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100 lat polskiego lotnictwa wojskowego – Dęblin,
23 sierpnia 2018
W Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie odbyła
się ogólnopolska konferencja naukowa „100 lat polskiego
lotnictwa wojskowego”.
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Dzięki wydarzeniu mogła nastąpić wymiana doświadczeń i prezentacja najnowszych
wyników badań z historii polskiego lotnictwa wojskowego w latach 1918-2018 oraz
popularyzowanie wiedzy o lotnictwie i jego narodowych bohaterach w środowisku
wojskowym i cywilnym.

Konferencja była jednym z punktów programu Centralnych Obchodów Jubileuszu 100-lecia
lotnictwa wojskowego. Przebiegała w formie paneli dyskusyjnych, w których wzięli udział
uznani historycy wojskowości i lotnictwa, przedstawiciele Sił Zbrojnych RP, muzealnictwa,
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nauki oraz organizacji społecznych.

Pierwszy panel dotyczył lotnictwa polskiego w operacjach powietrznych w XX w. W drugim
badacze rozmawiali na temat asów polskiego lotnictwa wojskowego. W panelu tym wzięli
udział przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie: dyrektor Marcin
Krzysztofik i dr hab. Marcin Kruszyński, prof. WSOSP (OBBH IPN Lublin). Kolejny panel
dotyczył konstrukcji lotniczych polskich sił powietrznych. W czwartej części rozmawiano o
doświadczeniach i wnioskach z użycia Polskich Kontyngentów Wojskowych w operacjach
sojuszniczych i działaniach koalicyjnych. Końcowy panel odbył się pod tytułem
„Upamiętnianie lotniczego dziedzictwa i jego rola w strategiach promocji regionów”.

Po wszystkich panelach został wyświetlony film „Polacy w bitwie o Anglię. To cóż, że spadła
któraś z gwiazd…” autorstwa Leszka Wiśniewskiego (TVP 3 Lublin).

Jednostka w Dęblinie została otwarta dla każdego, w związku ze 100-leciem polskiego
lotnictwa wojskowego, dlatego IPN Lublin postarał się, by osoby w każdym wieku mogły
skorzystać z tego, co mamy w ofercie. Prowadzona była sprzedaż publikacji IPN przez
Nadię Solę-Sałamachę (OBEN IPN Lublin), a dr Katarzyna Zawadka zajęła się prowadzeniem
gry na dużej planszy „Dywizjon 303. Bitwa o Anglię”, w co chętnie grali najmłodsi. Przy
okazji konferencji IPN zaprezentował również wystawę „Ojcowie Niepodległości”, która w
ramach „Biało-czerwonego szlaku. Moja Niepodległa” zawędrowała do WSOSP w Dęblinie.

Na płycie lotniskowej zostały zgromadzone różne rodzaje samolotów od szkoleniowych,
szybowców aż po bojowe i transportowe. Każdy mógł zrobić sobie zdjęcie w F-16, MIG-29,
SU-22, wejść do środka i zobaczyć to, co widzi pilot sterując samolotem.

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie zaprosiło uczestników konferencji na otwarcie nowej
wystawy i zwiedzanie placówki. Trzeba przyznać, że nowa ekspozycja robi duże wrażenie, a
na jej całkowite zwiedzenie trzeba poświęcić trochę czasu. Niemniej jednak polecamy!

Organizatorzy konferencji:
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie
Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie


