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„Nigdy w historii wojen tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak niewielu” – to najsłyn-
niejsze zdanie wypowiedziane podczas II wojny światowej padło z ust premiera Wielkiej 
Brytanii Winstona Churchilla 20 sierpnia 1940 r. W ten sposób honorował on lotników 
brytyjskiego RAF (Royal Air Force – Królewskie Siły Lotnicze), którzy 13. dzień odpiera-
li zmasowany atak lotnictwa niemieckiego (Luftwaffe) na Wielką Brytanię. Atak ten prze-
szedł do historii jako Bitwa o Anglię.
W ciągu kilkunastu miesięcy, które poprzedzały wypowiedź Churchilla, Niemcy zapano-
wali niemal nad połową Europy. Zaanektowali Austrię, rozbili Czechosłowację, pomimo 
pokonali bohatersko broniącą się Polskę, w błyskawicznym ataku zajęli Danię, Norwegię, 
Belgię i Holandię oraz rzucili na kolana niepokonaną – jak się wszystkim wydawało – Fran-
cję. Ostatnim europejskim państwem, które mogło zatrzymać niemiecką machinę wojen-
ną, stała się Wielka Brytania.
Przywódca III Rzeszy Adolf Hitler nie chciał walczyć z Brytyjczykami – przeciwnie, liczył, 
iż zaakceptują oni propozycję podziału wpływów w świecie zachodnim pomiędzy sie-
bie i Niemców. Łącznie z porozumieniem z ZSRR dawałoby to Hitlerowi panowanie nad 
znaczną częścią świata. Winston Churchill zdecydowanie odrzucił tę ofertę. Odpowiedzią 
Hitlera był rozkaz przeprowadzenia zmasowanego ataku lotniczego na Wielką Brytanię. 
Rozpoczął się on 8 sierpnia 1940 r. Niemcy zaczęli Bitwę z olbrzymią przewagą – zarówno 
w ilości sprzętu, jak i poziomie doświadczenia pilotów. Codziennie po kilkaset niemie-
ckich samolotów atakowało cele naziemne oraz samoloty RAF-u. Niemcy napotykali zde-
cydowany opór, a brytyjskie lotnictwo – pomimo dotkliwych strat – wciąż skutecznie chro-
niło wyspy przed Luftwaffe. Dwumiesięczna bitwa zakończyła się klęską Niemiec. Jeszcze 
przez kilka jesiennych tygodni atakowali oni nocą brytyjskie miasta, ale to także nie przy-
niosło efektów. Bitwa o Anglię była pierwszą porażką Hitlera w II wojnie światowej. Klęska 
ta spowodowała, iż Niemcy zwróciły swoją agresję przeciwko dotychczasowemu sojuszni-
kowi – ZSRR. Rozpoczęta w ten sposób w 1941 r. wojna na dwa fronty przyniosła Niemcom 
klęskę w 1945 r.
W 70. rocznicę lotniczych zmagań o brytyjskie niebo Biuro Edukacji Publicznej Instytu-
tu Pamięci Narodowej przygotowało kolejną z serii planszowych gier edukacyjnych. Gra 
„303” nie tylko przenosi graczy do gorących dni trzech bitewnych miesięcy 1940 r., ale 
przede wszystkim upamiętnia udział w tej walce polskich i czeskich lotników. Symbolem 
ich braterstwa broni może być Dywizjon 303. Ci, pozbawieni wolnej Ojczyzny żołnie-
rze, złożyli daninę krwi w walce ze wspólnym wrogiem. Kilkudziesięciu z nich zapłaciło 
najwyższą cenę. Im także poświęcona jest wystawa historyczna, która koresponduje z ni-
niejszą grą. Uważamy bowiem, iż nadszedł czas, by tak niewielu zostało na stałe zapisane 
w pamięci wielu…

dr Andrzej Zawistowski
Naczelnik Wydziału Edukacji Historycznej BEP IPN
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ELEMENTY GRY
• Plansza do gry, wzorowana na stole sztabowym Centrum Dowodzenia RAF 
• 12 dwustronnych żetonów z samolotami:• 12 dwustronnych żetonów z samolotami:• 12 dwustronnych żetonów z samolotami:• 12 dwustronnych żetonów z samolotami:

