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II KADENCJA

LIGI PRZYJACIÓŁ POLSKIEGO LOTNICTWA
Stowarzyszenie „Liga Przyjaciół Polskiego Lotnictwa” zostało zarejestrowane 21.10.2009 r. Zgodnie ze statutem
Ligi kadencja zarządu trwa 3 lata, więc I kadencja formalnie zakończyła się 21.10.2012 r. Zwołany na ten dzień Walny
Zjazd nie odbył się z uwagi na zbyt niską frekwencję. Prawomocne Walne Zgromadzenie mogło odbyć się dopiero na
Zjeździe Nadzwyczajnym w dniu 29.05.2013 r. W wyniku złożenia odpowiednich wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiła wymiana pism z Sądem i Biurem Prezydenta Miasta, w wyniku której KRS zatwierdził nowe władze
Ligi dopiero dnia 19.11.2013 r.
NOWE WŁADZE LIGI PRZYJACIÓŁ POLSKIEGO LOTNICTWA
Zarząd Ligi:
Prezes: Andrzej Rudiuk
Wiceprezes: Beata Rząca
Sekretarz: Adam Dziubiński
Skarbnik: Zbigniew Czerwiński
Członek Zarządu: Dariusz Pliszka

V Mały Piknik Lotniczy, Warsztaty Modelarskie w Muzeum NOT

Komisja Rewizyjna Ligi:
– Rafał Żurawski
– Kazimierz Czesnar
– Krzysztof Segit
– Andrzej Zborowski (wszedł na miejsce Krzysztofa Segita
po jego rezygnacji)
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Tak więc pomimo braku prawnie wybranych władz od 21 X 2012 do 19 XI 2013 r. stowarzyszenie nie zawiesiło
działalności. W świetle prawa władzę miał sprawować dotychczasowy zarząd, w praktyce jednak czynności zarządu
wykonywał na zasadzie wolontariatu nowy zarząd, wybrany 29 V 2013 r.
W okresie od 21 X 2012 r. do 19 XI 2013 r. LPPL wzięła udział lub prowadziła następujące przedsięwzięcia:
 „II Przegląd Bezzałogowych Systemów Latających” (współorganizator) – 18-23 IV 2013 r.
 Modelarnia LPPL (prowadzenie zajęć modelarskich).
 Dwa otwarte zebrania połączone z seminariami oświatowymi (organizator).
 Zorganizowany wyjazd na pokazy „AIR SHOW RADOM 2013” – 25 VIII 2013 r.
 Przegląd warszawskich modelarni lotniczych przed wystawą „Warszawskie Modelarnie Lotnicze” (modelarnia
OPP-70 na Mokotowie i modelarnia przy S.P. im. Żwirki i Wigury na Woli).
 Udział w opracowaniu Katalogu BSL z „II Przeglądu”.
 Opracowanie i wydanie kalendarzyków na rok 2014 ze słynnymi polskimi konstrukcjami lotniczymi.
 „5 Noc w Instytucie Lotnictwa” (uczestnik-wystawca). W namiocie Ligi można było własnoręcznie sprawdzić jak
działa układ sterowania śmigłowca RC oraz obejrzeć stworzony specjalnie na takie okazje banner ilustrujący
dotychczasową działalność Ligi – 18 X 2013 r.
 V Mały Piknik Lotniczy – 24-25 V 2013 r.
 Zorganizowanie grupy paralotniowej (rozpoczęcie szkolenia)
 Wystawienie witryny informacyjnej LPPL na Paragiełdzie 9-10 III 2013 r.

Szkolenie Paralotniowe członków LPPL
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Przedstawiciele LPPL na AIR SHOW RADOM w 2013 r.

Grupa Zwycięzców Zawodów Małych Śmigłowców na V Małym Pikniku 2013 r.

3

Biuletyn LPPL nr 4 – 2014

WIELKI PIKNIK MAŁEGO LOTNICTWA
Największym wydarzeniem nowych władz Ligi, po zatwierdzeniu przez KRS, było zainicjowanie
i współorganizowanie z Muzeum Techniki i Przemysłu NOT Wielkiego Pikniku Małego Lotnictwa.
Ze strony muzeum kuratorami obu wystaw byli: Tomasz Tęcza i Paweł Prange, a oprawę plastyczną
zapewniła Anna Puchalska.

Impreza ta, która miała miejsce na terenie Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w dniach: 26 V-7 VII 2014 r. składała
się z następujących części:
I.
II.
III.
IV.

Wystawa p.n. „Warszawskie Modelarnie Lotnicze” (6 czerwca-7 lipca)
Wystawa p.n. „Okęcie – Lotniczą Stolicą Polski” (od 26 czerwca)
Zawody małych śmigłowców zdalnie sterowanych o puchar burmistrza dzielnicy Warszawa-Włochy (1 czerwca)
Otwarte Forum Warszawskich Modelarzy (9 czerwca)

Warszawskie Modelarnie Lotnicze oraz Forum Modelarzy Warszawskich zorganizowała Liga Przyjaciół Polskiego
Lotnictwa wspólnie z Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie, natomiast wystawy: „Okęcie – Lotniczą Stolicą Polski” oraz zawody małych śmigłowców sterowanych, zorganizowano dodatkowo z udziałem i przy współpracy Urzędu
Miejskiego Warszawa-Włochy, przy osobistym zaangażowaniu burmistrza – pana Michała Wąsowicza. Przedsięwzięcie
miało za cel zwrócenie uwagi mieszkańców stolicy, na możliwość wykonywania bardzo różnorodnych i ciekawych
modeli lotniczych, w tym również zdalnie sterowanych, w istniejących warszawskich modelarniach. Zawody modeli
małych śmigłowców, pod patronatem burmistrza Włoch, miały pokazać możliwości takich gotowych modeli i pobudzić młodzież do zdobywania wysokich umiejętności modelarskich i pilotażowych. Pan Burmistrz, wraz z pozostałymi
organizatorami, chciał, na przykładzie swojej najbardziej lotniczej dzielnicy w stolicy pokazać, na czym opiera się polskie lotnictwo, poczynając od studiów, poprzez projektowanie, wykonawstwo, dalej ustawodawstwo lotnicze, aż po
eksploatację statków powietrznych i elementów logistyki lotniczej. Wszystko na obszarze jednej dzielnicy – Okęcia.
Ciekawym elementem Wielkiego Pikniku były zorganizowane po raz kolejny Zawody Małych Śmigłowców Zdalnie Sterowanych o puchar burmistrza Warszawa-Włochy. Zawody dostępne były dla wszystkich chętnych, bez ograniczeń wiekowych, w kategoriach śmigłowców sterowanych zdalnie: 3-kanałowo na podczerwień
i 4-kanałowo w sterowaniu radiowym.
Chociaż zgłoszeń w tych zawodach było niewiele, to zarówno puchary jak i atmosfera współzawodnictwa, ale też
koleżeńskości i wymiany doświadczeń, dostarczyła uczestnikom wiele wrażeń i radości.
Wreszcie końcowe, ale być może najważniejsze, wydarzenie Pikniku – „Otwarte Forum warszawskich modelarzy”.
W „Forum” wzięło udział 19 osób. Przedstawiciele 7 modelarni i osób zainteresowanych w tym przedstawiciele szkół:
dyrektor Technikum nr 9 Lotniczego i dyrektor SP nr 166 im. Żwirki i Wigury, Redaktor Naczelny czasopisma „Modelarz”
i znany działacz modelarstwa w Aeroklubie – p. Jerzy Kosiński. Dyskusja obracała się wokół aktualnej sytuacji w Warszawie i okolicach, spadkiem zainteresowania szkół i w konsekwencji spadkiem zainteresowania wśród młodzieży
i dzieci.
W wyniku debaty utworzono grupę Roboczą Forum w skład której, oprócz przedstawicieli modelarni weszli dyrektorzy wymienionych szkół: Włodzimierz Danielski i Daniela Bartosiak oraz redaktor Modelarza – Zbysław Gontarz.
Grupa ma spotkać się i wspólnymi siłami działać dla większej popularyzacji modelarstwa, wprowadzania zajęć modelarskich do szkół a nawet ewentualnie do programów zajęć technicznych.
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I. WARSZWSKIE MODELARNIE LOTNICZE
W wystawie „Warszawskie Modelarnie Lotnicze”, wzięło udział 13 modelarni i klubów lotniczych z Warszawy
i okolic:
 Modelarnia AEROMODELKLUB - Bemowskie Centrum Kultury, ul. Górczewska 201, tel. 22 532 04 24
 Modelarnia Lotnicza w Pałacu Młodzieży,
		 PI. Defilad, tel. 22 656 66 24
 Modelarnia Lotnicza przy Ośrodku Kultury Góra
Kalwaria ul KBWE 3J1,
		 tel. 22 713 87 52 (504 580 554)
 Ognisko Pracy Pozaszkolnej – 70, ul. Bruna 11,
		 tel. 22 756 76 00
 Pracownia Modelarsko Lotnicza LPPL (w Instytucie
Lotnictwa) Al. Krakowska 110/114,
		 tel. 22 846 00 11 wew. 792 (505 082 731)
 Pracownia Modelarska przy Domu Kultury „Włochy” ul. Chrobrego 27, tel. 22 863 73 23
 Modelarnia Harcerska „Poraje”, ul. Śreniawiczów
12, Harcerski Ośrodek Techniki i Modelarstwa im.
St. Maczka, tel. 604 303 015
 Modelarnia PRAGA, ul. Zamiejska 2,
		 tel. 502 603 794
 Modelarnia Klubu Miłośników Modelarstwa Redukcyjnego PANCELOT, tel. 606 122 128
 Modelarnia Lotnicza przy Szkole Podstawowej
nr. 166 im. Żwirki i Wigury, ul. Żytnia 40,
		 tel. 22 632 71 05
 Modelarnia Powiatowego Młodzieżowego Domu
Kultury Otwock, ul. Poniatowskiego 10,
		 tel. 695 195 697

