaczenie polskiego 
dywizjonu 300.

Na samolotach naszych dywizjonów, oprócz ww. pierścieni RAF, malowano pomniej-
szony polski symbol lotniczy – szachownicę. Umieszczano ją najczęściej obok kabiny 
pilota, dla podkreślenia, że jest to samolot brytyjski, ale z polską załogą.

Lotnikom polskich dywizjonów nadawano przydomki pochodzące od ww. liter ko-
dowych. Dlatego członkowie dywizjonu 300 to potocznie „Bohuny” a dywizjonów 
myśliwskich: 303 (litery RF) – „Rafały”, 308 (ZF) – „Zefiry”, 317 (JH) – „Juhasy”.

Jeszcze w czasie trwania bitwy utworzono dwa kolejne polskie dywizjony bombowe: 
304 „Ziemi Śląskiej” i 305 „Ziemi Wielkopolskiej”. Weszły do walki w kwietniu 1941 r.

W skład załogi brytyjskiego bombowca Fairey Battle wchodził pilot, nawigator oraz 
strzelec pokładowy, natomiast samoloty myśliwskie Hawker Hurricane polskich dy-
wizjonów myśliwskich były jednoosobowe. Dlatego też skład osobowy dywizjonów 
bombowych był znacznie większy i dowodził nimi oficer wyższy rangą niż w przy-
padku dywizjonów myśliwskich.

zadania przydzielone dywizjonom bombowym w okresie bitwy o Wielką Brytanię;

wszechstronność polskich lotników umożliwiającą tworzenie w Wielkiej Brytanii 
dywizjonów różnej specjalności.
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DYWIZJON myśliwski 302

Książę Kentu Jerzy Windsor (brat króla Jerzego VI) z wizytą w Dywizjonie 302. Od 
prawej: sierż. Marian Wędzik, ppor. Jan Maliński, sierż. Marian Rytka, sierż. Antoni Beda. 
Fot. ze zbiorów Roberta Gretzyngiera; koloryzacja: Mikołaj Kaczmarek.

Wrak niemieckiego samolotu Junkers 88, zestrzelonego 19 września 1940 r. przez 
por. Juliana Kowalskiego z dywizjonu 302. 
Fot. Ze zbiorów Roberta Gretzyngiera; koloryzacja: Mikołaj Kaczmarek.

Bardzo duże straty w personelu latającym, ponoszone w bitwie, oraz 
znakomita postawa polskich pilotów w dywizjonach brytyjskich skło-

niły Anglików do wprowadzenia do walki dwóch polskich jednostek 
myśliwskich. 15 sierpnia 1940 r. loty bojowe rozpoczął Dywi-zjon 302 
„Poznański”, kontynuujący tradycje III Dywizjonu Myśliwskiego 3 Pułku 
Lotniczego w Poznaniu. Jego piloci (operujący z  lotnisk w Leconfield 
i Duxford) uzyskali czasie bitwy o Wielką Brytanię około 8 zestrzeleń.
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STREFA EDUKACJI

Czy wiesz, że...

Zwróć uwagę na...

Nazwy polskich dywizjonów myśliwskich zawierały odwołanie do konkretnych miast, 
związanych z lotnictwem II Rzeczpospolitej. W przypadku dywizjonów bombowych 
były to regiony/ziemie. 

Dywizjon 302 „Poznański” był pierwszą polską jednostką myśliwską sformowaną 
w Wielkiej Brytanii. Walory bojowe wykazane przez polskich myśliwców w czasie 
bitwy pozwoliły na sformowanie w 1940 r. jeszcze dziewięciu jednostek tego rodzaju.

Większość pilotów jednostki wywodziło się z III Dywizjonu Myśliwskiego 3 Pułku 
Lotniczego, walczącego w kampanii polskiej w 1939 r. w Armii „Poznań”. W kampa-
nii francuskiej wielu z nich latało w Dywizjonie 1/145. Uwidoczniono to w odznace 
Dywizjonu 302 (patrz niżej). Sylwetka kruka została zapożyczona z godła 132 eskadry 
myśliwskiej ww. III dywizjonu. Tło stanowią narodowe barwy francuskie. W górnym 
rogu cyfry: 1/145, w dolnym: 302.

W czasie bitwy o Wielką Brytanię dowództwo polskich dywizjonów było podwójne: 
polskie i brytyjskie. Pierwszymi dowódcami Dywizjonu 302 byli majorzy: Mieczysław 
Mümler i William A. J. Satchell. Ich współpraca nie zawsze przebiegała poprawnie. 
Kiedy nasi piloci opanowali biegle język angielski oraz specyfikę działania RAF, do-
wódcy brytyjscy zostali z polskich dywizjonów wycofani.

Pełnowymiarowa makieta samolotu myśliwskiego Hurricane’a z literami kodowy-
mi dywizjonu 302 – WX, jest  zamontowana na maszcie przy głównym wejściu do 
Imperialnego Muzeum Wojny w Duxford w Anglii.

znakomitą postawę polskich pilotów myśliwskich w walce, która skłoniła Brytyjczyków 
do stworzenia odrębnych polskich jednostek lotniczych;

sukcesy odnotowane przez pierwszą polską jednostkę myśliwską w Wielkiej Brytanii 
- Dywizjon 302 „Poznański”.

Dywizjon myśliwski 303

O renomie, jaką zdobył Dywizjon 303, świadczyła m.in. wizyta, jaką złożył w jednostce król 
Jerzy VI 26 września 1940 r. Na zdjęciu król ściska dłoń ppor. Mirosławowi Fericiowi. Obok 
ppor. Jan Zumbach. Chwilę po wyjeździe króla Dywizjon został znów poderwany do walki. 
Fot. Ze zbiorów Roberta Gretzyngiera; koloryzacja: Mikołaj Kaczmarek.
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Fenomenem okazał się Dywizjon 303 „Warszawski”, sformowany  
2 sierpnia w Northolt. Kontynuował tradycje III Dywizjonu Myśliwskiego  

1 Pułku Lotniczego w Warszawie oraz 7 Eskadry Myśliwskiej im. Tadeusza 
Kościuszki, która wyróżniła się w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. 
Piloci dywizjonu okazali się niezwykle skuteczni – w ciągu zaledwie 39 dni 
(od 30 sierpnia do 7 października 1940 r.) zniszczyli około 60 samolotów 
niemieckich. Dywizjon 303 stał się jedną z najlepszych jednostek całej 
bitwy, a jego dokonania dawały nadzieję i otuchę rodakom w okupowa-
nej Polsce.

Samolot myśliwski Hurricane star-
tujący z lotniska Northolt. Widoczne 
godło Dywizjonu 303. 
Fot. ze zbiorów Muzeum Pracowni 
Literackiej Arkadego Fiedlera; 
koloryzacja: Mikołaj Kaczmarek.

STREFA EDUKACJI

Czy wiesz, że...

Zwróć uwagę na...

Dywizjon 303 określano jako „Warszawski”, ponieważ kontynuował tradycje warszaw-
skiej 111. Eskadry Myśliwskiej z wojny obronnej 1939 r. oraz 7. Eskadry Myśliwskiej, 
walczącej w wojnie polsko-bolszewickiej w 1919 i 1920 r. Godło Dywizjonu 303 
(patrz niżej) nawiązuje do godła 7. Eskadry, zaprojektowanego przez jednego z jej 
amerykańskich pilotów – Elliota Chessa. Symbolizuje polską i amerykańską walkę 
o niepodległość. Stąd czerwona krakowska rogatywka i dwie skrzyżowane kosy 
(powstanie kościuszkowskie) oraz gwiazdy i pasy (flaga amerykańskiej republiki).

Wybitne rezultaty osiągnięte przez pilotów Dywizjonu 303 w czasie bitwy o Wielką 
Brytanię były skutkiem znakomitego szkolenia prowadzonego w II Rzeczpospolitej 
w akademiach lotniczych w Dęblinie i Grudziądzu oraz doświadczeń bojowych 
w kampanii polskiej w 1939 r. i kampanii francuskiej w roku 1940. Dywizjon 303 
był najprawdopodobniej najlepszym dywizjonem w całym RAF w czasie bitwy, a na 
pewno najlepszym latającym na starszych myśliwcach Hawker Hurricane. Trzy dy-
wizjony brytyjskie z podobną liczbą zwycięstw walczyły na lepszych samolotach 
Supermarine Spitfire.

sukcesy odnotowane w czasie bitwy przez Dywizjon 303 „Warszawski”;

ocenę działań dywizjonu 303, jako jednej z najlepszych jednostek myśliwskich bitwy o Wielką 
Brytanię.

Pierwszymi dowódcami Dywizjonu 303 byli majorzy: Zdzisław Krasnodębski i Ronald 
Kellet. 6 września 1940 r. major Krasnodębski - ciężko poparzony w płonącym sa-
molocie - trafił do szpitala, a jego miejsce następnego dnia zajął porucznik Witold 
Urbanowicz, przedwojenny instruktor i wychowawca wielu polskich pilotów.
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Asy myśliwskie Dywizjonu 303. Od lewej: ppor. Mirosław Ferić, ppor. Bogdan Grzeszczak, 
ppor. Jan Zumbach, por. Zdzisław Henneberg oraz kpt. John Kent. Jan Zumbach oprócz 
żółtej kamizelki ratunkowej, tzw. maewestki, ma jedwabny szalik. Piloci myśliwscy zakła-
dali je do lotu. W Dywizjonie 303 używano szalików koloru szkarłatnego. 
Fot. domena publiczna; koloryzacja: Mikołaj Kaczmarek.