6 myśliwców RAF 5 myśliwców Luftwaffe 1 bombowiec Luftwaffe

• 1 wskaźnik zużycia paliwa

Jest 1 września 1940 roku. Od kilku tygodni trwa nieustanna walka powietrzna między Wielka 
Brytanią a III Rzeszą, która przejdzie do historii jako Bitwa o Anglię. Do dowództwa Królewskich 
Sił Powietrznych (RAF) w Londynie nadszedł komunikat, że liczne formacje niemieckich samo-
lotów kierują się w stronę stolicy. Po tym, jak przedwczoraj, w czasie ćwiczebnego lotu, pilot 
polskiego dywizjonu 303 zestrzelił niemiecki bombowiec, dowództwo RAF-u, praktycznie po-
zbawione rezerw, zdecydowało się wysłać do walki tę polską jednostkę. Spragnieni walki piloci 
niecierpliwie czekali na ten rozkaz. Właśnie mkną na spotkanie z niemiecką potęgą. Nareszcie 
mogą spotkać się z Luftwaffe jak równy z równym i odpłacić Niemcom za klęskę Polski sprzed 
roku.

3 x Luftwaffe
1 x Polskie Siły 
Powietrzne
(w ramach RAF)

1 x brytyjskie 
Królewskie Siły 
Powietrzne (RAF)

1 x Czechosłowackie 
Siły Powietrzne 
(w ramach RAF)

• 3 kości strzału, 
których boki 
oznaczają 
odpowiednio: 

6 myśliwców RAF 

• 12 dwustronnych żetonów z samolotami:

6 myśliwców RAF 6 myśliwców RAF 6 myśliwców RAF 

• 12 dwustronnych żetonów z samolotami:• 12 dwustronnych żetonów z samolotami:• 12 dwustronnych żetonów z samolotami:

• 12 znaczników strzału

• książeczka z instrukcją i opracowaniem historycznym
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PRZYGOTOWANIE GO GRY

 Rozłóżcie planszę na środku stołu. 
 Wybierzcie strony konfl iktu, którymi będziecie grać. Gracz RAF-u siada po północnej 

stronie mapy, gracz Luftwaffe po południowej.
 Ustawcie samoloty  tak, jak pokazano na rysunku.
 Samoloty RAF-u umieszczone poza planszą symbolizują polskich pilotów i zostaną 

wprowadzone do walki w trakcie gry na lotnisku w Northolt.
 Wskaźnik zużycia paliwa ustawcie na polu „1” licznika paliwa. 
 Znaczniki strzału oraz kostki połóżcie obok planszy, tak by obaj gracze mieli do nich 

łatwy dostęp. 
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CEL GRY
Cel gry jest inny dla każdego gracza. Celem Luftwaffe 
jest zbombardowanie Londynu. By to osiągnąć, niemie-
cki bombowiec musi znaleźć się nad jednym z trzech pól 
oznaczających Londyn. Celem RAF-u jest niedopuszcze-
nie do bombardowania. Bombardowanie można po-
wstrzymać przez zestrzelenie bombowca lub opóźnienie 
jego lotu nad Londyn.

TURY ROZGRYWKI
Piloci Dywizjonu 303 wykazywali się w walce  ułańską fantazją. Zanim jednak usiedli za sterami 
myśliwców, uczyli się dyscypliny w twardej Szkole Orląt w Dęblinie. Nauka reguł gry zajmie Ci 
nieco czasu. Jednak dzięki wytrwałości możesz zostać lotniczym asem.

Gra jest podzielona na osiem tur. Kolejne tury zaznacza się przy pomocy wskaźnika zuży-
cia paliwa na liczniku paliwa widocznym w górnym lewym rogu planszy. 
Tura ma osiem faz. Zanim dojdzie do pierwszego powietrznego pojedynku, rozgrywa się 
tylko fazy 2, 4, 6 i 8 (poniżej zaznaczone pogrubionym tekstem).
1. Ewentualna naprawa myśliwców Luftwaffe (str. 12)
2. Ruch wszystkich myśliwców Luftwaffe (str. 6)
3. Strzały myśliwców i bombowca Luftwaffe (str. 9)
4. Ruch bombowca (str. 9)
5. Ewentualna naprawa myśliwców RAF-u (str. 12)
6. Ruch wszystkich myśliwców RAF-u (str. 6)
7. Strzały myśliwców RAF-u (str. 6–8)
8. Przesunięcie znacznika zużycia paliwa i w turze 4 i 6 umieszczenie jednego samolo-

tu RAF-u na lotnisku w Northolt. (str. 5) 

Tury od 1 do 7 rozpoczynają się ruchem gracza Luftwaffe, po którym następuje odpowiedź 
RAF-u. W turze ósmej rusza się tylko Luftwaffe.  