 Modelarnia Lotnicza przy Ośrodku Kultury w Górze Kalwarii, ul. K.B.W.E. 3/2, 05-530 Góra Kalwaria,
22 727 35 39
 Klub Modelarski „Śmigiełko”.
 Modelarz z AW – Lech Kasprowicz
Ponadto na tejże wystawie studenci Międzywydziałowego Koła Naukowego AERODESIGN, z wydziału
MEiL Politechniki Warszawskiej przedstawili modele,
które brały udział w tegorocznych Międzynarodowych
zawodach „SAE AeroDesign” w Stanach Zjednoczonych
i zdobyły najwyższe miejsca w swojej kategorii. Nie licząc tej ekspozycji, w wystawie brało udział ok.60 modeli latających (i redukcyjno- latających) oraz ok. 60
redukcyjnych. Pod względem rozmiarów prezentowano od najprostszych maleńkich szybowców halowych
(„rzutków”) do modelu szybowca termicznego R/C
w kat. F3N o rozpiętości 3,5m. (Modelarnia Prac Pozaszkolnych – 70, na Mokotowie) i o podobnej wielkości
modelu redukcyjno-latającego R/C, samolotu RWD-10
(p. Lecha Kasprowicza z AW). Na szczególną uwagę zasługiwała ekspozycja wystawiona przez klub modelarzy
redukcyjnych „Pancelot” , w której bardzo szczegółowo
przedstawiono całą technologię wykonywania plastikowych modeli redukcyjnych, pokazując przy tym modele lotniskowców oraz dioramy, czyli modele samolotów
wyeksponowane na tle modelu wybranego fragmentu
otoczenia (lotniska, hangaru itp.). Do wystawy dołączyła się również ekspozycja modelarni i ośrodka paralotniowego w Gniewie, ściśle powiązanego z Zarządem
Głównym LPPL w Warszawie.

U góry prace Modelarni przy Szkole Podstawowej nr 166 im. Żwirki i Wigury, na dole prace Modelarni w Warszawskim
Pałacu Młodzieży i z tyłu ekspozycja Modelarni „Praga”
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Prace modelarza Aeroklubu Warszawskiego Lecha Kasprowicza z gigantycznym modelem RWD-10

Gościnna ekspozycja zwycięskich modeli z zawodów SAE AeroDesign w USA
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Wspólna ekspozycja czołowych modelarni: Bemowskiego Centrum Kultury AEROMODELKLUB („Junak 2”) oraz Modelarni
Ogniska Pracy Pozaszkolnej (szybowiec o rozpiętości 3,5 m)

Model samolotu PZL-P11c Modelarni Lotniczej przy Ośrodku Kultury w Górze Kalwarii

Prace Pracowni Modelarsko-Lotniczej LPPL, z lewej fragment ekspozycji prac Modelarni Domu Kultury „Włochy”

Ekspozycja dydaktyczna Modelarni Klubu Miłośników Modelarstwa Redukcyjnego PANCELOT

7

Biuletyn LPPL nr 4 – 2014

II. OKĘCIE LOTNICZĄ STOLICĄ POLSKI
Wystawa p.n. „Okęcie – Lotniczą stolicą polski” zaprezentowała, wszystkie instytucje, szkołę, organizacje,
przedsiębiorstwa i stowarzyszenia o charakterze lotniczym działających na terenie Okęcia:
 Aeroklub Polski (AP);
 Polskie Zakłady Lotnicze;
 Instytut Lotnictwa;
 Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC);
 Polskie Linie Lotnicze LOT;
 Przedsiębiorstwo „Państwowe Porty Lotnicze”;

 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP);
 Technikum nr 9 Lotnicze;
 Warszawski Klub Seniorów Lotnictwa;
 Liga Przyjaciół Polskiego Lotnictwa (LPPL).
Poza tym przedstawiono sylwetki bohaterów-lotników, posiadających swoje miejsca i ulice na Okęciu.
Wszystkie te jednostki zgromadzono, na jednej sali wystawowej, w postaci opisów, zdjęć i ew. eksponatów,
przedstawiły swoje genezy powstania, działalność i bieżące efekty swojej pracy.

AEROKLUB POLSKI
akrobacja szybowcowa

Aeroklub Polski – Polski Związek Sportu Lotniczego –
członek Międzynarodowej Federacji Lotniczej FAI. Zrzesza
87 organizacji, w tym aerokluby regionalne i inne kluby
sportowe, w sumie posiadające ponad 7000 członków.
Sport lotniczy uprawia około 1400 zawodników, posiadających licencje sportowe. Kadra Narodowa w sportach lotniczych liczy ponad 380 zawodników w 9 dyscyplinach.
Poza działalnością sportową Aeroklub Polski zarządza
32 lotniskami i aktywnie reprezentuje interesy lotnictwa
ogólnego w Polsce. Dodatkowo zrzeszone w AP aerokluby regionalne odpowiadają za większość szkoleń lotniczych prowadzonych w Polsce.
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Aeroklub Polski reprezentuje polski sport lotniczy
w kraju i zagranicą. Przygotowuje kadrę narodową i reprezentantów Polski do startu w zawodach międzynarodowych, zatwierdza i ewidencjonuje lotnicze rekordy i wyczyny sportowe. Edukuje i wychowuje w zakresie wiedzy
lotniczej: organizuje szkolenia, przyznaje licencje klubom
sportowym, zawodnikom, ustala regulaminy sportowe,
powołuje sędziów i komisarzy sportowych. Wychowankowie Aeroklubu Polskiego zasilają szeregi personelu linii
lotniczych, lotnictwa wojskowego i innych służb państwowych. Realizując swoje cele statutowe dba o narodowe
tradycje lotnicze, pielęgnuje polskość jako czynnik rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
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Do zadań Aeroklubu Polskiego należy koordynacja
i wspieranie działalności aeroklubów regionalnych, szkół
lotniczych oraz poszczególnych członków, reprezentowanie ich interesów wobec instytucji krajowych i międzynarodowych, a także współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami w kraju i zagranicą.
W ramach działalności odpłatnej organizuje kursy
w zakresie wszystkich specjalności lotniczych, pilotażowych i technicznych uprawianych w Aeroklubie.
W Aeroklubie Polskim zawodnicy mają do wyboru
9 dyscyplin sportów lotniczych:

 akrobacja lotnicza (akrobacja samolotowa i akrobacja szybowcowa)
 sport balonowy i sterowcowy
 modelarstwo lotnicze i kosmiczne
 sport lotniowy i paralotniowy
 sport mikrolotowy (mikroloty klasyczne i motoparalotnie)
 sport samolotowy
 sport spadochronowy
 sport szybowcowy
 sport śmigłowcowy

