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Początek nowego roku szkolnego i wybuch II wojny światowej są ze sobą
nierozerwalnie związane już od 79 lat. W dniach 1–2 września Biuro Edukacji
Narodowej IPN w wyjątkowym miejscu zaprezentowało swoją nową ofertę
edukacyjną.

W miejscowości Napoleon w gminie Lipie, oddalonej o kilka kilometrów od Wielunia, 1 września
oficjalnie zostało otwarte Muzeum 303 im. ppłk. pilota Jana Zumbacha. Muzeum działa już od
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kwietnia tego roku, podczas zorganizowanego wówczas dnia otwartego odwiedziło je setki
osób. W niedzielę 2 września ekspozycja została udostępniona wszystkim zwiedzającym.

W zbiorach muzeum znalazły się pamiątki po polskich pilotach, przekazane między innymi
przez ich rodziny. Podczas niedzielnego zwiedzania goście mogli spotkać grupy
rekonstrukcyjne, zobaczyć zabytkowe samoloty, a także rekwizyty z filmu „Dywizjon 303”.

Muzeum obejmuje dwie części. W części otwartej stoją cztery samoloty – Mirage III,  Mig 23MF,
Mig 21SMT, TS11-ISkra i śmigłowiec Mi-2. W części zamkniętej znajdują się mundury,
odznaczenia, sztandary, dokumenty i modele – elementy wyposażenia lotników, głównie
dywizjonu 303, ale także – w miarę pozyskiwania –  innych dywizjonów polskich. Część wystawy
zajmują eksponaty odnoszące się do przeciwników naszych pilotów z okresu II wojny
światowej – lotników Luftwaffe. 

Obecny rok szkolny to przede wszystkim obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Nowa oferta BEN jest bogata w liczne projekty, konkursy i wystawy związane z
tą wyjątkową dla każdego Polaka rocznicą. Ale nowy rok szkolny to także kolejny zwykły
wrześniowy poranek. Taki poranek prawie 80 lat temu zmienił losy naszej Ojczyzny. W ten
wyjątkowy dzień pamiętajmy, iż niepodległość równie trudno wywalczyć co utrzymać i
zachować dla kolejnych pokoleń.
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