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Czas akcji 

Sierpień i wrzesień 1940 roku. 

Główna bitwa miała miejsce 15 września 1940 roku. 



Miejsce akcji 

● przestrzeń powietrzna nad Anglią - miejsce walk aliantów z Niemcami 

● lotnisko Northolt pod Londynem - miejsce stacjonowania Dywizjonu 303 



Bohaterowie 

Zbiorowym bohaterem są lotnicy z Dywizjonu 303 im. Tadeusza Kościuszki. W 

książce nazywani są myśliwcami. Byli to młodzi żołnierze - piloci, którzy stoczyli 

Bitwę o Anglię w 1940 roku.  

Najważniejsze cechy ich charakteru to: 

● męstwo 

● odwaga 

● niezłomność 

● determinacja 

● brawura 



Stefan Karubin 

● sierżant 

● wyglądał na 20 lat, ale był starszy 

● miał czarne oczy 

● potrafił zachować spokój i opanowanie w sytuacjach zagrażających życiu 

● cechowała go niezłomność i wielka siła charakteru 

● nigdy nie wycofywał się z walki 

● porównany do aparatu ze stali, który jest doskonały w boju 



Jan Kazimierz Daszewski (Długi Joe) 

● podporucznik 

● bardzo szczupły mężczyzna o łagodnym uśmiechu 

● miał jasne, pogodne oczy 

● cechowała go “rogata dusza i stalowe mięśnie” 

● odznaczał się determinacją, silnym charakterem i zawziętością 

● po ciężkim wypadku wrócił na pole walki 



Jan Zumbach 

● porucznik 

● “chłopak na schwał i żołnierz nieulękły” 

● największy as polskiego lotnictwa 

● w walce potrafił zachować zimną krew i wykazać się odwagą 

● wrażliwy na piękno otaczającej go przyrody 

● odznaczała go trzeźwość umysłu 

● wykazywał się wielkim kunsztem lotniczym 



Kazimierz Wunche 

● sierżant 

● marzył o wielkich sukcesach i o chwalebnej śmierci 

● był ambitny i odważny 

● emocje brały u niego górę nad zdrowym rozsądkiem 

● nie zawsze potrafił zachować zimną krew 



Józef Frantisek 

● sierżant pochodzący z Czech 

● młody, przystojny 

● odważny indywidualista, który cenił Polaków 

● był niesubordynowany  - na własną rękę odłączył się od grupy i poleciał 

zapolować na niemieckie samoloty 

● miał opinię wyjątkowego strzelca i pilota 

● określany jako doskonały kolega 

● zginął podczas lądowania, gdy wykonywał “beczkę” po zwycięskiej bitwie 

● odznaczony Krzyżem Walecznych i Virtuti Militari 



Witold Urbanowicz 

● “lotnik bez lęku i skazy” 

● przed wojną instruktor w Centrum Wyszkolenia Lotnictwa w Dęblinie 

● został mianowany na polskiego dowódcę Dywizjonu 303 po zestrzeleniu 

maszyny majora Krasnodębskiego 

● cechowały go: odwaga, zaciekłość, trafność decyzji i szybkość reakcji oraz 

poczucie obowiązku 

● as przestworzy 

● zyskał zaufanie podwładnych i uznanie Anglików 



Najważniejsze motywy w książce 

1. motyw walki - polscy lotnicy z aliantami walczą z niemieckimi pilotami; są 

odważni, zdeterminowani i niezłomni 

2. motyw przyjaźni - piloci wspierają się w walce, mogą na sobie polegać, 

zachowują przytomność umysłu 

3. motyw człowieczeństwa - mimo walki i wojny pozostają ludźmi, którzy 

potrafią współczuć, mają marzenia, są wrażliwy na piękno otaczającej ich 

przyrody 

4. motyw szacunku dla pracy innych - tutaj dla pracy mechaników  

5. motyw patriotyczny - miłość do kraju, zniszczenie wroga Polski 



Najważniejsze motywy w książce cd 

6. motyw wojny - jako destrukcyjnej siły niszczącej Europę 

7. motyw cierpienia - lotnicy zostają ranni, niektórzy giną; ból znoszą w milczeniu  

8. motyw bohaterstwa - polscy lotnicy zostali przedstawieni jako bohaterowie 

9. motyw żołnierza - bohatera, który został obdarzony niezwykłym talentem 

10. motyw wroga - Niemca, którego można pokonać 

11. motyw młodości - wojna jako kres młodości - bohaterowie mają ok. 20-25 lat 

12. motyw śmierci - w imię obrony Europy są gotowi złożyć ofiarę z życia 
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