POLSKIE ZAKŁADY LOTNICZE
(byłe Zakłady PZL-Okęcie)
Państwowe Zakłady Lotnicze „Warszawa-Okęcie”
istnieją już ponad 85 lat. Pierwsze polskie przedsiębiorstwo branży lotniczej zostało powołane do życia
decyzją prezesa Rady Ministrów i ministra spraw wojskowych – Józefa Piłsudskiego 21 grudnia 1927 roku.
PZL „Warszawa-Okęcie” dał początek całemu polskiemu
przemysłowi lotniczemu. To w tych zakładach zrodziły
się idee i rozwiązania, które w okresie międzywojennym
rozsławiły imię polskich konstruktorów, wytwórców
i pilotów w całym świecie. To tutaj powstały konstrukcje samolotów wojskowych, pasażerskich i sportowych
zdobywających uznanie na międzynarodowych zawodach i w salonach lotniczych. Do największych sukcesów PZL-u należą takie konstrukcje jak: PZL P-24, PZL-23
Karaś, PZL-37 Łoś, Bies, Iskra, PZL-104 Wilga, Koliber oraz
wciąż rozwijane PZL-130 Orlik i PZL-106 Kruk. PZL „Warszawa-Okęcie” może poszczycić się wyprodukowaniem
ponad sześciu tysięcy samolotów sprzedanych do ponad trzydziestu krajów.
W 2001 roku firma została odkupiona od polskiego
rządu przez EADS CASA i stała się częścią międzynarodowego koncernu. Obecnie pod nazwą Airbus Defence
& Space PZL „Warszawa-Okęcie” firma zatrudnia ponad
850 pracowników.
Zakłady są jedną z firm Airbus Defence & Space należącą do koncernu Airbus, zobowiązaną do utrzymania najwyższych standardów i procesów branżowych największej firmy lotniczej w Europie i na całym świecie. Obecna

działalność zakładów obejmuje produkcję samolotów,
w tym remonty i modernizację samolotów takich jak PZL130 Orlik, biuro projektowe, komponenty lotnicze dla samolotów C295/C235, produkcję wiązek przewodów elektrycznych i metalowych elementów z blachy aluminiowej
w tym obróbkę powierzchni oraz usługi, w tym również
zapewnianie usług agrolotniczych przez zakład produkcyjny zlokalizowany w południowo-wschodniej części
Polski, oraz usługi projektowe i techniczne zapewniane
przez personel współpracujący z inżynierami i technikami
Airbus Defence & Space. Usługi te obejmują obsługę klienta i zarządzanie ILS, publikacje techniczne i służby materiałowe jak również narzędzia specjalne i GSE, szkolenia,
urządzenia szkoleniowe i służby wsparcia technicznego,
łącznie z dziedzinami pokrewnymi.
W listopadzie 2011 r., w specjalnie zaadaptowanym
hangarze w warszawskich zakładach Airbus Defence &
Space oficjalnie zainaugurowano działalność nowego
centrum serwisowego przeznaczonego dla floty samolotów C295 polskich Sił Powietrznych i innych potencjalnych klientów. Utworzenie centrum serwisowego w warszawskich zakładach firmy, podobnie jak produkcja podzespołów do programów CASA C295 i CN235 było elementem umowy offsetowej zawartej pomiędzy Skarbem
Państwa a EADS CASA (obecnie Airbus Defence & Space)
w 2001 r., Centrum Obsługi C295, drugie w Europie po
Sewilli, rozpoczęło działalność w lipcu 2011 r. i zatrudnia
ponad 30 pracowników.

PZL-130 Orlik. Fot. Jakub Michalak
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INSTYTUT LOTNICTWA
Historia Instytutu Lotnictwa sięga początków niepodległości Polski, ale oficjalną datą rozpoczęcia działalności Instytutu jest 1 sierpnia 1926 roku. W początkowej
fazie swojego funkcjonowania Instytut działał jako Instytut Badań Technicznych Lotnictwa. Nazwa ta przetrwała
do początku II wojny światowej. Profil działalności w latach 1926-1939 skupiał się przede wszystkim na badaniu
i certyfikowaniu samolotów. Wszystkie polskie przedwojenne samoloty wojskowe były badane i certyfikowane
w Instytucie.
W krótkim czasie stał się on cenioną w kraju placówką badawczą oraz kuźnią wartościowych prac wynalazczych, które wyznaczały nowe horyzonty w przemyśle
lotniczym. Prężnie rozwijającą się placówkę zatrzymały
wydarzenia 1939 roku. W latach wojny Instytut przerwał
swoją działalność, ale kadra pozostała w ścisłym związku z lotnictwem, podejmując pracę w renomowanych
placówkach zagranicznych, szczególnie w Anglii, a także opracowując strategie reaktywacji ośrodka po wojnie.
W 1945 roku powołany został Instytut Techniczny Lotnictwa, który ulokowano w ocalałych budynkach na warszawskim Okęciu. W początkowej fazie swojej powojennej
działalności w Instytucie opracowywano silniki pulsacyjne
i strumieniowe, a także rozpoczęto prace nad przełomowym w polskim przemyśle lotniczym śmigłowcem SP-GIL.
Ponadto Instytut prowadził badania homologacyjne samolotu Szpak 2 oraz pierwszego powojennego szybowca Sęp.
W 1948 roku Instytut zmienił nazwę na Główny Instytut Lotnictwa, a 1952 r. nadana mu nazwa, którą posługuje
się do dziś – Instytut Lotnictwa. Okres powojenny, to czas,
w którym kadra naukowo-badawcza i konstruktorska zajmuje się głównie projektowaniem i wytwarzaniem licencyjnych dwupłatowców PO-2 oraz bardzo nowo-czesnego
na tamte czasy samolotu myśliwskiego MIG-15.

Głównym konstruktorem Instytutu Lotnictwa w tych
latach był wybitny wizjoner lotnictwa profesor Tadeusz
Sołtyk, pod kierownictwem którego powstają tu samoloty TS-Bies, z TS-Iskra i ponaddźwiękowy prototyp
samolotu treningowego TS-Grot. Są to konstrukcje budzące podziw w całym środowisku lotniczym. Oprócz
konstrukcji samolotowych placówka zaczęła się specjalizować w projektowaniu i badaniach obiektów latających, takich jak rakiety i cele latające. Uznanie zyskała
rakieta meteorologiczna Meteor 1, która w całości powstała w Instytucie. Kolejne lata działalności Instytutu,
to przede wszystkim praca nad programem stworzenia
samolotu szkolno-bojowego dla wojska. Samolot I-22
Iryda (powstał w Instytucie Lotnictwa), otrzymał wszelkie
wymagane certyfikaty potwierdzające zgodność zrealizowanego programu budowy samolotu z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami zamawiającego. W ten
sposób Instytut Lotnictwa w pełni wywiązał się z zadania
postawionego przez rząd RP.
Kolejnym wyzwaniem dla inżynierów Instytutu był projekt budowy czteromiejscowego, kompozytowego samolotu osobowego nowej generacji I-23 Manager. Prace zostały
zakończone sukcesem, a samolot otrzymał bardzo dobre
oceny wśród ekspertów z dziedziny lotnictwa. Wśród projektów z okresu 1990-2000 trzeba wyróżnić również projekt
dwumiejscowego samolotu szkolnego I-25 As, dwu-miejscowego śmigłowca szkolno-patrolowego IS-2 oraz poduszkowca patrolowo-ratunkowego PRP-560 Ranger.
Aktualnie Instytut Lotnictwa jest placówką, która specjalizuje się w świadczeniu najwyższej jakości badań, które dostarczają rozwiązań dla problemów współczesnego
lotnictwa. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi
potentatami przemysłu lotniczego, takim jak: General
Electric, Boeing, Airbus czy Pratt and Whitney. Prowadzi
także badania dla innych sektorów gospodarki.