KONIEC GRY
Gra „303” ma trzy warianty zakończenia. 
a) Gra kończy się wygrana Luftwaffe, jeżeli pilotowi bombowca uda się zbombardować 

Londyn, tj. umieścić żeton bombowca na jednym z trzech pól oznaczających Londyn.
b) Gra kończy się wygraną RAF-u, jeżeli pilotom uda się zestrzelić bombowiec.
c) Gra kończy się wygraną RAF-u także wtedy, jeżeli uda się mu przez osiem tur nie do-

puścić bombowca nad Londyn.
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LICZNIK PALIWA 
Jednym z większych problemów Niemców w czasie Bitwy o An-
glię był ograniczony zasięg ich samolotów. Brak paliwa zmuszał 
Luftwaffe do częstych powrotów nad Francję, co dawało alian-
tom strategiczną przewagę.

Zużycie paliwa zaznaczane jest co turę na liczniku paliwa 
umieszczonym w rogu planszy. Pod koniec każdej tury grają-
cy RAF-em przesuwa wskaźnik zużycia paliwa na kolejne pole. 
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Gdy wskaźnik znajdzie się na polu oznaczonym na czerwono (w turze 4 i 6), RAF produku-
je jeden samolot, który od razu ustawia się na lotnisku w Northolt. W przypadku gdy na 
polu z lotniskiem leży już jakiś żeton, nowo wyprodukowaną samolot trzeba położyć na 
innym lotnisku. Jeżeli wszystkie lotniska są zajęte przez żetony samolotów, dostawa sprzę-
tu dla RAF-u przepada.

MYŚLIWCE
Zarówno angielskie jak i niemieckie samoloty myśliwskie były zwrotne i szybkie. Każda z ar-
mii miała swój styl walki. Najskuteczniejszą taktyką myśliwską, stosowaną przez Dywizjon 303, 
było zbliżenie się do samolotu przeciwnika tak, „by zobaczyć białka oczu przeciwnika”, odda-
nie strzału i odwrót na ułamki sekund przed zderzeniem. W trakcie pojedynków przy prędkości 
około 500 km na godzinę można było w ciągu zaledwie kilku sekund znaleźć się w  środku pola 
walki lub daleko poza polem powietrznej bitwy. Ponieważ w powietrzu odbywało równocześnie 
wiele  pojedynków,  nigdy nie było  wiadomo, z której strony może nastąpić atak.
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Faza ruchu
W ciągu jednej tury każdy myśliwiec może, ale nie musi, wykonać ruch o jedno, dwa lub 
trzy pola w dowolną stronę. Przez pole, na którym stoi żeton innego samolotu, nie można 
przelatywać ani na nim stanąć. 
Gracz sam decyduje o kolejności ruchu myśliwców, musi jednak pamiętać, że po ruchu 
wszystkimi samolotami i przejściu do fazy strzału nie będzie mógł zmieniać położenia że-
tonów.