Upamiętnienie

Polski Mig-29 z 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego 
w Mińsku Mazowieckim, z godłem Dywizjonu 303 
„Warszawskiego” na kabinie pilota i grzbiecie oraz 
wizerunkiem mjr. Mariana Pisarka, pilota dywizjonu 
na stateczniku. Obok polski F-16 z 31 Bazy Lotnictwa 
Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach, z godłem 
Dywizjonu 302 „Poznańskiego” na kabinie pilota 
i wizerunkiem „poznańskiego kruka” na grzbiecie. 
Na state-czniku litery „WX” – oznaczenie kodowe 
Dywizjonu 302. Sesja odbyła się 7 lipca 2020 r. dla 
uczczenia 80. rocznicy bitwy o Wielką Brytanię. 
Fot. Piotr Łysakowski.

Pułkownik Stanley Vincent, dowódca brytyjskiej bazy w Northolt, gdzie stacjonował 
Dywizjon 303, początkowo nie dowierzał sukcesom polskich myśliwców. 11 września 
1940 r. wybrał się na lot bojowy wraz z dywizjonem 303. Po powrocie stwierdził: „Mój 
Boże, oni naprawdę ich koszą!”

Jednym z największych asów Dywizjonu 303 był Czech Josef František. Wypracował 
specyficzna metodę latania bojowego, polegającą na samotnym czyhaniu nad 
Kanałem La Manche na wracające do baz we Francji samoloty niemieckie. Zgłosił 
ogółem 17 zestrzelonych samolotów niemieckich, co czyni go jednym z najlepszych 
pilotów Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii. Zginął 8 października 1940 r. 
i został pochowany na polskim cmentarzu wojskowym w Northwood.

Jedwabny szalik był ważnym elementem ubioru pilota myśliwskiego. W czasie lotu 
bojowego musiał bezustannie obracać głowę wypatrując wrogich samolotów a szalik 
chronił skórę szyi przed obtarciami. Każdy dywizjon miał swój wzór szalika o charak-
terystycznej barwie. W przypadku dywizjonu 303 były to szaliki koloru szkarłatnego 
a w dywizjonie 302 – koloru czekoladowego.
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Znany polski pisarz i podróżnik  
Arkady Fiedler odwiedził Dywizjon 
303 w czasie bitwy, a swoje wrażenia 
opisał w reportażu pt. Dywizjon 
303. Książka ukazała się w 1942 r. 
W okupowanym kraju wydawano ją 
czterokrotnie, jeszcze w czasie wojny 
publikowano ją w tłumaczeniu na 
język angielski, francuski, portugalski 
i holenderski. Do dziś opublikowano 
1,5 mln egzemplarzy w 30  wydaniach. 
Fot. ze zbiorów Muzeum Pracowni 
Literackiej Arkadego Fiedlera.

W 2010 r. Instytut Pamięci Narodowej wydał grę edukacyjną pt. 303, która zyskała tytuł Planszowej Gry 
Wojennej Roku 2010 w konkursie organizowanym przez Portal Strategie i portal Poltergeist. 
Fot. IPN.

STREFA EDUKACJI

Czy wiesz, że...

Zwróć uwagę na...

Tradycję Dywizjonu 302 „Poznańskiego” kontynuuje dzisiaj 31 Baza Lotnictwa 
Taktycznego w Poznaniu. Symbol czarnego kruka znajduje się w godle jednostki, 
jest również uwidaczniany na działających tam samolotach wielozadaniowych 
F-16C Block 52+.

Tradycję Dywizjonu 303 „Warszawskiego”, kontynuuje dzisiaj 23 Baza Lotnictwa 
Taktycznego im. ppłk pil. Jana Zumbacha w Mińsku Mazowieckim. Na stacjonu-
jących tam samolotach wielozadaniowych Mig-29 jest uwidaczniane godło jed-
nostki (oparte na godle Dywizjonu 303.), jak również wizerunki asów dywizjonu: 
Jana Zumbacha, Witolda Urbanowicza, Mariana Pisarka i in.

Walka polskich lotników pod brytyjskim niebem w 1940 r. została upamiętnio-
na na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie napisem na jednej z tablic  
o II wojnie światowej: „BITWA O W. BRYTANIĘ VII–IX 1940”, a po 1990 roku – „BITWA 
O ANGLIĘ 10 VII – 31 X 1940”.

Z inicjatywy polskiego stowarzyszenia Polish Air Force Association, w 1948 r. koło 
bazy RAF Northolt pod Londynem odsłonięto Polish War Memorial – pomnik ku 
czci lotników Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie w czasie II wojny światowej. 
Wykonany jest w wapieniu i zwieńczony orłem odlanym z brązu.

Bitwa o Wielką Brytanię jest wciąż tematem wielu filmów dokumentalnych oraz 
fabularnych, jak np.: „Bitwa o Anglię” (ang. Battle of Britain) – film produkcji bry-
tyjskiej z 1969 r., „Ciemnoniebieski świat” (czes. Tmavomodrý svět) – film czeski 
z 2001 r. oraz dwa filmy polskie z 2018 r: „Dywizjon 303. Historia prawdziwa” oraz 
„303. Bitwa o Anglię”.

19 września 2011 roku w Muzeum-Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera, (prowa-
dzonej przez jego synów) odsłonięto wierną replikę myśliwca Hawker Hurricane 
Mk I (skala 1:1) pomalowanego w barwach samolotu Witolda Urbanowicza, do-
wódcy dywizjonu 303.

kontynuowanie tradycji polskich dywizjonów lotniczych z Wielkiej Brytanii przez 
dzisiejsze 

jednostki lotnicze Wojska Polskiego; 

uwiecznienie dokonań polskich lotników w bitwie o Wielką Brytanię na pomnikach 
w kraju za granicą;

nieprzemijającą popularność tematyki związanej z bitwą o Wielką Brytanię w litera-
turze i kulturze popularnej.
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bilans bitwy o wielką brytanię
Polscy piloci, latający w bitwie o Wielką Brytanię nowoczesnymi 

samolotami, mogli wreszcie nawiązać równorzędną walkę z prze-
ciwnikiem i pokazać, co potrafią. Rewelacyjne dokonania bojowe wy-
szkolonych w dęblińskiej Szkole Orląt polskich lotników przechyliły 
szalę zwycięstwa na stronę brytyjską. Przyspieszyły też formowanie 
w Wielkiej Brytanii kolejnych polskich dywizjonów.

Bitwa o Wielką Brytanię była momentem zwrotnym II wojny światowej. 
Niemiecki podbój został zatrzymany a z terenu Wielkiej Brytanii wkrót-
ce wyszła ofensywa – najpierw powietrzna, później lądowa - która 
wyzwoliła w 1944 r. kraje Europy Zachodniej.

Londyn po bombardowaniu niemieckim w 1940 r.
Fot. Domena publiczna; koloryzacja: Mikołaj Kaczmarek.
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ROYAL AIR FORCE
10 lipca – 31 października 1940 r.
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STREFA EDUKACJI

Czy wiesz, że...

Zwróć uwagę na...

Bitwa o Wielką Brytanię była pierwszym w historii wojen starciem o strategicznym 
znaczeniu, rozgrywanym wyłącznie w powietrzu. Miała kluczowe znaczenie, gdyż 
zmieniła bieg II wojny światowej, powstrzymując triumfalny pochód niemieckiej 
machiny wojennej. Wielka Brytania pozostała niezdobytym terenem, na którym 
działał polski rząd i siły zbrojne. Miała też olbrzymie znaczenie moralne dla Polaków 
cierpiących w kraju pod okupacją niemiecką. Na Wyspach Brytyjskich zaczęto gro-
madzić siły alianckie, które w drugiej fazie wojny wyzwoliły Europę Zachodnią spod 
władzy Adolfa Hitlera.

Polacy byli zdecydowanie najliczniejszą grupą cudzoziemskich pilotów w Królewskich 
Siłach Powietrznych. Byli też najbardziej efektywni (biorąc pod uwagę również 
Brytyjczyków), ponosząc w walkach powietrznych stosunkowo niewielkie straty 
wobec bardzo dużej liczby zwycięstw. Dowódca brytyjskiego lotnictwa myśliwskiego 
w czasie bitwy o Wielką Brytanię, Air Chief Marshall (generał broni) Hugh Dowding, 
powiedział po jej zakończeniu: „Gdyby nie wspaniałe polskie dywizjony i ich bez-
przykładne bohaterstwo, wahałbym się twierdzić, że wynik bitwy byłby taki sam”.