Bezzałogowy śmigłowiec do celów specjalnych powstały w Instytucie Lotnictwa
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URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
Początki władzy lotniczej w Polsce sięgają 1919 roku,
kiedy to uchwałą Rady Ministrów sprawy komunikacji
lotniczej powierzono Ministerstwu Kolei Żelaznych (Wydział Kolejek Wąskotorowych i Miejskich). Pierwszym jej
przedstawicielem był referent z Wydziału Kolejek Wąskotorowych i Miejskich Ministerstwa Kolei Żelaznych, który
sprawy lotnicze załatwiał wraz z innymi będącymi w zakresie jego działalności. Organa władzy lotniczej przez
przeszło 90 lat swego funkcjonowania działały niezależnie od form ustrojowych państwa, ulegając na przestrzeni lat przekształceniom stosownie do rozwoju techniki
i wymogów zmieniającego się prawa lotniczego.
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) jako centralny organ administracji rządowej został ustanowiony
na mocy uchwalonej w lipcu 2002 roku ustawy Prawo lotnicze. Po wejściu w życie ustawy zniesiony został Główny
Inspektorat Lotnictwa Cywilnego i Departament Lotnictwa Cywilnego Ministerstwa Infrastruktury, a pracownicy
obu instytucji stali się pracownikami Urzędu Lotnictwa
Cywilnego.
Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego jest obecnie
Piotr Ołowski, obowiązki Wiceprezesa ds. Standardów
Lotniczych pełni Maciej Kozłowski, a Wiceprezesem ds.
Transportu Lotniczego jest pani Izabela Szymajda-Wojciechowska.
Aktualnie struktura organizacyjna ULC składa się
z ośmiu departamentów, delegatur terenowych, kilku biur,
zespołów oraz samodzielnych stanowisk. Departamenty
merytoryczne zajmują się następującą problematyką:
 Departament Techniki Lotniczej: sprawy dotyczące
zdatności i nadzoru nad ciągłą zdatnością do lotu
statków powietrznych oraz projektowania, produkcji i obsługi technicznej statków powietrznych,
oznakowania i rejestracji statków powietrznych,
ochrony środowiska w części dotyczącej hałasu
i emisji spalin z silników lotniczych.
 Departament Lotnisk: sprawy z zakresu administracji i nadzoru nad projektowaniem, zakładaniem, budową i utrzymaniem lotnisk i lądowisk
oraz realizacja zadań z zakresu certyfikacji lotnisk
i nadzór nad systemem ratownictwa i ochroną

przeciwpożarową, a także prowadzenie rejestru
lotnisk cywilnych i ewidencji lądowisk,
 Departament Żeglugi Powietrznej: prowadzenie
spraw związanych z żeglugą powietrzną, lotniczymi urządzeniami naziemnymi oraz poszukiwaniem
i ratownictwem lotniczym,
 Departament Operacyjno-Lotniczy: prowadzenie
spraw z zakresu nadzoru nad eksploatacją statków powietrznych i certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym, a także prowadzenie inspekcji
obcych statków powietrznych i ich załóg w czasie
pobytu na terytorium RP,
 Departament Personelu Lotniczego: prowadzenie
spraw dotyczących licencjonowania personelu lotniczego, wydawania licencji personelu lotniczego,
świadectw kwalifikacji oraz prowadzenie certyfikacji ośrodków szkolenia lotniczego i nadzór nad
realizowanym szkoleniem, a także prowadzenie
rejestru personelu lotniczego oraz centrów medycyny lotniczej i lekarzy orzeczników.
W ramach departamentu działa Lotnicza Komisja Egzaminacyjna, której zadaniem jest przeprowadzanie egzaminów teoretycznych i praktycznych dla kandydatów
na pilotów, skoczków spadochronowych, kontrolerów
ruchu lotniczego oraz mechaników lotniczych.
 Departament Prawno-Legislacyjny: prowadzenie
spraw w zakresie legislacji oraz obsługi prawnej.
 Departament Rynku Transportu Lotniczego: realizacja zadań w zakresie funkcjonowania i rozwoju
rynku transportu lotniczego.
 Departament Ochrony w Lotnictwie Cywilnym
prowadzenie spraw w zakresie ochrony lotnictwa
przez atakami bezprawnej ingerencji oraz ułatwień w lotnictwie cywilnym.
 W Urzędzie funkcjonuje również Komisja Ochrony
Praw Pasażerów, która rozpatruje skargi pasażerów
na linie lotnicze w przypadku odwołania, opóźnienia lotu oraz niewpuszczenia pasażera na pokład.
Jednym z podstawowych zadań Komisji jest dbanie o to, aby przewoźnicy lotniczy przestrzegali
przysługujących pasażerom praw.
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POLSKIE LINIE LOTNICZE „LOT”
Przedsiębiorstwo transportu lotniczego powstałe
1 I 1929 roku z połączenia wszystkich działających w kraju linii lotniczych, polska spółka, będąca własnością Skarbu Państwa; właściciel spółek LOT Charters. Należy do
sojuszu Star Alliance.
Pierwszymi stosowanymi samolotami były Junkers
F 13 i Fokker F.VIIa/1m. Przyjęte do IATA PLL LOT otrzymały kod LO.
Pierwsze międzynarodowe loty (do Bukaresztu) uruchomiono 1 IV 1930 r., z lotniska mokotowskiego.
Kolejnymi kierunkami były Ateny, Bejrut i Helsinki
W latach 1935 i 1936 do floty dołączono samoloty Douglas DC-2, Lockheed L-10-A Electra i Junkers
Ju 52/3m. W latach 1938–1939 zakupiono samoloty Lockheed L-14-H Super Electra. Pierwszymi samolotami polskiej produkcji eksploatowanymi przez LOT były PWS-24
i PWS-24 bis.
Działalność LOT-u została zawieszona w czasie II wojny światowej. Loty krajowe wznowiono 1 IV 1945 r.,
a międzynarodowe 11 V 1945 (po otrzymaniu 9 samolotów Douglas DC-3 i 10 Lisunow Li-2). W VII 1947 w skład
floty włączono kolejne 5 samolotów typu SNCASE SE.161
Languedoc.
Następnie we flocie LOT-u znalazły się modele:
 Iljuszyn Ił-12B – w IV 1949,
 Iljuszyn Ił-14 – w 1955,
 Convair CV-240 i Vickers Viscount – wprowadzono
w X 1957 i XI 1962,
 Iljuszyn Ił-18 – został wprowadzony w V 1961,
 Antonowy An-24 – zostały dostarczone w IV 1966,
 Tupolew Tu-134 – (XI 1968) oraz
 odrzutowiec dalekiego zasięgu Iljuszyn Ił-62
– (kwiecień 1973), po wprowadzeniu wersji zmodernizowanej Ił-62M, zastąpiono dotychczas eksploatowane samoloty nową wersją, pozostawiając
stronie radzieckiej w rozliczeniu używane samoloty.
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 Tupolew Tu-154 – od 9 V 1985, 14 maszyn.
Wprowadzenie samolotów Iljuszyna typu Ił-62
i Ił-62M, pozwoliło na uruchomienie pierwszych lotów
transatlantyckich do Montrealu i Nowego Jorku.
Wymiana floty z samolotów radzieckich na amerykańskie rozpoczęła się w późnych latach 80. XX wieku,
ostatnie dwa zamówione wcześniej samoloty Tupolewa Tu-154M wcielono do floty w 1990 i 1991 roku.
W kwietniu 1989 roku, zakupiono amerykańskie samoloty firmy Boeing. Były to Boeingi 767-200ER, a w 1990
Boeing 767-300ER. Następnie w sierpniu 1991 roku zakupiono samoloty francusko-włoskiej firmy ATR typu
ATR 72-200 i kolejne samoloty Boeinga: Boeing 737500 w grudniu 1992 i Boeing 737-400 w kwietniu 1993
roku.
W XI 1992 roku LOT stał się spółką akcyjną.
W 1999 roku LOT rozpoczął eksploatację brazylijskich samolotów Embraer 145, w III 2004 Embraer 170,
a w V 2006 Embraer 175.
26 X 2003 r., LOT dołączył do sojuszu lotniczego Star
Alliance, stając się jego 14. członkiem.
Do PLL LOT należał polski przewoźnik niskobudżetowy CentralWings (kod linii IATA: CO/kod linii ICAO: CLW),
założony w 2004 roku. Premierowy lot linii lotniczych
CentralWings odbył się 1 II 2005 r. na trasie Warszawa-Londyn a we wrześniu linie obsłużyły półmilionowego
pasażera. Większość użytkowanych samolotów przez
CentralWings należy do PLL LOT.
23 XI 2011 LOT zaprezentował pierwszy samolot w nowych barwach, zaprojektowanych przez Jacka Bonczka.
Był to Boeing 737-400 (SP-LLL) wykonujący operacje dla
LOT Charters.
PLL LOT SA operuje na 92 trasach z Polski. Główną
bazą linii jest warszawski port lotniczy im. Fryderyka
Chopina.

Biuletyn LPPL nr 4 – 2014

PAŃSTWOWE PORTY LOTNICZE
Od 80 lat warszawskie Lotnisko Chopina oferuje pasażerom krajowe i zagraniczne połączenia lotnicze. Jest
największym lotniskiem w Polsce. Obecnie obsługuje
około 10 mln osób rocznie. Ale początki były znacznie
skromniejsze…
Ukończone w 1933 i uroczyście oddane do użytku
rok później nowe warszawskie lotnisko kosztowało skarb
państwa ponad 10 mln zł. W podwarszawskim wówczas
jeszcze osiedlu Okęcie wybudowany został nowoczesny
i przestronny budynek dworca lotniczego wraz z betonową płytą postojową dla samolotów, a także trzy hangary,
warsztaty, garaże i kotłownia. 29 kwietnia 1934 r. otwarcia portu dokonał osobiście prezydent Ignacy Mościcki.
Otwarcie było wielką uroczystością, w której udział wzięły tłumy Warszawian.
W pierwszym roku działalności nowe lotnisko obsłużyło 10 750 pasażerów. Przez kilka lat liczba ta utrzymywała się na mniej więcej stałym poziomie. Znaczący
wzrost przyniósł dopiero rok 1938 i zorganizowana
w Berlinie Wystawa Światowa. Wielu odwiedzających
z Warszawy wybrało się na nią samolotem, dzięki czemu
z usług lotniska skorzystała wówczas rekordowa liczba
15 800 pasażerów.
Obecnie samolot jest znacznie bardziej powszechnym środkiem transportu, więc i osób korzystających
z lotniska jest znacznie więcej. W 2013 r. na Lotnisku Chopina odprawiono ponad 10,6 mln pasażerów. W tym sezonie letnim z lotniska można polecieć do 87 portów na
czterech kontynentach.
Na co dzień na lotnisku pracuje około dziewięciu tysięcy osób, a przez dworzec portu lotniczego codziennie
przewija się około 25 tysięcy pasażerów. Latem, w szczycie sezonu turystycznego, zdarza się, że odprawianych
jest ponad 40 tys. osób w ciągu dnia.

Lotnisko dysponuje własną strażą pożarną, uzbrojonymi służbami ochrony oraz służbą medyczną. Dwa krzyżujące się pasy startowe - o szerokości dziesięciopasmowej autostrady każdy - pozwalają na obsługę 42 lądowań
i startów w ciągu godziny. Nad bezpieczeństwem lotów
– oprócz ludzi – czuwa także 10 sokołów, które skutecznie odstraszają inne ptaki i małe zwierzęta, które mogą
zakłócić operacyjną pracę portu.
Aby spełnić oczekiwania w zakresie komfortu i bezpieczeństwa podróżowania, lotnisko cały czas się rozwija.
W sumie do 2015 r. na realizację inwestycji na lotnisku wydanych zostanie 1,2 mld zł. Największą obecnie inwestycją,
jaka jest prowadzona na Lotnisku Chopina jest przebudowa starego „buraczkowego” terminala. Do końca 2014 r.
budynek ma zostać zmodernizowany i połączony z nową
częścią terminala. W ubiegłym roku przeprowadzono także remont dłuższej drogi startowej. Obecnie trwa przebudowa trzech płyt postojowych a także budowa nowej
płyty cargo oraz nowej płyty przeznaczonej do odladzania
samolotów. W planie jest również budowa nowych dróg
szybkiego zjazdu z drogi startowej. Po ukończeniu tych inwestycji przepustowość lotniska zwiększona zostanie z 15
mln do ok. 26 mln pasażerów rocznie.
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POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
18 maja 1959 roku, na mocy Zarządzenia Ministra Komunikacji, zaczyna działalność Zarząd Ruchu Lotniczego
i Lotnisk Komunikacyjnych. Pierwszym jego dyrektorem
został Romuald Pawulski. Siedziba ZRLiLK znajdowała się
przy ul. Grójeckiej 17 w Warszawie.
Po okresie działalności organizacyjnej, 1 września
1959 roku weszło w życie zarządzenie Ministra Komunikacji w sprawie nadania statutu Zarządowi. Datę tę
przyjmuje się za datę utworzenia Zarządu Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych. Do zadań statutowych
ZRLiLK należało między innymi:
– kierowanie i kontrola ruchu lotniczego odbywającego się w korytarzach powietrznych i nad lotniskami,
- nadzorowanie ruchu lotniczego poza przestrzenią kontrolowaną (tzw. ruch nadzorowany, odpowiednik dzisiejszego ruchu niekontrolowanego),
– zarządzanie komunikacyjnymi drogami lotniczymi i naziemnymi urządzeniami technicznymi tych
dróg na obszarze PRL.
Wobec ograniczonych nakładów inwestycyjnych i limitów dewizowych, w pierwszej kolejności realizowano
inwestycje w międzynarodowych drogach lotniczych
w przestrzeni powietrznej PRL i na centralnym lotnisku
Warszawa/Okęcie; ich zadaniem było spełnienie minimalnych wymagań Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego /ICAO/. Pozostałe lotniska krajowe
były wyposażane w zakresie ograniczonym, albo też nie
wyposażano ich w ogóle. Na tak zwanych lotniskach
współużytkowanych (lotnisko wojskowe udostępnione
dla cywilnego ruchu lotniczego) piloci mieli do dyspozycji głównie wojskowe urządzenia nawigacyjne.
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W roku 1962 uruchomiono radar PAR, w 1963 ośrodek
w Rzeszowie, w 1964 oddano budynek CKRL (w stanie surowym); prace wykończeniowe trwały w nim aż do roku
1967.
W latach 1963-1964 opracowano nowy układ dróg
lotniczych z 10 radiolatarniami typu VOR.
W lutym i marcu 1964 roku przeprowadzono pierwszy kurs szkolenia praktycznego w Ośrodku Szkolenia
w Rzeszowie, w którym udział wzięli absolwenci szkolenia teoretycznego.
W roku 1965 komisja egzaminacyjna wydała pierwsze licencje kontrolerów ruchu lotniczego, uprawniające
do prowadzenia kontroli proceduralnej.
W latach 1966 i 1967 szkoleniem teoretycznym
w Warszawie i praktycznym w Rzeszowie objęci zostali
pozostali kandydaci na kontrolerów, celem było uruchomienie w 1968 roku jednolitego systemu kontroli ruchu
lotniczego, spajającego wszystkie polskie centralne i lokalne organy ATC oraz organy państw ościennych.
W latach 60 ZRLiLK otrzymał wycofany z PLL „LOT”
samolot Li-2. W maszynie tej, o rejestracji SP-LKE, potocznie nazywanej „papugą” (nazwa ta zresztą obowiązuje do dzisiaj), zamontowano zakupiony w USA elektroniczny sprzęt pomiarowy i używano go do sprawdzania
i kalibracji pomocy radionawigacyjnych i radiolokacyjnych. W okresie tym rozbudowywano i organizowano na
lotniskach krajowych służby ruchu lotniczego.
W latach 1974-1975 ZRLiLK przejmuje do użytku radar kontroli obszaru AVIA BM. W Warszawie zainstalowano system podejścia według wskazań przyrządów ILS.
Nadal instalowano nowe trasowe latarnie VOR.
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W roku 1979 zakupiono w USA nowoczesny radar dla
kontroli Zbliżania firmy Texax Instrument – ASR 8. Wysłużony Telefunken przez pewien czas był używany jako
urządzenie zapasowe (używane m.in. w czasie konserwacji i awarii ASR-8). W tym samym roku zmodernizowano
stanowiska operacyjne w CKRL, zakupując odpowiednie
urządzenia i aparaturę od francuskich firm SESA i Nardeaux. W kontroli obszaru wprowadzono tzw. „podgląd”
z radaru ASR-8 obejmujący swym zasięgiem cały FIR na
dużych wysokościach. Na stanowiskach pracy zainstalowano monitory obrazujące bieżące informacje o pogodzie i pracy urządzeń lotniskowych.
Od firmy Alcatel zakupiono automatyczną centralę
stałej sieci łączności lotniczej (AFTN), której terminale łączą wszystkie służby ruchu lotniczego. Z przyczyn oczywistych ruch lotniczy w początkach lat 80. drastycznie
zmalał. Sytuacja ta zaczęła się zmieniać bardzo powoli od
roku 1983.
W roku 1987 przeniesiono przestarzały Ośrodek Szkolenia Kontrolerów Ruchu Lotniczego z Rzeszowa do nowo
wybudowanego pawilonu na warszawskim Okęciu.
23.10.1987 roku, na podstawie Ustawy 185, dotychczasową działalność ZRLiLK przejęło Przedsiębiorstwo
Państwowe „Porty Lotnicze”. Od tej chwili PPL jest przedsiębiorstwem samodzielnym i samo finansującym.
Stowarzyszenie Polskich Kontrolerów Ruchu Lotniczego „POLATCA” zostaje członkiem Międzynarodowej
Federacji Stowarzyszeń Kontrolerów Ruchu Lotniczego
„IFATCA”.
W roku 1997 pod auspicjami Stowarzyszenia POLATCA i Agencji Ruchu Lotniczego odbywa się I Światowy
Zlot Polskich Kontrolerów Ruchu Lotniczego w Pułtusku.
Na spotkanie przybywają wszyscy ci, którzy mogli spośród żyjących, rozsianych po całym świecie polskich kontrolerów. Gościem honorowym jest pan Franz Lang, ich
pierwszy instruktor.
Agencja Ruchu Lotniczego
Lata 90. to okres stałego, sukcesywnego rozwoju
przedsiębiorstwa, również w zakresie kontroli ruchu lot-

niczego. W wyniku rosnących zadań powstała konieczność wyodrębnienia w PPL struktur związanych z obsługą ruchu lotniczego.
W 1992 powstała w ramach PPL Agencja Ruchu
Lotniczego. Agencja koncentruje swoją działalność na
modernizacji i rozbudowie systemów ruchu lotniczego
i nawigacyjnych a także na szkoleniu personelu i podnoszeniu jego kwalifikacji, Realizując decyzję Komitetu
Spraw Obronnych Rady Ministrów z dnia 7 marca 1996r.
Minister Transportu i Gospodarki Morskiej w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej Decyzją z dnia 31
lipca 1996r. powołał cywilno - wojskowy Zespół do Zorganizowania Jednolitego Systemu Zarządzania Ruchem
Lotniczym.
W wyniku prac Zespołu powstał dokument zatytułowany „Koncepcja jednolitego systemu zarządzania
ruchem lotniczym”. Koncepcja opisuje szczegółowo zarządzanie przestrzenią powietrzną, zarządzanie przepływem ruchu lotniczego i służby ruchu lotniczego oraz ich
współdziałanie z obroną powietrzną.
W wyniku zaakceptowania „Koncepcji” w lutym 1998r.
podzespoły złożone ze specjalistów cywilnych i wojskowych przygotowały programy wykonawcze. Programy
te zostały uzgodnione w maju 1999r. i przedstawione
wraz z „Koncepcją” Ministrowi Transportu i Gospodarki
Morskiej oraz Ministrowi Obrony Narodowej. Po zatwierdzeniu programów Ministrowie wydali odpowiednie Decyzje polecające ich realizację.
W roku 1996 rozpoczyna się budowa Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym. Znaczącym momentem
w historii ARL było zakończenie 26 czerwca 1998, po
24 miesiącach budowy, nowego Centrum Zarządzania
Ruchem Lotniczym.
Z dniem 1 kwietnia 2007r. na mocy Ustawy z dnia
8 grudnia 2006r. utworzona została Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jako samodzielna jednostka wydzielona ze struktur Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty
Lotnicze”.
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TECHNIKUM NR 9 LOTNICZE IM. BOHATERÓW NARWIKU
w Zespole Szkół im. Bohaterów Narwiku ul. Gładka
16, 02-172 Warszawa, Włochy, e-mail: szkola@narwik.
edu.pl, www.narwik.edu.pl.
Dyrektor – mgr Ryszard Szczepański
Zastępca Dyrektora – mgr Beata Rząca
Zawody w technikum
 Technik mechanik lotniczy
 Technik awionik
 Technik informatyk
Ważne osiągnięcia
Szkoła współpracuje z wieloma podmiotami podnosząc jakość i atrakcyjność kształcenia: 7 szkół partnerskich
zrzeszonych w Stowarzyszeniu Technicznych Szkół Lotniczych (opracowywanie pomocy dydaktycznych, wymiana
doświadczeń w zakresie realizacji programów nauczania
i ich modernizacji); Centrum Kształcenia Praktycznego
w Warszawie (podwykonawcą certyfikowanej organizacji EASA Part-147 w systemie podstawowego kształcenia
praktycznego); Aeroklub Polskich Linii Lotniczych „LOT”
i Aeroklub Warszawski (szkolenie szybowcowe oraz samolotowe dla uczniów technikum); Stowarzyszenie Lotników
Polskich; Warszawski Klub Seniorów Lotnictwa; Stowarzyszenie Mechaników Lotniczych. Za wysoką jakość kształcenia szkoła otrzymała wiele wyróżnień: „Błękitne Skrzydła”
– najwyższe w kraju lotnicze wyróżnienie przyznawane
przez Krajową Radę Lotnictwa i Magazyn Lotniczy „Skrzydlata Polska”; Złota Honorowa Odznaka I stopnia z trzema
diamentami „Zasłużony dla PLL LOT S.A.” - dwukrotnie.
W 2011 r. Technikum jako pierwsza w Polsce a druga w Europie Środkowo-Wschodniej średnia techniczna szkoła
lotnicza otrzymała uprawnienia „Certyfikowanej organizacji szkolenia lotniczego EASA Part-147” Unii Europejskiej.
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Ranking szkół technicznych
Technikum zajmuje wysokie miejsce w ogólnopolskim rankingu techników publikowanym w 2014 r. przez
„Perspektywy”
2 miejsce w Warszawie, 3 na Mazowszu, 11 w Polsce
Baza technodydaktyczna
Nauka odbywa się w pracowniach specjalistycznych:
pracownia budowy płatowców i silników lotniczych
– samolot Zlin – 142, samolot TS-1 I „Iskra”, silnik turboodrzutowy SO-3, przekrój silnika odrzutowego RD – 45.
turbinowy silnik śmigłowcowy GTD - 350; pracownia
awioniki i wyposażenia elektrycznego samolotów i śmigłowców; pracownia aerodynamiki, mechaniki lotu
i termodynamiki; pracownia języka angielskiego lotniczego wyposażona w system komputerowej symulacji
(Computer Base Training) budowy i eksploatacji samolotów Boeing 737 i Embraer 170 oraz silników lotniczych
CFM56; pracownia technik pomiarowych: stanowiska
laboratoryjne wyposażone w analogowe i cyfrowe
przyrządy zasilające i pomiarowe, komputery z oprogramowaniem do budowy i symulacji pracy układów
elektronicznych. Wykorzystywane są także urządzenia
LOT Aircrat Maintenance Seryices: stanowiska badań
nieniszczących konstrukcji lotniczych; stanowiska obsługi metrologicznej przyrządów manometrycznych;
stanowiska do pomiaru wielkości elektrycznych i mechanicznych. Praktyczna nauka zawodu prowadzona
jest też w Centrum Kształcenia Praktycznego: pracownia
automatyki pneumatycznej i elektronicznej; pracownia
rysunku technicznego i wspomagania projektowania
CAD – (Solid Edge, AutoCad); pracownia informatyczna;
pracownia montażu i diagnostyki komputerów; pracownia multimedialna z dostępem do Internetu, wideoteka
oraz biblioteka multimedialna.
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Symulator szybowcowy wykonany przez zespół uczniów i wykładowców T9L
Absolwenci
Absolwenci kontynuują naukę na kierunku „Lotnictwo i kosmonautyka” w Politechnice Warszawskiej,
Wojskowej Akademii Technicznej i Politechnice Rzeszowskiej, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Chełmie na kierunkach pilotażu samolotów, „Lotnictwo i kosmonautyka” oraz na innych kierunkach
i uczelniach. Podejmują też pracę w lotniczych organizacjach obsługowych w kraju, państwach Unii Europejskiej, USA, Kanady, Australii i wielu innych na podsta-

