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Święto Lotnictwa Polskiego - Komunikat
28 sierpnia w Warszawie, z okazji Święta Lotnictwa Polskiego, odbędą się centralne obchody Stulecia
Lotnictwa Wojskowego.

Tegoroczne obchody Święta Lotnictwa Polskiego mają wyjątkowy charakter. Przypadają one bowiem w
100. rocznicę utworzenia Lotnictwa Wojskowego. W bieżącym roku sięgamy pamięcią nie tylko do
historycznego zwycięstwa Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w największej międzywojennej imprezie
lotnictwa sportowego - Międzynarodowych Zawodach Samolotów Turystycznych w 1932 roku, ale także
wspominamy dni, kiedy w burzliwych czasach odradzania się naszej ojczyzny rodziło się polskie
lotnictwo. To 5 listopada 1918 r. por. pil. Stefan Bastyr i por. Janusz De Beaurain wykonali pierwszy lot
bojowy polskiego samolotu. Tego roku powstało również Dowództwo Wojsk Lotniczych, na czele którego
stanął ppłk. pil. Hipolit Łosowski oraz została wprowadzona, jako symbol Lotnictwa Wojskowego,
biało-czerwona szachownica.
W związku z tym, w Warszawie odbędzie się szereg uroczystości upamiętniających obie doniosłe
rocznice, a także wszystkich poległych i zmarłych lotników. Wezmą w nich udział przedstawiciele
najwyższych władz państwowych, kierowniczej kadry Sił Zbrojnych RP, jednostek Sił Powietrznych RP,
delegacje kombatanckie oraz wszystkie osoby, których sercom bliskie są piękne tradycje polskiego
lotnictwa.
Zapraszamy do udziału akredytowanych przedstawicieli mediów. Akredytacje przyjmowane są do 27
sierpnia 2018 r. (poniedziałek) do godz. 12.00. Zgłoszenia akredytacyjne, zawierające imię, nazwisko,
nazwę redakcji, nr legitymacji prasowej i nr PESEL prosimy przesyłać na adres e-mail:
rzecznik.dgrsz@mon.gov.pl.
*********
Poniżej prezentujemy program prasowy centralnych obchodów Stulecia Lotnictwa Wojskowego w
Garnizonie Warszawa w dniu 28 sierpnia 2018 r.:
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Godz. 12.00 – Uroczystość odsłonięcia Pomnika „Chwała Lotnikom Polskim” na Cmentarzu Wojskowym
na Powązkach (ul. Powązkowska 43/45).
Podczas uroczystości planowane jest wystąpienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Wejście akredytowanych dziennikarzy do sektora mediów na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w
godz. 11.10-11.40. Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 9.00 – prosimy o przybycie o godz. 8.00
(wjazd na teren cmentarza od ul. Ostrowieckiej, po wcześniejszym otrzymaniu przepustki wydawanej
odpłatnie przez Zarząd Cmentarza Wojskowego).
Szczegółowych informacji nt. procedury uzyskania przepustki na wjazd na teren cmentarza udziela
kierownik
cmentarza
Zbigniew
Miszkiel,
tel.
501
867
031
(adres
e-mail:
cmentarz@cmentarzekomunalne.com.pl).
Szczegółowych informacji nt. obsługi medialnej wydarzenia udziela oficer prasowy Dowództwa
Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych kpt. Krzysztof Płatek, tel. 261 826 236, tel. kom. 575 307 767.
Szczegółowych informacji nt. udziału Prezydenta RP udziela naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej
BBN Joanna Kwaśniewska-Wróbel, tel. 721 800 986.
Godz. 14.00 – Apel Pamięci z okazji Stulecia Lotnictwa Wojskowego przy Pomniku ku Czci Lotników
Polskich Poległych w Latach 1939-1945 (Pola Mokotowskie przy Trasie Łazienkowskiej).
Wstęp wolny. Wejście dziennikarzy do sektora mediów w miejscu uroczystości na Polach Mokotowskich
w godz. 13.10-13.40. Uwaga - z przyczyn niezależnych od organizatorów nie ma możliwości instalacji
wozów transmisyjnych.
Szczegółowych informacji nt. obsługi medialnej wydarzenia udziela oficer prasowy Dowództwa
Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppor. Bartosz Grzesło, tel. 261 826 116, tel. kom. 507 939 246.
Wydział Działań Komunikacyjnych
Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
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