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Uroczyste otwarcie wystawy „Pancerne Skrzydła”
– Gdańsk, 12 października 2018
Ekspozycja została zorganizowana m.in. z inicjatywy Instytutu
Pamięci Narodowej.
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W Sali Wystaw Czasowych Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 12 października odbyło
się uroczyste otwarcie międzynarodowej wystawy „Pancerne Skrzydła”.

Do licznie zgromadzonych gości oraz kombatantów przemówił dr Karol Nawrocki, dyrektor
MIIWŚ.
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– Niestety polska opowieść o II wojnie światowej wypełniona
jest wieloma ofiarami. Polacy to naród, który doświadczył
przerażającej siły obu totalitaryzmów. Ale dziś rozmawiamy
o prawdziwych zwycięzcach, wyzwolicielach Europy
Zachodniej – mówił.

Następnie głos zabrał Yves Wantens, Generalny Przedstawiciel Rządu Flandrii, który
podziękował Polakom za wyzwolenie flamandzkich miast przez żołnierzy 1 Dywizji
Pancernej pod dowództwem gen. Maczka we wrześniu 1944 r. 

Do uczestników otwarcia wystawy skierowany został także list Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego Jarosława Sellina.

Uroczystości towarzyszyło również nadanie Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski
kpt. Janowi Prabuckiemu, jednemu z oficerów gen. Stanisława Maczka. Odznaczenie
wręczył płk. Zbigniew Krzywosz, dyrektor Departamentu Uroczystości w Urzędzie do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Po oficjalnym otwarciu odbyło się kuratorskie zwiedzanie ekspozycji, które poprowadził jej
autor Ryszard Mozgol, Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w
Katowicach.

Na otwarcie wystawy zaprosili: Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław
Szarek, Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dr Karol Nawrocki, Generalny
Przedstawiciel Rządu Flandrii Yves Wantens oraz Dyrektor Narodowego Instytutu Polskiego
Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Dorota Janiszewska-Jakubiak. 

Jeszcze przed otwarciem wystawy, delegacja IPN Gdańsk z Naczelnikiem OBEN Krzysztofem
Drażbą na czele, złożyła symboliczną wiązankę kwiatów pod pomnikiem Generała Maczka
na Placu u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Chopina w Gdańsku. 

O WYSTAWIE: 

Biało-czerwone flagi, transparenty „Leve de Bevrijders!” (Niech żyją wyzwoliciele!), „Niech
żyje Polska!”, deszcz kwiatów – tak mieszkańcy flamandzkich miast witali 1 Dywizję
Pancerną pod dowództwem gen. Maczka. Mimo upływu lat wciąż żyje wdzięczna pamięć o
polskich żołnierzach, a jej wyrazem jest międzynarodowa wystawa „Pancerne Skrzydła”,
ukazująca wyzwolenie Flandrii przez żołnierzy 1 Dywizji Pancernej we wrześniu 1944 r. 

Teksty w trzech wersjach językowych (polskiej, angielskiej i niderlandzkiej) są bogato
ilustrowane archiwalnymi fotografiami i filmami – większość z nich nie była dotąd
prezentowana szerokiej publiczności. Towarzyszą im unikatowe eksponaty, takie jak



sztandar 1 DP i pamiętniki żołnierzy.

Wystawa została zorganizowana z inicjatywy Dirka Verbeke, honorowego sekretarza miasta
Tielt. Jest to wspólne przedsięwzięcie Przedstawicielstwa Rządu Flandrii w Polsce,
Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku przy współpracy
Stowarzyszenia Pierwszej Polskiej Dywizji Pancernej, Muzeum Wojska Polskiego oraz
Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą. Eksponatów użyczyło
też wielu prywatnych kolekcjonerów. Projekt i wykonanie: 7Muz.pl.

Uroczyste otwarcie wystawy Pancerne Skrzydła miało miejsce 4 czerwca br. w „Przystanku
Historia” Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie. Od 12 października
br. wystawa prezentowana będzie w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w Sali Wystaw
Czasowych na poziomie -3.

Projekt realizowany jest w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości.
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