wie świadectwa ukończenia szkoły według przepisów
EASA Part-66. Spośród absolwentów kończących szkołę
w 2013 r. najwięcej podjęło studia na uczelniach takich
jak: Wojskowa Akademia Techniczna, Politechnika Warszawska, Politechnika Rzeszowska, Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w Chełmie i Wyższa Szkoła Oficerska
Sił Powietrznych w Dęblinie. Wielu absolwentów podejmuje studia zaoczne łącząc je z pracą w organizacjach
lotniczych.

Samolot TS-11 „Iskra”, eksponat dydaktyczny Technikum
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WARSZAWSKI KLUB SENIORÓW LOTNICTWA
Stowarzyszenie weteranów pracy i służby w lotnictwie, będące dziedzicem Klubu Seniorów Lotnictwa założonego w kwietniu 1939 roku przy Aeroklubie Rzeczypospolitej Polskiej, wznowionego po wojennej przerwie
w 1956 roku początkowo pod nazwą Komisji Historycznej Aeroklubu RP, a od 1957 roku jako Klub Seniorów
Lotnictwa przy APRL. Nazwę „Warszawskiego” Klub nosi
od 1969 roku, kiedy stał się jedną z sekcji Aeroklubu Warszawskiego. Od roku 1994 WKSL jest zarejestrowany jako
samodzielne stowarzyszenie.
WKSL funkcjonuje w oparciu o statut, który wśród
głównych celów stowarzyszenia wymienia:
 działania na rzecz lotnictwa;
 integrowanie społeczności lotniczej;
 kultywowanie tradycji polskiego lotnictwa; oraz
 opiekę nad przedmiotami i miejscami ważnymi dla
historii lotnictwa.
Przedsięwzięciami służącymi realizacji powyższych
celów są: okresowe spotkania członków Klubu, akcje
odczytowe, uczestnictwo w związanych z lotnictwem
imprezach okolicznościowych, działanie na rzecz utrwalania pamięci o osiągnięciach polskiego lotnictwa w społeczeństwie, a w szczególności wśród młodzieży, oraz
opieka nad miejscami związanymi z historią polskich
skrzydeł, w tym nad grobami lotników.

Powyższe działania WKSL pozostawiły trwały ślad:
 na ścianie kaplicy na terenie wojennego cmentarza w Radzyminie znajduje się ufundowana przez
WKSL tablica upamiętniająca poległych lotników
września 1939 z załóg 3 zestrzelonych tu bombowców „Łoś”;
 na terenie przedwojennego Lotniska Mokotowskiego w Warszawie stoi ufundowany przez Klub
w 2000 roku głaz z tablicą przypominającą wspaniałą przeszłość tego miejsca;
 na terenie warszawskiego cmentarza Powązki
Wojskowe widoczny jest odbudowany przez WKSL
grobowiec Stanisława Latwisa, twórcy melodii popularnego „Marsza Lotników”;
 w zespole szkół w Lisich Jamach na Rzeszowszczyźnie w postaci tablicy upamiętniającej urodzenie w tej miejscowości słynnego konstruktora lotniczego prof. dr Franciszka Misztala;
 jako seria wydawnictw „Ludzie lotnictwa” przypominających biografie wybitnych osobistości polskiego lotnictwa.
W ciągu istnienia WKSL przez jego szeregi przewinęło
się blisko 1000 weteranów pracy i służby w lotnictwie, rezydujących w Warszawie lub jej okolicy. Nieprzeciętnymi
osobistościami byli prezesi Klubu. Pierwszym, przedwo-

Na zaproszenie Mieleckiego Klubu Miłośników Lotnictwa dnia 21 maja 2014 roku do Mielca przybyła 25 osobowa delegacja Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Fot. Zbigniew Wicherski, Rafał Niziołek
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Prezes WKSL Jerzy Madler oraz instruktor Jerzy Młocek, fot. Stefan Weker
jennym, był ks. Janusz Radziwiłł, pierwszym zaś po wojnie
znany pilot doświadczalny i sportowy i działacz aeroklubowy Kazimierz Chorzewki. Przez kilkanaście lat prezesem
WKSL był Włodzimierz Wilanowski, zasłużony dyrektor PLL
LOT. Od roku 2009 prezesem Klubu jest Jerzy Madler, wieloletni nauczyciel akademicki na Wydziale Mechanicznym
Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.
Wśród członków WKSL było i jest wiele postaci, których nazwiska są na trwale zapisane w historii lotnictwa
polskiego, jak np. wybitny inżynier i wynalazca Jan Oderfeld, sławny konstruktor Bronisław Żurakowski, pilot
myśliwski, weteran września 1939 Włodzimierz Gedymin,
zasłużone polskie lotniczki Anna Leska-Daab i Jadwiga
Piłsudska-Jaraczewska, słynny oficer wywiadu AK Kazimierz Leski, organizator światowych sukcesów polskich
szybowników Tadeusz Rejniak i wielu innych. Wyróżniającymi się grupami są w WKSL byli piloci PLL LOT, piloci
doświadczalni, mechanicy obsługi sprzętu latającego,
agrolotnicy i dydaktycy lotniczy.
Ważną formą działalności WKSL są spotkania i prelekcje. Szczególnie uroczysty charakter mają spotkania
z okazji Świąt Bożego Narodzenia („Opłatki”) i Wielkiej
Nocy („Jajka”), służące wzmocnieniu więzi między członkami. Comiesięczne spotkania, którym zazwyczaj towarzyszą prelekcje zaproszonych ekspertów lub pokazy
filmów, są ukierunkowane - obok podtrzymywania ko-

leżeńskich więzów - na rozszerzanie wiedzy członków
Klubu, zwłaszcza w obszarze historycznym. Podobną rolę
jak tematyczne spotkania spełniają organizowane przez
Klub wycieczki, zwykle związane ze śledzeniem „polskich
śladów”, dotychczas odbyły się one do USA, Rosji, Ukrainy, Holandii, Niemiec i Izraela.
Dzięki życzliwości PLL LOT Zarząd WKSL ma siedzibę
na terenie tego przedsiębiorstwa w Warszawie, przy ul.
17 Stycznia 39 (kod poczt. 00-906), bud. WUR, pok. 216.
Działalność WKSL była wielokrotnie honorowana: m.
in. w 1995 roku Klub otrzymał Medal Opiekuna Miejsc
Pamięci Narodowej, w 1999 roku Wyróżnienie Honorowe
„Błękitne Skrzydła” a w 2009 roku tytuł „Zasłużonego dla
Warszawy” i odznakę „Syreny” . Wielu członkom WKSL
Międzynarodowa Federacja Lotnicza FAI przyznała wysoko cenione Dyplomy Paula Tissandiera.
Informacja o działaniach Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa jest na bieżąco podawana na stronie
internetowej www.wksl.waw.pl oraz w wydawanym nieregularnie wewnętrznym „Biuletynie WKSL”. Staraniem
Klubu ukazują się też wydawnictwa książkowe poświęcone historii lotnictwa: w 2009 roku była to 100-stronicowa jubileuszowa publikacja pt. „70 lat Warszawskiego
Klubu Seniorów Lotnictwa” a w 2010 roku podobne opracowanie pt. „100 lat Lotniska Mokotowskiego w Warszawie (1910-2010)”
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Zwycięzcy Zawodów Małych Śmigłowców Sterowanych zorganizowanych przez LPPL o Puchar Burmistrz Dzielnicy Warszawa-Włochy