Faza Strzału 
W czasie jednej tury jeden 
myśliwiec może zaatakować 
tylko jeden samolot prze-
ciwnika. Atak można jednak 
przeprowadzić przy użyciu 
dwóch lub więcej maszyn. 
Skuteczność ataku roz-
strzyga się, rzucając kośćmi 
strzału. Uwaga, liczba kości 
strzału, których można użyć 
w fazie strzału jest odwrot-
nie proporcjonalna do licz-
by pól pokonanych przez 
myśliwiec w fazie ruchu! 
Oznacza to, że myśliwiec, 
który przeleciał trzy pola, 
nie może już strzelać. Jeżeli 
ruszył się o dwa pola może 
strzelać jedną kostką. Po ru-
chu o jedno pole może użyć 
dwóch kości strzału. Jeżeli 
nie musiał wykonywać ruchu, gdyż żeton przeciwnika znajdował się na sąsiednim polu, 
może rzucać wszystkimi trzema kośćmi (patrz rysunek).
Ponieważ strzały rozstrzyga się dopiero po ruchu wszystkimi myśliwcami, zapamiętanie, 
kto ma strzelać, do kogo i z jaka siłą, bywa kłopotliwe (zwłaszcza jeżeli gracz zdecydował 
się na atak wszystkimi samolotami). Dlatego, dla ułatwienia, do gry dołączono 12 czar-
nych znaczników strzału. W fazie ruchu możesz na atakowanym samolocie położyć znacz-
niki strzału, dzięki temu w fazie strzału będziesz wiedział iloma kośćmi masz rzucać. Roz-
strzygając kolejne strzały, w wybranej przez ciebie kolejności, zdejmuj znaczniki strzału 
z atakowanych samolotów. Używanie znaczników strzału nie jest obowiązkowe, ale znacz-
nie upraszcza rozgrywanie skomplikowanych ataków.
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Rozstrzygnięcie strzału
Strzały rozstrzyga się przy pomocy kości strzału. Wyrzucenie na kościach symbolu swo-
ich wojsk – krzyża w przypadku Luftwaffe, bądź jednego z symboli aliantów w przypadku 
RAF-u – oznacza trafi enie. Żeton trafi onego myśliwca należy odwrócić na stronę „uszko-
dzony”. Dwa trafi enia oznaczają zestrzelenie samolotu i usunięcie z gry. Nadliczbowe 
trafi enia przepadają. Przykładowe rozstrzygnięcia strzałów możesz prześledzić na rysun-
ku poniżej.

Przykładowe ataki Luftwaffe

Przykładowe ataki RAF-u

(zestrzelenie)

(uszkodzenie)

(pudło)

(zestrzelenie)

(uszkodzenie)

(pudło)
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Koniec starcia 
Walka myśliwska była bardzo dynamiczna, a sytuacja w powietrzu zmieniała się w ciągu se-
kund. Piloci w śmiertelnej pojedynkach robili w powietrzu ewolucje, które angielscy cywile 
oglądali z ziemi i nagradzali brawami. 

Choć ten element rozgrywki może z początku sprawiać pewne trudności, jednak dobrze 
pokazuje dynamikę walki w powietrzu. 
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Po strzale samolot mija cel i musi przelecieć na 
pole leżące dokładnie po przeciwnej stronie celu. 
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W sytuacji, gdy po przeciwnej stronie celu znajduje 
się inny samolot lub krawędź planszy, należy wy-
brać jedno z dwóch pól sąsiadujących zarówno 
z celem, jak i polem po przeciwnej stronie celu 
(pola 2  lub 3 ) Jeżeli i te pola są zajęte, należy 
wybrać jedno z dwóch pól sąsiadujących z celem 
i miejscem rozpoczęcia strzału (pola 4  lub 5 ). 
Dopiero jeżeli wszystkie pięć pól sąsiadujących 
z celem jest zajętych, samolot po strzale nie rusza 
się z miejsca (zostaje na polu 6 ).  
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BOMBOWIEC
Do eskortowania bombowców wysyłano całe eskadry Messerschmittów, gdyż ciężkie bombow-
ce nie były ani tak szybkie, ani tak zwrotne jak myśliwce. Choć nie mogły stanąć do bezpośred-
niej walki z myśliwcami, ich tylny strzelec celną serią nierzadko zmuszał siedzącego na ogonie  
przeciwnika do wyskoczenia z płonącej maszyny. 

Strzał bombowca
Bombowiec strzela zawsze tylko jedną kostką strzału i w przeciwieństwie do myśliwca po 
starciu nie przelatuje na drugą stronę przeciwnika. Bombowiec strzela w tej samen fazie 
co myśliwce, ale ruch wykonuje dopiero po rozstrzygnięciu wszystkich strzałów, to jest w 
następnej fazie.