8 czerwca 1946 r. ulicami Londynu przeszła wielka defilada wojsk alianckich dla 
uczczenia zwycięstwa nad państwami Osi w II wojnie światowej. Spośród żołnie-
rzy Polskich Sil Zbrojnych w Wielkiej Brytanii zaproszenie do udziału w defiladzie 
otrzymali od organizatorów jedynie piloci Dywizjonu 303. Nie przyjęli go na znak 
solidarności z kolegami z pozostałych polskich formacji wojskowych. 

statystyki strat brytyjskich i niemieckich w czasie bitwy o Wielką Brytanię;

rolę odegraną przez polskich pilotów w bitwie o Wielka Brytanię;

przełomowy charakter bitwy o Wielką Brytanię, jako pierwszej strategicznej porażki 
III Rzeszy w II wojnie światowej, zmieniającej jej dalszy przebieg;

znaczenie moralne i  propagandowe tego zwycięstwa dla okupowanych przez 
Niemców narodów Europy.

Przed 1939 r.
– 15 listopada 1918 r. por. pilot Stanisław Stec z III Eskadry Lotniczej Bojowej 
przyleciał z meldunkiem z oblężonego przez Ukraińców Lwowa do Warszawy. 
Jego samolot oznakowany był szachownicą o czterech białych i czerwonych 
polach. 7 grudnia 1918 r. szachownica została oficjalnym oznaczeniem pol-
skiego samolotu wojskowego.

– Listopad 1919 r. Amerykański pilot polskiej 7 Eskadry Lotniczej – por. 
Elliot Chess zaprojektował godło malowane na wszystkich samolotach jed-
nostki, przedstawiające czerwoną krakowską rogatywkę (jaką naczelnik 
Tadeusz Kościuszko nosił podczas insurekcji w 1794 r.) i dwie skrzyżowane 
kosy (symbolizujące chłopów walczących w insurekcji) na tle elementów 
flagi Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. 31 grudnia 1919 r. jednostka 
przyjęła nazwę: 7 Eskadra Myśliwska im. Tadeusza Kościuszki. Od 5 marca 
do 23 września 1920 r. eskadra walczyła w wojnie polsko – bolszewickiej.  

– 19 lutego 1921 r. zawarcie traktatu sojuszniczego pomiędzy Francją 
a Polską. Jego nowelizacja miała miejsce w maju 1939 r. i była podstawą do 
tworzenia oddziałów Polskich Sił Zbrojnych na terytorium Francji.

– 1 listopada 1925 r. utworzono  w Grudziądzu Oficerską Szkołę Lotnictwa 
z systemem szkolenia pilotów i obserwatorów w cyklu dwuletnim. Jest to 
początek wyższego kształcenia lotniczego w Rzeczpospolitej. 14 kwietnia 
1927 r. Oficerska Szkoła Lotnictwa została przeniesiona do Dęblina a rok 
później przemianowana na Szkołę Podchorążych Lotnictwa. 

– 2 sierpnia 1928 r. powstała 111 Eskadra Myśliwska, wywodząca się z 7 
Eskadry Myśliwskiej. 111 eskadra weszła w skład 1 Pułku Lotniczego na lot-
nisku Warszawa - Okęcie i kontynuowała godło 7 Eskadry.

– 2 sierpnia 1928 r. powstały: 131 i 132 Eskadry Myśliwskie, stacjonujące 
w ramach 3 Pułku Lotniczego na lotnisku Poznań – Ławica. Obydwie jednostki 
przyjęły do swoich godeł symbol czarnego kruka.

– 30 maja 1936 r. Minister Spraw Wojskowych, gen. Tadeusz Kasprzycki 
wprowadził dla polskiego lotnictwa nową barwę munduru (stalowo-nie-
bieską) oraz nowe godło – orzełek żołnierzy lotnictwa w obramowaniu 
dwu skrzydeł husarskich.

– 17 lipca 1937 r., utworzono Centrum Wyszkolenia Lotnictwa Nr 1 w Dęblinie 
obejmujące: Szkołę Podchorążych Lotnictwa, Szkołę Podchorążych Rezerwy 
Lotnictwa, Kurs Obserwatorów Lotniczych oraz Wyższą Szkołę Akrobacji 
i Strzelania. 
Od kandydatów wymagano świadectwa maturalnego oraz ukończonego 
kursu pilotażu w aeroklubie lub na obozach Lotniczego Przysposobienia 
Wojskowego (ci, którzy nie odbyli takiego kursu, kierowani byli na elimi-
nacyjny kurs w Wojskowym Obozie Szybowcowym w Ustianowej). Musieli 
zdać egzaminy wstępne (testy z wiedzy ogólnej – pisemnie i ustnie z języka 
obcego oraz ze sprawności fizycznej) oraz przejść pozytywnie badania le-
karskie i psychologiczne.
Kształcenie lotnicze w Centrum trwało 3 lata.
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Kampania polska
1939
19 V – Zacieśnienie sojuszu polsko-francuskiego przez podpisanie polsko-francu-

skiego protokołu o współpracy wojskowej w wypadku ataku Niemiec na Polskę.

25 VII – 2. Konferencja w Pyrach pod Warszawą. Przedstawiciele polskiego wywiadu 
przekazali swoim odpowiednikom z Wielkiej Brytanii i Francji efekty pracy 
naszych kryptologów, rozpracowujących niemiecką maszynę szyfrującą 
„Enigma”.

23 VIII – Zawarcie paktu o nieagresji pomiędzy III Rzeszą i Związkiem Socjalistycznych 
Republik Sowieckich, zwanego też paktem Ribbentrop – Mołotow, umożli-
wiającego atak tych państw na II Rzeczpospolitą.

25 VIII – Zawarcie układu sojuszniczego między Wielką Brytanią a Polską.

1 IX – Napaść Niemiec hitlerowskich na Polskę. Początek II wojny światowej

Zbombardowanie przez niemieckie lotnictwo (Luftwaffe) Wielunia – bezbronne-
go polskiego miasta, które stało się symbolem bestialstwa Niemców.

Kilka minut o  po godzinie 7:00, ppor. Władysław Gnyś z  121 Eskadry 
Myśliwskiej w Krakowie, zestrzelił w rejonie Olkusza dwa niemieckie bom-
bowce typu Dornier 17. Były to pierwsze samoloty niemieckie, zestrzelone 
przez alianckiego pilota w II wojnie światowej.

17 IX – Napaść Związku Sowieckiego na Polskę, uzgodniona z Niemcami w pakcie 
Ribbentrop – Mołotow. Naczelny Wódz, marsz. Edward Śmigły – Rydz wydaje 
rozkaz przelotu wszystkich polskich samolotów do Rumunii.

17-18 
IX

– Opuszczenie kraju przez polski rząd.

koniec 
IX

– Odtworzenie rządu RP we Francji

Kampania francuska
1939
8 XII – do wielkiej Brytanii przybyła pierwsza grupa polskich lotników, którzy 

zostali skierowani do Ośrodka Szkoleniowego na lotnisku RAF w Eastchurch.

15 XII – Odtworzenie na francuskim lotnisku Lyon – Bron polskiego Centrum 
Wyszkolenia Lotnictwa.

1940
4 I – Podpisanie polsko – francuskiej umowy o odtworzeniu polskich sił zbroj-

nych we Francji, w tym lotnictwa.

6 IV – francuskie Ministerstwo Lotnictwa wydało oficjalny rozkaz o sformowaniu 
Groupe de Chasse Polonaise de Varsovie – polskiej jednostki myśliwskiej. 
Zbudowano ją na podstawie III Dywizjonu Myśliwskiego „Dęblińskiego”. 
Powstał w ten sposób 1/145 Polski Dywizjon Myśliwski „Warszawski”, jedyny 
polski dywizjon walczący w 1940 r. we Francji.

10 V-  
-19 VI

– 150 polskich pilotów myśliwskich wzięło udział w kampanii francuskiej. 
13  spośród nich zginęło.

22 VI – Podpisanie zawieszenia broni pomiędzy Niemcami a  Francją. Wielka 
Brytania staje się ostatnim wolnym krajem koalicji antyhitlerowskiej.

6 VI – Przeniesienie rządu RP do Wielkiej Brytanii

Bitwa o Wielką Brytanię
1940
10 VII – Rozpoczęcie przez Luftwaffe ofensywy lotniczej przeciwko brytyjskiej 

żegludze na kanale La Manche. Uznaje się to za początek bitwy o Wielką 
Brytanię - pierwszej kampanii stoczonej wyłącznie przez lotnictwo.

19 VII – Pierwsze polskie zwycięstwo w bitwie. Por. Antoni Ostowicz z brytyjskiego 
Dywizjonu 145 wziął udział w zestrzeleniu niemieckiego bombowca typu 
Heinkel 111 nad kanałem La Manche.

5 VIII – Podpisanie polsko – brytyjskiej umowy o  utworzeniu Polskich Sił 
Powietrznych, jako części Polskich Sił Zbrojnych w Wielkiej Brytanii.

15 VIII – Pierwszy lot bojowy polskiego Dywizjonu 302 „Poznańskiego”, wykonany 
w rejonie Leconfield we wschodniej Anglii.

24 VIII – Sierż. Antoni Głowacki z brytyjskiego 501 Dywizjonu zestrzeliwuje 5 sa-
molotów niemieckich. Jest to najwyższa liczba zwycięstw powietrznych 
odniesionych jednego dnia przez polskiego pilota w II wojnie światowej.

