


Muzeum Lotnictwa Polskiego 27 lipca 2014 otwo-
rzy nową wystawę poświęconą lotnictwu I wojny 
światowej, prezentując kolekcję unikatowych samo-
lotów w gruntownie przebudowanych wnętrzach 
małego hangaru. Wystawa realizowana w ramach 
projektu „Skrzydła Wielkiej Wojny – Małopolska 
1914–2014” będzie jedną z największych i najcie-
kawszych ekspozycji otwieranych w Polsce i Euro-
pie Środkowej z okazji upamiętnienia 100 rocznicy 
wybuchu I wojny światowej. Wystawa stanie się 
nowym elementem stałej ekspozycji  
Muzeum Lotnictwa Polskiego.

Nowa ekspozycja MLP została zaprojektowana 
zgodnie z najnowszymi trendami w muzeal-
nictwie. Ścieżka zwiedzania poprowadzi zwie-
dzających poprzez przestrzenie tematyczne 
zbudowane wokół bezcennych samolotów. 
Liczne eksponaty ukażą kontekst historyczny lat 
Wielkiej Wojny. Informacje dotyczące ekspona-
tów zostaną zaprezentowane zarówno w sposób 
tradycyjny jak i wykorzystując elementy rzeczy-
wistości rozszerzonej.

Na wystawie znajdą się takie unikatowe samoloty, 
jak łódź latająca Carskiej Marynarki Wojennej  
Grigorowicz M-15 i niemiecki samolot myśliwski 
LFG Roland D.VI. Będzie też brytyjski Sopwith Camel, 
na którym zestrzelono 11 wrogich maszyn. Prócz 
tego na wystawie będzie można zobaczyć maszy-
ny typu Albatros C.I, DFW C.V, LVG B.II, Halberstadt 
Cl.II, Aviatik C.III. To właśnie takimi samolotami latali 
Polscy piloci u zarania II Rzeczpospolitej.
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Prócz tradycyjnych opisów na terenie ekspozycji znaj-
dą się monitory oraz stół multimedialny. Prezentowa-
ne treści będą sukcesywnie uzupełniane informacjami 
publikowanymi na stronie internetowej projektu. 
Oryginalną oprawę ekspozycji będzie tworzył powsta-
ły specjalnie na potrzeby projektu wielkoformatowy 
komiks. Jest on dziełem czołowego polskiego artysty 
zajmującego się tematyką lotniczą i militarną – Jaro-
sława Wróbla.

Realizacja „Skrzydeł Wielkiej Wojny” jest możliwa 
dzięki dotacji w ramach Małopolskiego Regionalne-
go Programu Operacyjnego, wsparcia udzielonego 
przez Województwo Małopolskie (dofinansowanie 
wkładu własnego projektu) oraz dotacji Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która umożliwiła 
przeprowadzenie prac remontowych w hangarze 
mieszczącym ekspozycję. Projekt „Skrzydła Wielkiej 
Wojny” ma doniosłe znaczenie dla Muzeum Lot-
nictwa Polskiego, umożliwiając stworzenie godnej 
oprawy dla najcenniejszych eksponatów będących 
w posiadaniu MLP. Pozwoli również na dorówna-
nie najlepszym muzeom lotniczym prezentującym 
samoloty z okresu I wojny światowej.

„Skrzydła Wielkiej Wojny – Małopolska 1914–2014” 
to nie tylko wystawa, ale również cykl wydarzeń 
towarzyszących. Podczas pokazów w Krakowie (27 
lipca), Nowym Targu (10 sierpnia) oraz Łososinie Dol-
nej  (17 sierpnia) mieszkańcy Małopolski będą mogli 
zobaczyć w powietrzu latające i walczące ze sobą (sic!) 
repliki samolotów z okresu I wojny światowej oraz 
czasów pionierów lotnictwa. Pokazom w powietrzu 
będą towarzyszyły działania grup rekonstrukcyjnych 
odtwarzających frontową codzienność (m.in. kuchnia 
polowa, szpital frontowy, kino polowe oraz fragmenty 
umocnień).
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Równo sto lat temu krakowski „Czas” relacjono-
wał: „Wiadomość o śmierci następcy tronu ar-
cyksięcia Franciszka Ferdynanda i jego małżonki 
przeszła do tutejszego C. K. Biura koresponden-
cyjnego po godz. 3 po południu. Biuro rozesłało 
ją natychmiast Redakcyom wszystkich dzienni-
ków. Czas otrzymał bliższe szczegóły strasznego 
zamachu osobno z Wiednia.” W miesiąc później 
wybuchła wojna, nazwana przez współcze-
snych Wielką. Małopolsce w okresie owej wojny 
przypadła rola szczególna, nasz region w latach 
1914–1915 był areną krwawych zmagań armii 
austro-węgierskiej i niemieckiej z armią rosyjską. 
Podróżując wzdłuż stworzonego Szlaku Frontu 
Wschodniego I Wojny Światowej, można zoba-
czyć pamiątki tamtych czasów: zachowane forty 
Twierdzy Kraków, krakowskie Oleandry, z których 
wyruszyła I Kompania Kadrowa, liczne cmentarze 
wojenne oraz muzea.

W wigilię setnej rocznicy wybuchu Wielkiej 
Wojny, 27 lipca 2014 r., Muzeum Lotnictwa 
Polskiego, posiadające w swych zbiorach jedną 
z najcenniejszych na świecie kolekcji pamiątek 
z tego okresu, otworzy nową ekspozycję. Bez 
wątpienia wystawa „Skrzydła Wielkiej Wojny” 
będzie kluczowa dla Muzeum Lotnictwa Polskie-
go. Pozwoli na przygotowanie godnej oprawy dla 
najcenniejszych eksponatów będących w posia-
daniu MLP oraz pozwoli przybliżyć pamięć o wy-

darzeniach, które przed wiekiem kształtowały 
świat, jaki dziś znamy... Wówczas powszechnie 
uważano, że „lotnictwo to świetny sport, ale na 
wojnie samolot nie będzie absolutnie przydat-
ny”. Również żaden ówczesny strateg w naj-
śmielszych wizjach nie mógł przypuszczać, że 
to właśnie zawodna maszyna ze sklejki, cienkiej 
aluminiowej blachy, prześcieradłowego płótna 
i fortepianowego drutu zrewolucjonizuje sposób 
prowadzenia wojen i że stanie się to już podczas 
trwania tego pierwszego światowego konfliktu…

Wystawa realizowana w ramach projektu 
„Skrzydła Wielkiej Wojny, Małopolska 1914–
2014” będzie jedną z największych i najciekaw-
szych ekspozycji otwieranych w Polsce i Europie 
Środkowej z okazji upamiętnienia 100 wybuchu 
I wojny światowej. O jej walorach świadczą nie 
tylko unikatowe zbiory ale i nowatorski projekt 
artystyczny projektu połączony z elementami 
rzeczywistości rozszerzonej.

Realizacja „Skrzydeł Wielkiej Wojny” stała się 
możliwa dzięki dotacji w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego, wsparcia 
udzielonego przez Województwo Małopolskie 
oraz dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, która umożliwiła przeprowadzenie prac 
remontowych w hangarze, w którym zaprezento-
wana zostanie wystawa.
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