
10 lipca - 80. rocznica Bitwy o Anglię

10 lipca 1940 r. rozpoczęła się Bitwa o Anglię – kilkumiesięczne starcie powietrznych sił nazistowskich Niemiec i Wielkiej
Brytanii, w którym po stronie brytyjskiej udział wzięły cztery polskie dywizjony lotnicze. W powietrzu walczyło około 50
polskich pilotów, ale za nimi stało wielu innych, często dziś bezimiennych bohaterów z Polski: techników, pracowników

obsługi naziemnej. 

Z okazji obchodzonej w tym roku 80. rocznicy Bitwy o Anglię, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Żywcu poleca
państwu książkę o losach pięciu pilotów słynnego Dywizjonu 303, którzy weszli do grona najbardziej bohaterskich

i skutecznych lotników II wojny światowej:

Sprawa honoru : Dywizjon 303 Kościuszkowski : zapomniani bohaterowie II
wojny  światowej  /  Lynne  Olson  i  Stanley  Cloud  ;  z  angielskiego  przełożyli
Małgorzata  i  Andrzej  Grabowscy.  -  Wydanie  pierwsze.   -  Warszawa  :
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Sprawa honoru to pasjonująca historia polskich pilotów, których odwaga i męstwo przyczyniły
się  do  uratowania  Anglii  w  czasie  bitwy  powietrznej  w  1940  roku.  To  także  opowieść
o zaskakującej zdradzie, jakiej dopuścili się alianci pod koniec II wojny światowej. Źródłami są
nieoficjalny dziennik dywizjonu, pełen osobistych relacjami ze starć z nieprzyjacielem, oraz
z  listy,  wywiady,  wspomnienia,  opowieści  i  fotografie.  Towarzyszymy  pilotom  w  czasie
szkolenia przed wojną, ich dramatycznej ewakuacji do Francji, a później do Wielkiej Brytanii,
w której – początkowo pogardliwie potraktowani przez RAF – odegrali kluczową rolę w bitwie
o  Anglię,  a  ich  brawura  i  umiejętności  w  bezpośrednich  starciach  na  śmierć  i  życie
z niemieckimi messerschmittami przeszły do legendy. Poznajemy także ich powojenne losy, gdy
marzenia  o  niepodległości  zostały  brutalnie  rozwiane,  a  Polska  oddana  Związkowi
Radzieckiemu.  Sprawa honoru  odkrywa historię Polski w czasie II wojny światowej i dzieje
wielotysięcznej armii żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych walczących u boku aliantów. Opowiada
o bezustannych zmaganiach z Hitlerem i Stalinem, długiej walce o niepodległość i o oszustwie,
które boleśnie dotknęło Polskę.