30 VIII – Por. Ludwik Paszkiewicz z Dywizjonu 303 zestrzeliwuje podczas lotu szkol-
nego niemiecki samolot typu Messerschmitt 110 około 30 km na północ od 
Londynu.

31 VIII – Pierwszy lot bojowy polskiego Dywizjonu 303 „Warszawskiego”, wykona-
ny w rejonie Biggin Hill w południowej Anglii. W walce powietrznej piloci 
Dywizjonu zestrzelili 6 samolotów wroga..

11 IX – Nasi piloci zgłosili tego dnia zestrzelenie 21 samolotów Luftwaffe. Jest 
to najwyższa dzienna liczba zwycięstw powietrznych Polaków w bitwie o 
Wielką Brytanię.

14 IX – 6 polskich załóg bombowych z Dywizjonów 300 i 301 dokonało pierwszego 
nalotu na niemieckie okręty przygotowane do inwazji na Wielką Brytanię.

15 IX – Przełomowy dzień bitwy o Wielką Brytanię. Luftwaffe przeprowadziła tego 
dnia 8 nalotów przeciwko miastom brytyjskim.
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31 X – Zakończenie bitwy o Wielką Brytanię. Jest to data umowna - naloty nie-
mieckie na wielką Brytanię trwały nadal ale ze słabnącą siłą. W bitwie wzięło 
udział 171 polskich lotników, zginęło 30 spośród nich.

Po 1945 r.
19 VIII 
1946 – 
– 7 I 
1947

– Rozformowywanie dywizjonów Polskich Sił Powietrznych w  Wielkiej 
Brytanii.

1 IV 
2008

– Utworzenie 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego na lotnisku Poznań – Krzesiny, 
kontynuującej tradycje jednostek lotniczych związanych z tym miastem, 
m.in. 302 Dywizjonu Myśliwskiego.

1 VII 
2010

– Utworzenie 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego im. ppłk. pilota Jana Zumbacha 
w Mińsku Mazowieckim, kontynuującej tradycje jednostek lotniczych zwią-
zanych z Warszawą, m.in. 303 Dywizjonu Myśliwskiego.

Moduł edukacyjny
Propozycja zadań dla ucznia
1. Podziel klasę na 4 grupy. Każda z nich otrzyma biogram jednego lotnika – uczestni-

ka Bitwy o Wielką Brytanię: 

 f Stanisława Skalskiego;

 f Wacława Makowskiego;

 f Wacława Króla;

 f Josefa Františka.

Zadanie każdej grupy polega na opracowaniu życiorysu wskazanej osoby zgodnie 
z powyższą tabelką, ze szczególnym uwzględnieniem jej losów po zakończeniu Bitwy 
o Anglię. Po zaprezentowaniu efektów pracy grup uczniowie powinni spróbować 
odpowiedzieć na pytania:

 f Jak wyglądała sytuacja życiowa byłych uczestników bitwy o Wielką Brytanię 
w momencie zakończenia wojny ?

 f Czy warto było kłaść na szalę życie, zdrowie, w walce w obronie sojuszniczego 
kraju, który nie wsparł Polski w momencie wybuchu II wojny światowej ?

Imię i nazwisko:

Rok urodzenia:

Wyszkolenie lotnicze (szkoła, kursy itp.):

Droga do Wielkiej Brytanii:

Służba w czasie bitwy o Wielką Brytanię:

Losy po zakończeniu bitwy o Wielką Brytanię:

Losy po zakończeniu II wojny światowej:

Rok i miejsce śmierci:
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curriculum vitae

Imię i nazwisko:

Data urodzenia: 

Wyszkolenie lotnicze (szkoła, kursy itp.):

Droga do Wielkiej Brytanii:

Służba w czasie bitwy o Wielką Brytanię:

Losy po zakończeniu bitwy o Wielką Brytanię:

Okoliczności śmierci:

Losy po zakończeniu II wojny światowej:

Grupa nr 1

Stanisław Skalski (1915-2004)

Urodził się w Kodymie (Ukraina), w polskiej rodzinie, która po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości przeprowadziła się do kraju. W 1933 zdał maturę i dostał się na studia 
na Politechnice Warszawskiej, a  potem do Szkoły Nauk Politycznych w Warszawie. 
Zafascynowany lotnictwem ostatecznie porzucił studia i  wstąpił do wojska. Odbył 
szkolenie w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie, potem ukończył Szkołę 
Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie („Szkołę Orląt”). Następnie odbył przeszkolenie 
myśliwskie w Wyższej Szkole Pilotażu w Grudziądzu, które ukończył w 1938 i w stopniu 
podporucznika pilota rozpoczął służbę w pułku lotniczym stacjonującym w rejonie Torunia. 
W kampanii obronnej 1939 roku dowodził kluczem w toruńskiej eskadrze myśliwskiej. 
W połowie września wysłano go do Rumunii po odebranie samolotów dla polskiego wojska 
zamówionych we Francji jeszcze przed wojną. Samoloty nie dotarły do Rumunii. Wobec 
napaści Związku Sowieckiego Skalski nie wrócił do Polski tylko ruszył dalej, aby szukać 
możliwości walki powietrznej. Przedostał się do Francji i tam rozpoczął pierwsze szkolenia 
w bazie w Lyon-Bron. Na początku 1940 roku rozpoczął służbę w Wielkiej Brytanii, gdzie 
odbywał szkolenie myśliwskie. W sierpniu 1940 roku przydzielono go do 302. dywizjonu, 
ale wkrótce przeniesiono do 501 Dywizjonu Myśliwskiego RAF (501 Squadron) i w jego 
składzie walczył w bitwie o Wielką Brytanię. Potem uczestniczył w lotach bojowych nad 
okupowaną Francją. Został zestrzelony nad Anglią, ale po wyleczeniu poparzeń powrócił 
do latania w 501 Dywizjonie Myśliwskim, potem 306 Dywizjonie „Toruńskim”, następnie 
polskim 317 dywizjonie. Pod konie 1942 został instruktorem w jednostce wyszkolenia 
bojowego młodych lotników w 58 Operational Training Unit w Grangemouth. W styczniu 
1943 zgłosił się do formowania polskiej jednostki, która miała zostać wysłana do Afryki 
Północnej. Jednostka ta to Polski Zespół Myśliwski - Polish Fighting Team (PFT); zaczęła 
być zwana nieoficjalnie Cyrkiem Skalskiego od nazwiska jego dowódcy. Po rozwiązaniu 
PTF, krótko dowodził 601. squadronem RAF we Włoszech i następnie wrócił  walczyć do 
Wielkiej Brytanii. Brał udział w alianckiej inwazji na Normandię. Oficjalnie zaliczono mu 
zestrzelenie 18 samolotów oraz 2 prawdopodobne zestrzelenia.
Wrócił do Polski w 1947 roku. Po powrocie dowództwo lotnictwa Ludowego Wojska 
Polskiego zaproponowało mu funkcję inspektora ds. techniki pilotażu. Pilot nie 
rozwinął kariery, gdyż 4 czerwca 1948 roku został aresztowany przez funkcjonariuszy 
UB pod fałszywym zarzutem szpiegostwa na rzecz Wielkiej Brytanii. W  1950 r., po 
kilkunastominutowym procesie, został skazany na karę śmierci. 
Przez rok przebywał w celi śmierci. Prezydent Bolesław Bierut skorzystał z prawa łaski 
dopiero po interwencji matki pilota, karę śmierci zamieniono mu na karę dożywotniego 
więzienia. Lotnik został przeniesiony do ciężkiego więzienia w Rawiczu, a potem do 
Wronek. W 1956 roku Naczelny Sąd Wojskowy uchylił ciążący na nim wyrok i zwolnił 
go z więzienia. Skalskiemu został przywrócony stopień wojskowy oraz przyznano mu 
odszkodowanie za niesłuszne więzienie, a on sam wrócił do służby wojskowej, ale głównie 
na stanowiskach biurowych. 1972 r. odszedł na emeryturę na własną prośbę. W 1988 r. 
został awansowany do stopnia generała brygady. Zmarł w 2004 r. w Warszawie.
Polacy mówili o nim: „ptasi instynkt”, Niemcy - „latająca śmierć”. Zgodnie z najbardziej 
wiarygodnymi wyliczeniami zestrzeleń można go uznać za jednego z dwóch najlepszego 
polskich pilotów w czasie II wojny światowej.
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curriculum vitae

Imię i nazwisko:

Data urodzenia: 

Wyszkolenie lotnicze (szkoła, kursy itp.):

Droga do Wielkiej Brytanii:

Służba w czasie bitwy o Wielką Brytanię:

Losy po zakończeniu bitwy o Wielką Brytanię:

Okoliczności śmierci:

Losy po zakończeniu II wojny światowej:

Grupa nr 2

Wacław Makowski (1897 – 1986)

