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DYWIZJON 
303 
• Jednym z najbardziej znanych

dywizjonów lotnictwa Polskich Sił Powietrznych
był Dywizjon 303.

• Został uznany za jedną z 
najlepszych i najskuteczniejszych jednostek
myśliwskich w czasie II wojny światowej.



303 Dywizjon
Myśliwski
Warszawski 
im. Tadeusza
Kościuszki

Tak brzmiała pełna nazwa
znanego Dywizjonu 303.



Członkowie 
Dywizjonu 
303
• Dywizjon 303 został utworzony 2 sierpnia 1940.,

• W bitwie o Anglię walczyło łącznie 145 polskich pilotów
myśliwskich, co stanowiło 7,5% ogółu pilotów myśliwskich
RAF biorących udział w bitwie o Anglię. 30 polskich
pilotów poległo. 

• Pierwszym dowódcą był Zdzisław Krasnodębski, a 
ostatnim Witold Łokuciewski.



Zdzisław 
Krasnodębski

• Pułkownik dyplomowany pilot Polskich Sił Powietrznych
w Wielkiej Brytanii, twórca i dowódca 303 Dywizjonu
Myśliwskiego.

• Jednostka weszła do walki 30 sierpnia 1940 roku.

• Pilot 6 września został zestrzelony podczas walki. 
Ciężko poparzony trafił do szpitala. 
Tam z rąk gen. Władysława Sikorskiego otrzymał
5 października 1940 roku Krzyż Srebrny Orderu
Virtuti Militari.



Witold 
Urbanowicz

• Generał brygady, pilot Wojska Polskiego, 
Królewskich Sił Powietrznych, as 
myśliwski, pamiętnikarz, 
dowódca dywizjonu 303.

• Zajął 2 miejsce na liście Bajana, czyli
liście najskuteczniejszych pilotów
polskich.



Walerian 
Żak

• Major, pilot Wojska Polskiego, 
podpułkownik Królewskich Sił
Powietrznych, kawaler Krzyża
Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti
Militari.

• Skierowany do dywizjonu 303 w sierpniu
1940 roku. 

• Ranny podczas walki 27 września 1940 
roku. Po odpoczynku, 9 lipca 1941 
skierowany do dywizjonu 303 na
dowódcę eskadry

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stopnie_wojskowe_w_lotnictwie_brytyjskim


Eugeniusz 
Horbaczewski

• Kapitan Polskich Sił Lotniczych (Dywizjon 303). Major 
angielskich sił powietrznych.

• Horbaczewski zwany przez kolegów "Dziubek" wykonał

250 lotów bojowych, zestrzelił oficjalnie 16,5 samolotów

przeciwnika.



Zdzisław 
Henneberg

• Pilot, major, jeden z dowódców Dywizjonu 303, 
zasłużył się bardzo dużą liczbą zestrzelonych wrogich
samolotów.

• Zaginął zestrzelony 12 kwietnia 1941.



Jan Zumbach

• Pilot o pseudonimie „Kaczor Donald”, 
podpułkownik dyplomowany, pilot Wojska Polskiego, 
podpułkownik Królewskich Sił Powietrznych.

• As myśliwski Polskich Sił Powietrznych na obczyźnie, kawaler
Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari.

• W sumie zestrzelił 13 niemieckich samolotów – 12 
samodzielnie i jeden wespół z trzema kolegami. Na tzw. 
Liście Bajana klasyfikującej najskuteczniejszych polskich
pilotów, dało to Zumbachowi szóste miejsce.



Lotnicy 
Dywizjonu 303 
w literaturze

• Arkady Fiedler ukazał w swojej książce udział
polskich pilotów w bitwie o Anglię.

• Pokazał patriotyzm i odwagę Polaków.

• W Anglii książka została wydana po raz pierwszy
już w roku 1940.



Dywizjon 303 
- najlepszy

• Dywizjon 303 był najlepszą jednostką
myśliwską podczas bitwy o Anglię.

• Zaliczył on 126 pewnych zestrzeleń wrogich
samolotów, co stawia go na pierwszym miejs
cu wśród dywizjonów myśliwskich
biorących udział w bitwie.

• „Nigdy w dziejach wojen tak liczni nie
zawdzięczali tak wiele tak nielicznym” -
mówił brytyjski premier Winston Churchill o 
lotnikach biorących udział w bitwie o Anglię.



Parada 
zwycięstwa
bez Polaków

• 8 czerwca 1946 r. - po zakończeniu II wojny
światowej - ulicami Londynu przeszła
wielka parada zwycięzców. W kolumnie, 
która ciągnęła się kilkanaście kilometrów, 
zabrakło Polaków. Krótko przed paradą
Brytyjczycy zdecydowali się zaprosić
tylko pilotów 303. Dywizjonu
Myśliwskiego.

• Lotnicy postanowili jednak, w geście
solidarności, zjednoczyć się z innymi
reprezentantami Polskich Sił Zbrojnych
i odmówili udziału w uroczystościach.

• Polacy nie wzięli udziału w paradzie, choć
walczyli w obronie Anglii.



http://www.nowastrategia.org.pl/powstal-niezwykly-serial-o-polskim-dywizjonie-303/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dywizjon_303
https://polonia.edu.pl/dywizjon-303-ciekawostki-o-polskich-pilotach/
https://www.national-geographic.pl/artykul/ludzie-dywizjonu-303-w-pamieci-swoich-bliskich
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=anegdota_parada_zwyciestwa
https://naszahistoria.pl/polskie-lotnictwo-w-przededniu-ii-wojny-swiatowej-plany-i-
realia/ar/12028082
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/902181,Dywizjon-303-–-bohaterzy-bitwy-o-Anglie

Szymon Wójcik
Dawid Zasowski

(kl. VI a)

Przy przygotowaniu prezentacji korzystaliśmy z następujących stron
internetowych:

http://www.nowastrategia.org.pl/powstal-niezwykly-serial-o-polskim-dywizjonie-303/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dywizjon_303
https://polonia.edu.pl/dywizjon-303-ciekawostki-o-polskich-pilotach/
https://www.national-geographic.pl/artykul/ludzie-dywizjonu-303-w-pamieci-swoich-bliskich
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=anegdota_parada_zwyciestwa
https://naszahistoria.pl/polskie-lotnictwo-w-przededniu-ii-wojny-swiatowej-plany-i-realia/ar/12028082
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/902181,Dywizjon-303-–-bohaterzy-bitwy-o-Anglie