Ruch bombowca
Ruch bombowca jest ostatnią czynnością w turze gracza Luftwaffe. Bombowiec może po-
ruszać się z prędkością jednego lub dwóch pól na turę. 
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Zestrzelenie bombowca
Bombowiec jest silnie opancerzo-
nym samolotem i dlatego żeby go 
zestrzelić, należy trafi ć go przynaj-
mniej dwukrotnie w ciągu jednej 
tury. Trafi enia może otrzymać od 
kilku samolotów. Jeżeli bombowiec 
otrzyma w czasie jednej tury tylko 
jedno trafi enie, nic się nie dzieje. 
Dwa trafi enia w bombowiec w jed-
nej turze automatycznie kończą grę. 
Trafi enia z poprzednich tur nie liczą się w następnych.
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Poniżej pokazano kulminacyjny moment przykładowej gry. Po swoim ruchu w fazie 2 
gracz Luftwaffe nie mógł strzelać do alianckich myśliwców, sam jednak znalazł się w ich 
zasięgu. Rysunek poniżej pokazuje fazę 6, w której gracz RAF-u zdecydował się na fron-
talny atak wszystkimi czterema samolotami. Zwróć uwagę, że samoloty 1  i 2  wspólnie 
atakują jeden cel.
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W fazie 7 myśliwcom 1  i 2  
udało się uszkodzić Messers-
chmitta. Samolot 3  trafi ł dwa 
razy i wyeliminował wrogą 
maszynę z gry. Pilot 4  spud-
łował. Zwróć uwagę, dokąd 
musiały przelecieć po starciu 
samoloty RAF-u. W fazie 8 
gracz RAF-u przesuwa wskaź-
nik zużycia paliwa na następ-
ne pole.
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Kolejną turę gry roz-
poczyna gracz Luftwaf-
fe. Obok widzimy fazę 
2, w której kontratakuje 
wszystkimi sprawnymi 
maszynami ( 1 , 3 , 4 , 
5 ). Uszkodzony samolot 
2  wycofuje z pola walki.

W fazie strzału Luftwaffe 
(faza 3) myśliwcowi 1  
udało się zadać jedno 
trafi enie i uszkodzić ma-
szynę RAF-u. Samolot 3  
spudłował. Wspólnym 
wysiłkiem myśliwca 4  
i bombowca 5  udało 
się zestrzelić Hurricane’a. 
W swoim ruchu (faza 4) 
bombowiec musi jednak 
zboczyć z kursu na Lon-
dyn. 
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Jakie są szanse RAF-u na zakończenie gry jeszcze w tej turze?
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USZKODZENIA I NAPRAWA 
W trakcie bitwy o Anglię ekipy mechaników dokonywały cudów, by podziurawione kulami ma-
szyny były jak najszybciej gotowe do walki. 
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Jeżeli w trakcie walki myśliwiec zostanie trafi ony, należy obrócić żeton samolotu na dru-
gą stronę. Uszkodzony myśliwiec jest niezdolny do walki i nie może atakować innych sa-
molotów. Nie jest jednak stracony pod warunkiem, że graczowi uda się go naprawić na 
swoim lotnisku. 

EASTCHURCHEASTCHURCHEASTCHURCHEASTCHURCH
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W celu naprawienia 
samolotu należy za-
kończyć ruch na lot-
nisku. 

Samolot można 
jednak odwrócić 
na stronę „spraw-
ny” dopiero w na-
stępnej turze. Na-
prawiany samolot 
może zostać nor-
malnie zaatako-
wany przez samo-
lot przeciwnika.  

Naprawiony samolot 
jest od razu gotowy 
do dalszej walki 
i może strzelać 
w przeciwnika na 
polu obok z pełną 
siłą strzału. Na lotni-
sku może znajdować 
się tylko jeden samo-
lot na raz.
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SAMOLOTY

Hawker Hurricane (Huragan) 
Podstawowy myśliwiec RAF-u, będący na wyposażeniu 
X z X dywizjonów, biorących udział w Bitwie o Anglię, w 
tym polskich dywizjonów 302 i 303 oraz czeskiego 310. 
Samolot był łatwy w pilotażu, i miał konstrukcję prostą, 
tanią i odporną na uszkodzenia. Ze względu na mniejszą 
prędkosć od myśliwców niemieckich, Hurricane’y prze-
znaczano raczej do walk z bombowcami, pojedynki my-
śliwskie pozostawiając Spitfi re’om, ale, jak widać choćby 
z przykładu dywizjonu 303, w rękach doświadczonego 

pilota mogły one prowadzić równorzędną walkę myśliwską z Bf-109. Pomimo legendy, 
jaka otacza Spitfi re’a, to Hurricane’y przyjęły na siebie główny ciężar Bitwy o Anglię, ze-
strzeliwując więcej maszyn Luftwaffe, niż wszystkie inne brytyjskie samoloty razem wzięte. 