Urodził się w 1897 w Jelcu w Rosji. Pierwszy dowódca 300 dywizjonu bombowego „Ziemi 
Mazowieckiej”. Kawaler Orderu Virtuti Militari.
Pierwszy dowódca dzieciństwo i młodość spędził na Ukrainie oraz w Kijowie. Tam ukończył 
Szkołę Realną św. Katarzyny i rozpoczął studia w Kijowskim Instytucie Politechnicznym 
w 1914 r. Podczas nauki zaczął działać w polskim ruchu niepodległościowym. Podczas 
I wojny światowej dostał powołanie do armii carskiej i na froncie miał okazję zetknąć 
się z lotnictwem. Po ogłoszeniu przez Polskę niepodległości wyjechał do Warszawy 
i zgłosił się ochotniczo do Wojska Polskiego. Szkolenia lotnicze odbył w Wojskowej Szkole 
Lotniczej w Warszawie, potem w I. Niższej Szkole Pilotów w Krakowie. W 1919 rozpoczął 
pracę w eskadrze wywiadowczej. Jako pilot brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, 
a potem w plebiscycie na Górnym Śląsku. Po wojnie zdecydował się  kontynuować studia 
na Politechnice Lwowskiej do 1922 i, po uzyskaniu stypendium, ostatecznie ukończył 
w 1924 r. prestiżową „École supérieure d’aéronautique et de constructions mécaniques” 
(Wyższa Szkoła Aeronautyki i Konstrukcji Mechanicznych) w Paryżu uzyskując dyplom 
inżyniera lotniczego. Po powrocie do Polski został przydzielony do Centralnych Zakładów 
Lotniczych w Warszawie (lotniczych warsztatów remontowych).
Na początku 1930 r. major Makowski został zdemobilizowany i skierowany do lotnictwa 
cywilnego. Powołano go wtedy na dyrektora Polskich Linii Lotniczych LOT. Pełnił tę 
funkcję do marca 1939 r. Unowocześnił LOT, czyniąc to przedsiębiorstwo rozpoznawalną 
i cenioną marką.
 W międzyczasie brał udział w licznych wizytach zagranicznych polskich samolotów 
wojskowych oraz czynnie działał w lotnictwie sportowym, uczestnicząc w zawodach 
i rajdach, pełniąc funkcję członka Zarządu oraz Komitetu Sportowego Aeroklubu RP. 
W marcu 1939 r. został powołany do wojska na funkcję zastępcy dowódcy Lotnictwa do 
spraw technicznych z zadaniem nadzoru nad przemysłem lotniczym. Oddelegowany 
do Wielkiej Brytanii współorganizował zakup samolotów bojowych. Po wybuchu wojny 
zajmował się ewakuacją polskiego personelu lotnictwa przez Rumunię do Francji. 
W grudniu 1939 r. przybył wraz z pierwszym transportem polskich lotników do Anglii. 
Został dowódcą 1. Polskiej Szkoły Pilotażu w Hucknall, a po przeszkoleniu 1 lipca 1940 r. 
Wacław Makowski - dowódcą pierwszego polskiego dywizjonu lotniczego w Wielkiej 
Brytanii – 300 dywizjonu bombowego „Ziemi Mazowieckiej”. W połowie września dywizjon 
rozpoczął bombardowanie portów na wybrzeżu francuskim, w których skoncentrowane 
były niemieckie jednostki pływające. W lipcu 1941 r. został polskim komendantem bazy 
polskich dywizjonów bombowych 304 i 305 w Lindholme. Makowski uczestniczył jako 
dowódca pierwszego polskiego zgrupowania bombowego w  bombardowaniu Berlina 
w 1941 r. W połowie 1942 r. rozpoczął pracę w Inspektoracie Polskich Sił Powietrznych.
Z jego inicjatywy polskie dywizjony bombowe przenoszono do zadań transportowych, 
by w ten sposób przygotować kadrę dla polskich linii lotniczych na okres powojenny. 
W 1947 r. po rozwiązaniu Polskich Sił Powietrznych przez dwa lata był dowódcą obozu 
Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia, zajmując się przystosowaniem 
personelu lotnictwa do życia cywilnego. Przeżycia wojenne spowodowały, że porzucił 
lotnictwo. Zamieszkał w  Nottingham w  Anglii. Utrzymywał rodzinę z  wytwarzania 
wyrobów ze srebra oraz hodowli pieczarek.
W 1951 r. zaproponowano mu pełnienie funkcji doradcy technicznego w dziedzinie 
lotnictwa z ramienia Organizacji Narodów Zjednoczonych, którą pełnił do emerytury. Po 
przejściu na emeryturę w 1965 r. osiadł w Kanadzie, gdzie działał aktywnie w organizacjach 
polonijnych mając na celu utworzenie programu stypendialnego dla polskiej młodzieży. 
Publikował w paryskiej „Kulturze”. Napisał wspomnienia. Zmarł w 1986 r. w USA. 
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curriculum vitae

Imię i nazwisko:

Data urodzenia: 

Wyszkolenie lotnicze (szkoła, kursy itp.):

Droga do Wielkiej Brytanii:

Służba w czasie bitwy o Wielką Brytanię:

Losy po zakończeniu bitwy o Wielką Brytanię:

Okoliczności śmierci:

Losy po zakończeniu II wojny światowej:

Grupa nr 3

Wacław Król (1915 – 1991)

Urodził się w 1915 r. koło Sandomierza. Po maturze ukończył szkolenie szybowcowe 
w Ustianowej (przed wojną największe w Polsce szybowisko wojskowe). Potem wstąpił 
do Szkoły Podchorążych Piechoty w Różanie.  Następnie ukończył Szkołę Podchorążych 
Lotnictwa w Dęblinie i otrzymał przydział do 2 Pułku Lotniczego w Krakowie. Uczestniczył 
w wojnie obronnej Po klęsce wojny obronnej 1939 r. przedostał się do Rumunii, gdzie 
został internowany wraz ze swoim oddziałem. Uciekł stamtąd do Francji, gdzie walczył 
w kampanii francuskiej. Po upadku Francji przedostał się do Wielkiej Brytanii i został 
skierowany do 302. Dywizjonu Myśliwskiego „Poznańskiego”. Podczas bitwy o Wielką 
Brytanię walczył w Dywizjonie 302 (później, od października 1943 został jego dowódcą). 
W 1941 r. (w ramach tzw. odpoczynku operacyjnego) podjął pracę instruktora polskich 
lotników w Szkocji. W 1943 r. zgłosił się ochotniczo do walczącego w Afryce Polskiego 
Zespołu Myśliwskiego - Polish Fighting Team (PFT) nazywanego też Cyrkiem Skalskiego 
od nazwiska jego dowódcy. Latał w  nim do lipca, a  potem powrócił do Wielkiej 
Brytanii. W 1944 r. odszedł do dowództwa 11 Grupy Myśliwskiej RAF (11 Group), zaś 
od 1 października 1944 r. piastował funkcję komendanta Polskiej Szkoły Myśliwskiej 
istniejącej przy jednostce wyszkolenia bojowego 61 Operationa Training Unit w Rednal.
Pod koniec wojny objął dowództwo III Polskiego Skrzydła Myśliwskiego (oddziału wojsk 
grupującego kilka dywizjonów), a w maju 1945 r. przeniesiono go do Ahlhorn, miasta 
w brytyjskiej strefie okupacyjnej w Niemczech na stanowisko dowódcy 131. Skrzydła 
Myśliwskiego. 131. Skrzydło zostało rozwiązane na początku 1947 roku i w tym samym roku 
Król zakończył służbę w lotnictwie w polskim stopnia majora i angielskim Wing Commander 
i zdecydował się wróci do Polski. Nie przyjęto go jednakże do służby wojskowej. Udało 
mu się uzyskać stanowisko dyżurnego ruchu w Polskich Liniach Lotniczych „LOT”, ale 
po kilku miesiącach został zwolniony z powodów politycznych. Wielokrotnie jeszcze 
zmieniał miejsce pracy. Imał się różnych zajęć (był m.in. magazynierem). Żył z rodziną 
bardzo skromnie. Dopiero w 1957 r. zatrudniono go w Dowództwie Wojsk Lotniczych 
i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju na stanowisku inspektora służby nawigacyjnej, 
a następnie inspektora techniki pilotażu. Później, również w lotnictwie wojskowym, 
pracował nad poprawą bezpieczeństwa lotu oraz brał udział w badaniu wypadków 
lotniczych. Odbył też szkolenie na samolotach odrzutowych. Awansowany na pułkownika 
w 1965 r. kariery nie zrobił, gdyż, mimo ponawianych propozycji, odmawiał wstąpienia 
do PZPR. Gdy w 1971 r. przeszedł własną prośbę na emeryturę, zajął się pisarstwem. Jego 
wspomnienia i książki poświęcone polskiemu lotnictwu w czasie II wojny światowej 
cieszyły się dużym powodzeniem.
Zmarł w 1991 r. w Warszawie w stopniu pułkownika. 
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curriculum vitae

Imię i nazwisko:

Data urodzenia: 

Wyszkolenie lotnicze (szkoła, kursy itp.):

Droga do Wielkiej Brytanii:

Służba w czasie bitwy o Wielką Brytanię:

Losy po zakończeniu bitwy o Wielką Brytanię:

Okoliczności śmierci:

Losy po zakończeniu II wojny światowej:

Grupa nr 4

Josef František (1914-1940)

