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Walki powietrzne w obrazach

Piotr Górka, Walki powietrzne w
obrazach, słowo wstępne gen. bryg.
Stanisław Skalski, Warszawa 2020, 172
s., ISBN 978-83-8098-329-8                     

Album jest zwieńczeniem wieloletniej pracy artystycznej Piotra Górki. Znajdują się w nim
reprodukcje obrazów olejnych, na których autor przedstawia głównie historię Polskich Sił
Powietrznych na Zachodzie podczas II wojny światowej. Przez prawie trzydzieści lat ich
tworzenia korzystał z pomocy i rad polskich lotników, weteranów II wojny światowej. Swoje
płótna powielał litograficznie i drukował w niskich, ekskluzywnych nakładach. Odbitki te,
własnoręcznie sygnowane przez wielu asów polskiego lotnictwa, są swoistym śladem
historycznym. Każdy z zaprezentowanych w albumie obrazów znalazł się w odrębnym
rozdziale zawierającym zarówno opis faktów historycznych – walk powietrznych
przedstawionych na płótnach, jak i informacje na temat okoliczności powstawania dzieł i
prywatnych kontaktów autora z bohaterami II wojny światowej lub ich potomkami.
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