X z X dywizjonów, biorących udział w Bitwie o Anglię, w 
tym polskich dywizjonów 302 i 303 oraz czeskiego 310. 
Samolot był łatwy w pilotażu, i miał konstrukcję prostą, 
tanią i odporną na uszkodzenia. Ze względu na mniejszą 

znaczano raczej do walk z bombowcami, pojedynki my-
śliwskie pozostawiając Spitfi re’om, ale, jak widać choćby 
z przykładu dywizjonu 303, w rękach doświadczonego 

Supermarine Spitfire (Raptus, Złośnik; dosł. 
plujący ogniem) 
Samolot przez wielu uznawany za najlepszy i najpięk-
niejszy myśliwiec II wojny. Nowocześniejszy i szybszy od 
Hurricane’a był jedynym brytyjskim myśliwcem, mogą-
cym nawiązać w każdych warunkach równorzędną walkę 
myśliwską z Bf-109. 

Supermarine Spitfire (Raptus, Złośnik; dosł. 

Samolot przez wielu uznawany za najlepszy i najpięk-

cym nawiązać w każdych warunkach równorzędną walkę 

Początek produkcji 
seryjnej

Prędkość maksymalna Uzbrojenie Straty

Hurricane 1937 529 km/h 8 k.m. 7,7 mm 631

Spitfi re 1938 572 km/h 8 k.m. 7,7 mm 403

Bf-109E 1939 (wersja E) 560 km/h 4 k.m 7,9 mm lub 2 k.m 7,9 mm i 2 
działka 20 mm

610

He-111 1939 (wersja H) 440 km/h 2500 kg bomb i 3-7 k.m. 7,9 mm 242
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Heinkel He-111h
Podstawowy bombowiec Lufwaffe na początku wojny. 
Projektowany jako szybki, mogący skutecznie uciekać 
wrogim myśliwcom samolot, wywodził się od samolotu 
pasażerskiego, szybko przeprojektowanego na bombo-
wiec. Jednak w starciu z nowoczesnymi myśliwcami, jak 
Hurricane czy Spitfi re, nie miał szans ucieczki ani obro-
ny; pilotów jednak często ratowała mocna konstrukcja 
samolotu, odporna nawet na ciężkie uszkodzenia. 

wrogim myśliwcom samolot, wywodził się od samolotu 

wiec. Jednak w starciu z nowoczesnymi myśliwcami, jak 

samolotu, odporna nawet na ciężkie uszkodzenia. 

Messerschmitt Bf-109e
Podstawowy myśliwiec Lufwaffe, produkowany do koń-
ca wojny (w łącznej ilości 33 tys. egz. wszystkich wer-
sji).  Szybki i zwrotny, był groźną bronią nawet w rękach 
mniej doświadczonych pilotów. W czasie Bitwy o Anglię 
wyszła na jaw jego największa wada, czyli niewielki za-
sięg. Samoloty te mogły przebywać nad Anglią najwyżej 
pół godziny, co źle wpływało na ofensywne możliwoś-
ciach Luftwaffe. 

Messerschmitt Bf-109e

ca wojny (w łącznej ilości 33 tys. egz. wszystkich wer-
sji).  Szybki i zwrotny, był groźną bronią nawet w rękach 

wyszła na jaw jego największa wada, czyli niewielki za-
sięg. Samoloty te mogły przebywać nad Anglią najwyżej 

ciach Luftwaffe. 
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JOHN ALEXANDER KENT (�9�4–�985)
Urodzony w Winnipeg w Kanadzie, w 1933 roku 
został najmłodszym zawodowym pilotem kana-
dyjskim. W 1935 r. wstąpił do RAF. 2 sierpnia 1940 
r. mianowany angielskim dowódcą eskadry „A” 
Dywizjonu 303. W czasie Bitwy o Anglię strącił 7 
niemieckich samolotów (12 w czasie całej wojny). 

Polscy piloci, doceniając jego wysiłki naucze-
nia się polskich słów (by móc ich używać w 
czasie lotu, zapisał je fonetycznie na nogawce) 
przezwali go „Kentowski”. Po służbie w dywi-
zjonie 303 mianowany dowódcą angielskiego 

dywizjonu 92, gdzie w krótkim czasie podniósł dycyplinę i spraw-
ność rozprzężonej dotąd jednostki. W 1941 mianowany dowódcą 
1 Polskiego Skrzydła Myśliwskiego. Potem dowodził jednostkami 
szkoleniowymi RAF, walczył też na Bliskim Wschodzie. Po wojnie 
pozostawał w służbie RAF do emerytury w 1956 r.