Urodził się 7 października 1914 r. w Otaslavicach w Czechach. Pochodził z chłopskiej 
rodziny, fascynował się jednak lotnictwem, dlatego też wstąpił do Szkoły Młodszych 
Specjalistów Lotnictwa. W 1936 roku otrzymał pierwszy przydział bojowy w 2. Pułku 
Lotniczym w  Ołomuńcu. W  czerwcu 1938 roku František skierowany został do 40 
Eskadry Lotnictwa Myśliwskiego na lotnisku Praga-Kbely, gdzie osiągał znakomite 
wyniki w atakowaniu celów naziemnych, celności i sprawności bojowej. We wrześniu 
1938 roku, w czasie kryzysu związanego z konferencją monachijską, wykonywał loty 
na przechwycenie samolotów niemieckich, nie udało się mu jednak nawiązać kontaktu 
z nieprzyjacielem. 
W  marcu 1939 roku, kiedy oddziały Wehrmachtu wkroczyły do Pragi, część 
czechosłowackich pilotów zdecydowało się na wyjazd do Polski, gdzie spodziewali 
się otrzymać przydział do polskich jednostek. Był wśród nich również Josef František, 
który 29 lipca 1939 r. znalazł się w Wojsku Polskim i rozpoczął służbę, jako instruktor 
w Eskadrze Szkolnej Obserwatorów w Centrum Wyszkolenia Lotnictwa w Dęblinie. 
W kampanii polskiej wykonywał loty transportowe i obserwacyjne. W dniach 19-20 
września 1939 r. atakował z powietrza w rejonie Kamionki Strumiłłowej pod Lwowem 
niemiecką kolumnę wojskową, obrzucając ją granatami. 22 września został zestrzelony 
przez artylerię naziemną. Frantiśkowi udało się uniknąć losu wielu polskich lotników 
internowanych w  Rumunii i  przedarł się przez Bukareszt i  Bejrut do Francji, gdzie 
odtwarzano wojsko polskie. Nad Sekwaną nie zdecydował się na wstąpienie do lotnictwa 
czechosłowackiego, pozostając żołnierzem polskiej armii. W czasie kampanii francuskiej 
w 1940 r. František odbywał loty bojowe w rejonie Clermont-Ferrand i Lyon-Bron, ale 
trudno dzisiaj jednoznacznie stwierdzić liczbę ewentualnych zestrzeleń. 
Wobec upadku Francji polscy żołnierze ewakuowali się do Wielkiej Brytanii - „Wyspy 
Ostatniej Nadziei”. 18 czerwca 1940 r. František zaokrętował się w Bordeaux. 2 sierpnia 
został w randze sierżanta został przydzielony do formującego się polskiego 303 Dywizjonu 
Myśliwskiego „Warszawski” im. Tadeusza Kościuszki. Polska jednostka dała się poznać, jako 
jeden z najbardziej utytułowanych dywizjonów myśliwskich bitwy o Anglię. 
2 września 1940 r. odnotował pierwsze zwycięstwo, zestrzeliwując niemiecki myśliwiec 
Messerschmitt Me-109. Kolejnego dnia ponownie strącił maszynę wroga. Łącznie 
zanotował aż 17 pewnych zestrzeleń oraz 1 prawdopodobne, stając się jednym 
z najbardziej skutecznych pilotów bitwy o Wielką Brytanię. Swoje sukcesy zawdzięczał 
tzw. „metodzie Františka”, polegającej na odłączaniu się od swojej formacji i samodzielnym 
polowaniu na wracających z wyprawy nad Wielką Brytanię niemieckich lotników, którzy 
albo wcześniej zostali trafieni, albo lecieli na resztkach paliwa i  z  resztką amunicji. 
Niesubordynacja przysporzyła mu problemów służbowych. Kadra jednostki początkowo 
nie akceptowała takiego procederu. Jednak za sprawą decyzji dowódcy Dywizjonu, 
Frantiśkowi nadano status „gościa”, wyłączając go z formacji i zezwalając na indywidualne 
loty. 
František podczas jednego z przymusowych lądowań na angielskim lotnisku zadeklarował 
polską narodowość. Nie oznaczało to wyrzeczenia się Czechosłowacji, lecz podkreślało 
jego emocjonalny związek z polskimi kolegami i Dywizjonem. Konsekwentnie odmawiał 
przejścia do formowanego w Wielkiej Brytanii dywizjonu czechosłowackiego.
František zginął 8 października 1940 r. podczas powrotu z lotu patrolowego w Ewell 
pod Londynem, gdy zawadził skrzydłem o gałąź drzewa. Prawdopodobnie zbyt nisko 
wykonywał figurę akrobacyjną, tzw. „beczkę”. Wśród przyczyn wypadku wskazuje się na 
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2. Wyjaśnij pojęcia:

3. Przyporządkuj poniższe oznaczenia lotnicze do samolotów danego kraju: 
Francji, Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii

dywizjon myśliwski

dywizjon bombowy

Szkoła Orląt

Luftwaffe

RAF

radar

Enigma

klucz kominowy

„turyści Sikorskiego”

przemęczenie czechosłowackiego pilota oraz zwyczajny błąd, jaki mógł się zdarzyć przy 
tak wyczerpanym organizmie i nieustannej presji psychicznej. 10 października jego ciało 
złożono na cmentarzu lotniczym w Northwood.

Pośmiertnie awansowano go do rangi porucznika, a w 1990 r. pułkownika. 
Odznaczono też wieloma orderami, w tym polskim Srebrnym Krzyżem Orderu 
Wojennego Virtuti Militari, brytyjskim Distinguished Flying Medal, a także czechosło-
wackim Krzyżem Walecznych. Za poświęcenie w walkach na niebie Francji został uho-
norowany tamtejszym Croix de Guerre. Arkady Fiedler w swojej książce pt. „Dywizjon 
303” poświęcił czechosłowackiemu pilotowi rozdział zatytułowany „Sierżant Frantiszek 
– dzielny Czech”, opisując jego metodę walki, walory charakteru, talent lotniczy i przy-
wiązanie do Polaków.

4. Połącz funkcje z nazwiskami:

Winston Churchill premier Rządu RP na Uchodźstwie

Władysław Sikorski polski matematyk i kryptolog

Jerzy VI premier Wielkiej Brytanii

Stanisław Skalski pilot myśliwski

Marian Rejewski król Wielkiej Brytanii

5. Opisz elementy godła dywizjonu 302 i 303 i podaj skąd one pochodziły.

6. Podaj jakie elementy musiały znaleźć się na mundurze polskiego lotnika 
walczącego w Wielkiej Brytanii.

7. Powiedz dlaczego 28 sierpnia został ustanowiony Świętem Lotnictwa 
Polskiego.

8. Powiedz jakie miasto i dlaczego zaatakowali Niemcy w pierwszym podczas 
II wojny światowej ataku bombowym.

9. Powiedz, które państwo przyjęło przyjaźnie polskich uchodźców po klęsce 
1939 r..

10. Powiedz, gdzie polscy żołnierze po kampanii obronnej 1939 r. szukali moż-
liwości dalszej walki? Wyjaśnij dlaczego właśnie tam.

11. Wyjaśnij określenie „Wyspa Ostatniej Nadziei”.

12. Wyjaśnij dlaczego Gibraltar miał tak duże znaczenie militarne.

13. Podaj czas trwania „Bitwy o Anglię”.

14. Opisz jak wyglądała walka powietrzna podczas boju o niebo nad Wielką 
Brytanią.

15. Powiedz, co to była Enigma i kto złamał jej kody ? Jakie znaczenie miało 
ich złamanie.

16. Powiedz, co to jest radar.

17. Powiedz według jakiego klucza nadawano nazwy dywizjonom.

66 67



18. Wyjaśnij dlaczego pilot myśliwski zakładał do lotu jedwabny szalik.

19. Jakiej narodowości cudzoziemscy piloci dominowali w RAF?

Przykładowe tematy esejów: 

1. Jak Polacy przyczynili się do zwycięstwa Wielkiej Brytanii nad Niemcami?

2. Czy bitwa o Wielką Brytanię była zwrotnym momentem II wojny światowej?

3. Wyjaśnij znaczenie słów dowódcy Dywizjonu 303 gen. Witolda Urbanowicza  
„My nie błagamy o wolność. My o nią walczymy”.

4. Przedstaw udział Polaków w bitwie o Wielką Brytanię i ich wpływ na przebieg 
starcia.
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Praca z tekstem źródłowym 
Tekst źródłowy nr 1
Edukacja w dęblińskiej „Szkole Orląt” przed II wojną światową.

[…] Nauka* zaczęła się od razu. Na początku słuchaliśmy wyłącznie wykładów teore-
tycznych, ponieważ sroga zima w Polsce nie sprzyja lataniu. Od ósmej rano do pierw-
szej po południu dziewięćdziesięciu szczęśliwców uczyło się fizyki, mechaniki, wiedzy 
o uzbrojeniu, nawigacji, czyli krótko mówiąc wszystkiego, tylko nie pilotażu. Po obiedzie 
odbywaliśmy ćwiczenia sportowe, po których wracaliśmy do sali wykładowej, aby tam 
pisać zadane prace. Do łóżek szliśmy o dziewiątej wieczorem, po kolacji. […] W szkole 
panowała bardzo ostra dyscyplina. Najbardziej łagodną karą, stosowaną przy naj-
mniejszym wykroczeniu, był zakaz opuszczania szkoły w końcu tygodnia. Dowódcy 
nasi bardzo dobrze wiedzieli, że pozbawiają nas w ten sposób jedynej rozrywki. […] 
Z niecierpliwością czekaliśmy na nadejście wiosny i na początek pierwszych ćwiczeń 
w nauce latania. Były one dla nas bardzo ważne, gdyż wiedzieliśmy, że spośród całej 
grupy dziewięćdziesięciu kandydatów – którzy, aby zostać lotnikami, przeszli przez 
czyściec mozołów i udręki żołnierskiej służby w piechocie – może zdać egzaminy i zostać 
pilotami tylko czterdziestu pięciu. Pozostali musieli pogodzić się z tym, że będą tylko 
strzelcami pokładowymi, mechanikami, radiotelegrafistami, obserwatorami, bombar-
dierami lub nawigatorami. Rok egzaminów minął dla mnie szczęśliwie i znalazłem się 
w grupie przyszłych pilotów.
Teraz dyscyplina wzrosła o jeden stopień. Wstawaliśmy o czwartej rano i do południa 
wykonywaliśmy loty szkolne. Po obiedzie mieliśmy krótki czas na odpoczynek, po czym 
znów wracaliśmy do kabin. Dopiero w wiele lat później stało się dla mnie jasne, że to 
właśnie dęblińska szkoła – wyczerpujący tryb życia w połączeniu z żelazną dyscypliną 
– pozwoliła łatwiej pokonywać napotykane trudności i nawet śmiać się, wzruszając 
ramionami w obliczu przykrości. Wierzę głęboko, że owe cztery lata, jakie spędziłem 
w Wojsku Polskim, opancerzyły mnie na całe życie. […] 

(Jan Zumbach, Ostatnia walka, Warszawa 2016)

* w Szkole Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie 

Pytania:

1. Jak wyglądało szkolenie pilotów w Polsce przed II wojną światową?

2. Jak należy rozumieć stwierdzenie autora wspomnień, że czas spędzony w Wojsku 
Polskim „opancerzył go na całe życie”?

3. Jakie elementy wiedzy lotniczej musieli opanować w Dęblinie adepci lotnictwa?

4. Jakie rodzaje ówczesnych specjalności lotniczych możesz wymienić na podstawie 
powyższego tekstu?

Tekst źródłowy nr 2
Ewakuacja lotników z Polski do Francji w 1940 r.

Oficer ewakuacyjny ambasady* płk. pil. St. Stachoń wyznaczył mi trasę lądową na 
CRAIOVA BELGRAD. Trasa była nieznana, wyznaczoną drogą miał jechać mój pierwszy 
transport. Po przyjeździe do Belgradu, sprawozdanie miałem złożyć płk. Jungrafowi, 
który miał je natychmiast przekazać do Bukaresztu. 
W wyznaczonym dniu znaleźliśmy się w pociągu, rozmieszczeni przeważnie po dwóch 
w przedziale. Każdy z Polaków był zaopatrzony w gazetę rumuńską, którą ostentacyj-
nie trzymał na widocznym miejscu. W przedziale razem ze mną jechał ppor. pil. Eug. 
Horbaczewski oraz paru Rumunów, którzy po drodze wysiadali. Do końca z nami jechał 
Rumun, który bez przerwy starał się nas indagować chociaż udawaliśmy , że śpimy. 
W pewnym momencie ppor. pil. Eug. Horbaczewski zaczął w łamanej francuszczyźnie 
rozmawiać z Rumunem i po pewnym czasie przyznał się, że jest polskim lotnikiem. […] 
Znów mieliśmy „łut żołnierskiego szczęścia”, że jadący z nami w/w Rumun jest komen-
dantem straży granicznej odcinka granicznego, przez który mieliśmy przejeżdżać, a za-
razem wrogiem Niemiec i wielkim przyjacielem Polski, a zwłaszcza gen. Wł. Sikorskiego. 
Nasz współtowarzysz wykazał wielką znajomość spraw polskich i międzynarodowych. 
Przy pożegnaniu poradził nam ażeby w mieście w którym mamy przekroczyć granicę, 
udać się do miejscowego parku i tam poczekać kilka godzin na pociąg, na dworzec 
udać się 15 minut przed odejściem pociągu i skierować się do bufetu kolejowego znaj-
dującego się w prawym skrzydle dworca, skąd zaufany człowiek miał nas zaprowadzić 
do pociągu bocznym wejściem. W/w ostrożności były konieczne, ponieważ na dworcu 
kolejowym urzędowali urzędnicy ambasady niemieckiej oraz przebrani po cywilnemu 
gestapowcy. Dobre rady naszego współtowarzysza ściśle przestrzegaliśmy, na 15 minut 
przed odejściem pociągu udałem się z ppor. pil. Eug. Horbaczewskim do bufetu, reszta 
naszych kolegów znajdowała się w parku przydworcowym. W bufecie czekał na nas 
rumuński strażnik straży granicznej, który zaprowadził naszą grupę bocznym wejście 
do pociągu.
Po paru minutach pociąg ruszył i znaleźliśmy się w Jugosławii w kraju zaprzyjaźnionym, 
o którym wiedzieliśmy, że na pewno będzie walczyć o swoją wolność. W Jugosławii 
na dworcach kolejowych zorganizowany był Jugosłowiański Czerwony Krzyż, który 
udzielał pomocy uciekinierom z Polski. Wkrótce znaleźliśmy się w Belgradzie, gdzie 
na dworcu czekał na nas autobus którym udaliśmy się do ambasady. W ambasa-
dzie w myśl instrukcji krótkie sprawozdanie zdałem Attaché Lotniczemu ** płk. obs. 
Jungrafowi, u którego spotkałem Attaché Lotniczego Anglii, który nas powiadomił, 
że od tej chwili przechodzimy pod komendę R.A.F. W Belgradzie przebywaliśmy przez 
tydzień, a następnie […] wyjechaliśmy do Aten. […] W Pireusie czekaliśmy na zakwa-
terowanie 7-em dni. Pomimo tego, że przyjechaliśmy dość wcześnie, jednak już statek 
SS „Puławski”*** załadowany był do ostatnich granic tak, że nawet dla naszej skromnej 
grupy składającej się z 30 osób nie było już miejsca. Czekaliśmy na drugi statek wg nie-
sprawdzonych wiadomości rudowęglowiec SS „Oksywie”. […] Pewnego dnia rankiem 
otrzymaliśmy wiadomość, że SS „Oksywie” zacumował przy molo w Pireusie i, że mamy 
się przygotować do zaokrętowania, nie minęło pięć minut i byliśmy gotowi. Statek 
SS „Oksywie” przywitał nas polską flagę, przy wejściu na pokład byliśmy wzruszeni 
ponieważ wchodziliśmy na piędź polskiej ziemi. 
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(Czesław Malinowski, Wspomnienia z kampanii wrześniowej i z walk  301 Dywizjonu Bombowego, 
WIH Sygn. V/21/31.)

** attaché – stopień dyplomatyczny członka personelu ambasady lub konsulatu, przysługujący 

     specjaliście w danej dziedzinie.

*** litery SS przed nazwami statków handlowych w tym okresie pochodziły od ang. Steam 

      Ship – statek parowy.

**** typ okrętu, nazywany również niszczycielem

Pytania:

1. Na podstawie relacji por. Czesława Malinowskiego pokaż na mapie drogę ewakuacji 
naszych lotników z Polski do Francji.

2. Jaka potoczna nazwa przylgnęła do wędrujących do Francji polskich żołnierzy 
i oficerów?

3. Jakie zagrożenia czyhały na nich po drodze?

Grupa nasza w składzie 30 ludzi zaokrętowała się w ciągu paru minut. […] W okolicy 
Malty zostaliśmy zatrzymani przez kontrtorpedowiec**** brytyjski, który zaopatrzył 
nas obficie w żywność. Nareszcie po ośmiodniowej ciężkiej podróży ujrzeliśmy wybrzeże 
Francji, a po paru godzinach pilot wprowadził nas go portu w Marsylii.
* polskiej ambasady w Bukareszcie. Piloci francuscy w esk.*nie posiadali w ogóle ducha. Wystarczył meldunek, że bombardie-

rzy idą z osłoną Me 110 **a już startowali niechętnie lub wcale, a jeśli startowali, to zawsze 
brali odwrotny kierunek od spodziewanego nalotu. Skutkiem tego mjr Krasnodębski 
***zażądał by Polacy latali tylko z Czechami, ponieważ współpraca z pil. francuskimi 
nie daje wyników. Mechanicy francuscy bezwartościowi, leniwi. Wszelkie poważniejsze 
naprawy wykonywali mechanicy polscy, w czasie trzy razy mniejszym od francuzów.

(Jan Zumbach, Sprawozdanie z przebiegu działań bojowych na terenie Francji w 1940 r., PI&M Londyn 
A IV 2/1a/2)

* w eskadrze.