WITOLD URBANOWICZ (�908–�996). 
Pierwsze zwycięstwo powietrzne odniósł w 1936 r 
nad samolotem sowieckim, który naruszył polską 
granicę powietrzną. Instruktor w Szkole Orląt w 
Dęblinie (ze względu na surowość zyskał przydo-
mek „Kobra”). W 1939 r. uciekł z sowieckiej niewoli 
i po krótkim pobycie we Francji przyłączył się do 
grupy polskich pilotów zaproszonych do RAF-u. 
Początkowo latał w brytyjskim Dywizjonie 145, od 

21 sierpnia był polskim dowódcą eskadry 
„A” Dywizjonu 303. W czasie Bitwy o Anglię 
strącił 15 niemieckich samolotów. Z powo-
dów politycznych odsunięto go od latania i 
w 1941 r. wysłano do Stanów Zjednoczonych 
w celu naboru ochotników Polonii do Woj-

ska Polskiego. W 1943 r. wstąpił ochotniczo do słynnych „Latają-
cych tygrysów”, gdzie zaliczono mu zestrzelenie nad Chinami dwa 
japońskie samoloty. Po wojnie wrócił do Polski, aresztowany przez 
UB, natychmiast po zwolnieniu uciekł na Zachód i osiadł w USA, 
gdzie mieszkał i pracował do końca życia. W 1995 roku awansowa-
ny przez Prezydenta RP Lecha Wałęsę na generała brygady.

21 sierpnia był polskim dowódcą eskadry 
„A” Dywizjonu 303. W czasie Bitwy o Anglię 
strącił 15 niemieckich samolotów. Z powo-
dów politycznych odsunięto go od latania i 
w 1941 r. wysłano do Stanów Zjednoczonych 
w celu naboru ochotników Polonii do Woj-

niemieckich samolotów (12 w czasie całej wojny). 
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JOSEF FRANTIŠEK (�9�3–�940)
Czeski pilot myśliwski; po zajęciu Cze-
chosłowacji przez Niemców uciekł do 
Polski, gdzie wziął udział w kampanii 
wrześniowej, latając na samolotach roz-
poznawczych, m.in. atakując Niemców 
ręcznie rzucanymi bombami. Po uciecz-
ce do Francji odmówił wstąpienia do 
lotnictwa czechosłowackiego i razem z 
polskimi pilotami ewakuował się do An-
glii. Opracował oryginalną metodę wal-
ki, polegającą na samotnym polowaniu 
na wracających do Francji na resztkach 
paliwa Niemców. W ten sposób w ciągu 

zaledwie miesiąca został najlepszym 
myśliwcem całego RAF-u. „Metoda 
Františka” była – ze względu na sa-
mowolne odłączanie się od jednost-
ki przed walką – niebezpieczna dla 

innych pilotów, stąd też kilkakrotnie otrzymywał z tego powodu 
nagany od dowództwa (kłopoty z dyscypliną miał jeszcze w przed-
wojennym lotnictwie czechosłowackim, gdzie był z tego powodu 
zdegradowany). Dowództwo Dywizjonu 303, nie mogąc sobie po-
zwolić ani na utratę twarzy, ani na utratę tak znakomitego pilota, 
nadało Františkowi status „gościa dywizjonu”. Pod koniec września 

František wykazywał rosnące objawy silnego wyczerpania psychicznego, które prawdopo-
dobnie było przyczyną jego śmierci w wypadku lotniczym 8 X 1940 r.

9 IX 1940 r.
Leciałem w ostatnim kluczu patrolującym. Po przylocie do nieprzyjaciela zaatakowały nas Me-
109, jednego zapaliłem, ale następne 2 Me-110 zaczęły mnie atakować, dlatego wleciałem w 
chmurę, w której goniliśmy się jakieś 7 minut. W końcu wyleciałem z chmury, o mały włos nie 
wpadłem na He-111, był jakieś 10 m przede mną, puściłem w jego kierunku serię, cały stanął w 
płomieniach, ale znowu zjawiły się Me-110, więc z powrotem w chmury. Chmura przemieszcza-
ła się w kierunku Francji, na końcu chmury zakręciłem w prawo – ku Anglii, i w tym momencie 
dostałem  trzema pociskami z daleka – w chłodnicę, lewy zbiornik i w radio. Przeleciałem przez 
Kanał i wylądowałem na pagórku koło Brighton. Tego dnia miałem 2 zestrzelenia.
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