**  niemieckie samoloty myśliwskie typu Messerschmitt Bf 110.

*** dowódca polskiej jednostki lotniczej francuskiej obrony terytorialnej w Châteaudun na płd. – zach. 
od Paryża.

Pytania:

1. Jak Jan Zumbach oceniał wartość bojową Francuzów podczas kampanii 1940 r.?

2. Wskaż przyczyny różnego podejścia do zadań bojowych Polaków i Czechów z jednej 
i Francuzów z drugiej strony.

Tekst źródłowy nr 3
Postawa lotnictwa francuskiego w 1940 r. oczami Jana Zumbacha.
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[…] Przybycie nasze do Northolt nie oznaczało jednak, że od razu zaczniemy harcować 
po niebie i ostrzeliwać z karabinów maszynowych kandydatów do najazdu na Wielką 
Brytanię. Raz jeszcze, posłano nas do szkoły. Każdego ranka autobus zabierał nas do 
oddalonej o 15 km mieściny Uxbridge, gdzie musieliśmy wkuwać angielskie słówka, 
jakie później miały brzmieć w naszych słuchawkach. Musieliśmy też nauczyć się liczyć 
do dwunastu, aby kurs lotu wskazywać według podzielonej na dwanaście części tarczy 
zegara. Potem przyswajaliśmy sobie proste kody: angel (anioł) – oznaczał wysokość, 
pancake (ciasto) – lądowanie, bandits (bandyci) – nieprzyjaciele itd. W końcu pokazano 
nam Hurricane, samoloty myśliwskie, na których mieliśmy latać. Cockpit drill (układ 
sterów i przyrządów w kabinie) początkowo nas peszył. W porównaniu ze wszystkimi 
płatowcami, z jakimi mieliśmy dotychczas do czynienia, w brytyjskich samolotach 
wszystko było urządzone inaczej. […] Oznaczało to konieczność przestawienia o 180 
stopni tych wszystkich w pełni zautomatyzowanych czynności, które każdy miał za-
kodowane głęboko w podświadomości. Prędkość lotu była wskazywana nie w kilo-
metrach,  ale w milach na godzinę, prędkość wnoszenia w stopach na minutę (a nie 
w metrach na sekundę), sama zaś wysokość w stopach. Ilość paliwa była mierzona nie 
w litrach, lecz w galonach, jeszcze dziwniejsze były wskazania ciśnień. […] Nic jednak 
nie można było zrobić, Anglicy byli twardo zdecydowani ignorować nasze dotychcza-
sowe umiejętności. Po szkoleniu w Uxbridge musieliśmy jeszcze stracić ileś bezcennych  
dni na obserwację z powietrza przydzielonego nam odcinka, bo tylko w nim wolno nam 
było latać ! Potem kazano nam ćwiczyć, naszą kulawą angielszczyzną, korespondencję 
radiową oraz metodę homingu, czyli sprawdzania samolotów na lotnisku. Według mo-
jego dziennika lotów, który teraz nazywał się log book, nasze pierwsze loty zespołowe 
wykonaliśmy w dniu 16 sierpnia*. […]

(Jan Zumbach, Ostatnia walka, Warszawa 2016)

*16 sierpnia 1940 r.

Pytania:

1. Jakie trudności musieli pokonać polscy lotnicy, by podjąć walkę z niemieckim lotnic-
twem pod niebem Wielkiej Brytanii ?

2. Jakie brytyjskie terminy lotnicze możesz wymienić i opisać na podstawie wyżej wy-
mienionego tekstu?

3. Wskaż dwa wymienione w tekście brytyjskie ośrodki lotnicze, przygotowujące do walki 
pilotów polskiego Dywizjonu 303.

Tekst źródłowy nr 4
Edukacja polskich lotników po przybyciu do Wielkiej Brytanii w 
1940 r.

[…] Leciałem jako nr 1 w kluczu Blue („niebieskim”). Major Kellett** dowodził [naszym] 
dywizjonem i [Dywizjonem] nr 229. Skierowano nas ku Portsmouth na pułapie 17 ty-
sięcy stóp [niespełna 6000 metrów]. Moja radiostacja nie działała. Tuż przed dotarciem 
nad Portsmouth zeszliśmy na 12 tysięcy stóp [4000 metrów], a potem znowu nabra-
liśmy wysokości. Mogłem dostrzec rozrywające się pociski przeciwlotnicze na niebie, 
tworzące półkole z Portsmouth do Southampton na około 8000 stóp [niespełna 3000 
metrów]. Zauważyliśmy nieprzyjacielską formację po naszej lewej stronie o chwilę za 
późno, aby ją przechwycić, zanim zrzuciła bomby. Widziałem wielki krąg płomieni na 
ziemi w pobliżu Hamble.
Bombowce zaczęły zawracać i przypuściliśmy atak z ukosa od tyłu, który przeobraził 
się w pościg. Ulokowałem kilka celnych serii w prawym silniku He-111***, z którego od-
padły kawałki i z którego zaczęła buchać smuga gęstego czarnego dymu. Podszedłem 
jeszcze na 250 jardów [nieco ponad 200 metrów] i, ze względu na znaczną prędkość, 
musiałem ostro wyhamować, żeby nie zderzyć się ze skrzydłem [bombowca]. Wpadłem 
w strumień zaśmigłowy.
Odleciawszy, spojrzałem we wsteczne lusterko i zobaczyłem smugę białego dymu, 
najwyraźniej wydobywającego się z mojej maszyny. Pomyślałem, że pewnie się za-
paliła, szykowałem się więc do skoku ze spadochronem, ale ponieważ nie ukazały się 
płomienie, wszedłem w ostry zakręt i stwierdziłem, że już się nie dymi. Przekonałem 
się po tym, że pocisk uszkodził moje lewe skrzydło w odległości stopy [około 30 cm] od 
krawędzi, utkwił tam rozgrzany metalowy odłamek i domyśliłem się, że ten biały dym 
był efektem rozgrzania się tego fragmentu metalu podczas lotu nurkowego.
Do czasu, kiedy przestałem zwracać uwagę na ów biały dym, nieprzyjacielska formacja 
rozproszyła się i oddaliła. Zostałem zaatakowany przez dwa Spitfire’y, a kiedy im się 
wyrwałem, było już zbyt późno i musiałem wracać do Northolt. […]

(Wspomnienia kpt. Athola Forbesa* w: Richard King, Dywizjon 303. Walka i codzienność, Łódź 
2018.)

*  kapitan Athol Forbes, brytyjski dowódca eskadry “B” w Dywizjonie 303 w czasie bitwy  
o Wielką Brytanię.

** major Ronald Kellett, brytyjski dowódca Dywizjonu 303 w czasie bitwy o Wielką Brytanię.

***  niemiecki samolot bombowy typu Heinkel He – 111, używany do nalotów na Wielką Brytanię.

Pytania:

1. Wskaż na mapie Wielkiej Brytanii wymienione w tekście miejsca, nad którymi rozegra-
ła się walka powietrzna.

2. Na czym polegała walka powietrzna podczas bitwy o Wielką Brytanię?

Tekst źródłowy nr 5
Relacja kapitana Athola Forbesa* z lotu bojowego  
Dywizjonu  303 przeprowadzonego 26 września 1940 r.
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Biuro Edukacji Narodowej IPN
ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa,  
tel. (22) 581 88 70, 
e-mail: monika.swierszcz@ipn.gov.pl

Wypożyczanie wystaw: tel. (22) 581 86 74, 
e-mail: sergiusz.kazimierczuk@ipn.gov.pl 

POLECAMY

Do pobrania:
 f Artykuł Bitwa o Anglię – lotnicy w obronie Wysp Brytyjskich, https://warhist.pl/

bitwy/bitwa-o-anglie-lotnicy-w-obronie-wysp-brytyjskich/ 

 f Artykuł (wersja rozszerzona), Bitwa o Anglię, https://warhist.pl/bitwy/
bitwa-o-anglie-wersja-rozszerzona/

 f Infografiki - Udział Polaków w Bitwie o Anglię i Polskie Siły Powietrzne https://ipn.
gov.pl/pl/multimedia-1/110750,Udzial-Polakow-w-Bitwie-o-Anglie-i-Polskie-Sily-
Powietrzne-infografiki.html

 f Kaczmarczyk W., Bitwa o Anglię i polscy piloci RAF (artykuł, https://przystanekhi-
storia.pl/pa2/teksty/71082,Bitwa-o-Anglie-i-polscy-piloci-RAF.html

 f Wybrane artykuły o tematyce lotniczej w: Biuletyn IPN (miesięcznik) 

Gry:
 f Gra planszowa 303, IPN Warszawa 2018.

 f Gra planszowa Dywizjon 303, Alexander, Chwaszczyno.

Filmy:
Bitwa o Anglię (ang. Battle of Britain), reż. Guy Hamilton, Wielka Brytania, 1969. 

Dywizjon 303. Historia prawdziwa, reż. Denis Delić, Polska-Wielka Brytania, 2018.

303. Bitwa o Anglię (ang. Hurricane) – reż. David Blair, Polska-Wielka Brytania, 2018. 

Warto odwiedzić: 
 f Imperial War Museum w Londynie

 f Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie

 f Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

 f Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

 f Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

KONTAKT
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