LIGA PRZYJACIÓŁ POLSKIEGO LOTNICTWA
Stowarzyszenie powstało 21 października 2009 roku
(nr KRS 0000339743). Jego założycielami byli inżynierowie lotniczy: ś.p. Feliks Borodzik, Krzysztof Czaporowski,
Andrzej Glass, Jan Kacprzyk, Tadeusz Królikiewicz, Ryszard Mętrak, Andrzej Rudiuk i Włodzimierz Urbaniak.
Stowarzyszenie o nazwie: Liga Przyjaciół Polskiego
Lotnictwa (LPPL) działa na rzecz rozwoju lotnictwa polskiego i tworzy społeczną atmosferę sprzyjającą temu
rozwojowi. Stara się kształtować w społeczeństwie szacunek dla dorobku polskiego lotnictwa, inicjować i prowadzić społecznie użyteczne akcje poświęcone działaniom edukacyjnym i twórczym w dziedzinie lotnictwa,
integrować środowiska lotnicze krajowe i zagraniczne,
a także współpracować z organizacjami stawiającymi
przed sobą podobne zadania. Liga Przyjaciół Polskiego
Lotnictwa starała się zainteresować młodzież pięknem
lotnictwa organizując Małe Pikniki Lotnicze oraz różne-

go rodzaju zawody propagując przy tym modelarstwo
lotnicze. W swej działalności Liga współpracowała m.in.
z Technikum Nr 9 Lotniczym im. Bohaterów Narwiku, na
terenie którego ma swoją siedzibę, z wydziałem MEiL
Politechniki Warszawskiej, Instytutem Lotnictwa w Warszawie i Aeroklubem Warszawskim. Dwukrotnie współorganizowała Przeglądy Bezzałogowych Systemów Latających, na terenie i przy współpracy Muzeum Techniki i
Przemysłu w Warszawie. Zorganizowała wspólnie z magazynem lotniczym „Skrzydlata Polska” ogólnopolskie
seminarium dyskusyjne p.t. „Aktualny stan przemysłu
lotniczego i perspektywy rozwoju lotnictwa w Polsce” a
także seminarium p.t. „Powszechna komunikacja lotnicza
w Polsce XXI wieku”.
LPPL prowadzi modelarnię lotniczą na terenie Instytutu Lotnictwa oraz popiera szkolenie paralotniowe swoich członków.

Obrady seminarium dyskusyjnego p.n. „Aktualny stan przemysłu lotniczego i perspektywy rozwoju lotnictwa polskiego”
zorganizowane przez LPPL wraz z magazynem lotniczym „Skrzydlata Polska” – październik 2011 r.
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PATRONI ULIC I INNYCH MIEJSC
GORDON BENNETT
(1841-1918)

Amerykański wydawca prasowy, dziennikarz, popularyzator sportu.
Właściciel dziennika „New York Herald”. Fundował nagrody dla regat żeglarskich, wyścigów samochodowych
Paryż – Lyon, lecz najbardziej znany jest z patronowania
międzynarodowym zawodom balonowym.
Pierwsze zawody balonowe o puchar Gordona Bennetta odbyły się w 1906 roku w Paryżu. Ich zwycięzcą
został Amerykanin Frank Purdy Lahm. Polacy zdobywali
puchar pięciokrotnie:
1933 – Franciszek Hynek, Zbigniew Burzyński
1934 - Franciszek Hynek, Zbigniew Burzyński
1935 – Zbigniew Burzyński, Władysław Wysocki
1938 – Antoni Janusz, Franciszek Janik
1983 – Stefan Makne, Ireneusz Cieślak.
Ostatnimi zwycięzcami zawodów są Francuzi: Vincent
Leys i Christophe Houver

FRANCISZEK HYNEK
(1897-1958)

Major pilot balonowy. Pierwszy sukces w lotach balonem odniósł w 1928 roku jako pilot balonu „Lwów”,
zwyciężając w Krajowych Zawodach Balonów Wolnych
o Puchar im. płk. Aleksandra Wańkowicza.
W 1932 roku wraz z nawigatorem Zbigniewem Burzyńskim wystartował w zawodach o puchar Gordona
Bennetta. Zajęli wtedy szóste miejsce. W roku 1933, w kolejnych zawodach o puchar Gordona Bennetta, Polacy
balonem SP-ADS „Kościuszko” nie tylko zwyciężyli ale też
pobili międzynarodowy rekord osiągając odległość 1370
km i utrzymując się powietrzu przez 39 h i 32 min. Rok
później Hynek wespół z nawigatorem Władysławem Pomaskim zwyciężył w następnych zawodach – tym razem
polska załoga utrzymała się w powietrzu aż 44 godziny.
Franciszek Hynek startował również w kolejnych edycjach zawodów o puchar Gordona Bennetta, trzykrotnie
zajmując piąte miejsce.
W czasie wojny był działaczem Podziemia. Osadzony
przez Niemców na Pawiaku trafił następnie do kolejnych
obozów koncentracyjnych.
7 września 1958 w czasie balon „Poznań” pilotowany
przez Franciszka Hynka zaczepił o linię wysokiego napięcia. Powłoki balonu zapaliły się, pilot zginął w tej katastrofie.
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PAWEŁ LIPOWCZAN
(1933-1980)

Polski pilot, kapitan samolotu Ił-62 „Kopernik”, który
rozbił się w pobliżu lotniska Okęcie 14 marca 1980 roku.
Członek Aeroklubu Warszawskiego. Rekordzista świata w skokach spadochronowych (1956 – dwa rekordy
w skokach na celność lądowania w nocy). W 1967 roku
zwyciężył w VI Warszawskich Zawodach Samolotowych.
W PLL Lot pracował 15 lat.

Samolot Ił-62 z 77 pasażerami i 10 członkami załogi w locie z Nowego Jorku do Warszawy na skutek
niesprawności silników (prawdziwa przyczyna została
ujawniona dopiero w 2010 roku) uległ katastrofie podczas podchodzenia do lądowania. Wśród ofiar znaleźli się
m.in. Anna Jantar i amatorska reprezentacja bokserska
USA. Ciało kapitana Lipowczana odnaleziono pośród budynków mieszkalnych.
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CZESŁAW TAŃSKI
(1862-1942)

Wynalazca, konstruktor, malarz, prekursor polskiego
szybownictwa i lotnictwa.
Choć znany jest z dzieł malarskich (specjalizował się
w akwarelach), jego największą życiową pasją było lotnictwo. Tański zaczynał od budowy modeli latających,
zainspirowany zaś sukcesami Ottona Lilienthala w roku
1895 zbudował samodzielnie szybowiec (nazwany „Lotnią). Wykonał na nim rok później serię skoków, które do
dziś budzą kontrowersje – trwają spory czy można je nazwać prawdziwymi lotami. Niezależnie od opinii, były to
pierwsze tego rodzaju próby w Polsce.

Tański opracował również prototyp śmigłowca.
W pierwszej wersji miał być on napędzany siłą ludzkich
mięśni, później silnikiem spalinowym (niestety zbyt słabym). Ograniczenia konstrukcyjne i materiałowe nie
pozwoliły na loty tym pojazdem (nazywany był „śrubowcem”).
W 1909 roku konstruktor zbudował samolot nazwany „Łątką”, o oryginalnych rozwiązaniach technicznych.
I tym razem zbyt mała moc silnika uniemożliwiła loty. Po
tych niepowodzeniach aż do roku 1925 Tański zaprzestał
prac nad urządzeniami latającymi. Wrócił jednak w końcu do budowania modeli śmigłowców. Bardzo aktywnie
włączył się w popularyzację lotnictwa w Polsce. Dziś nazywany jest „ojcem polskiego lotnictwa”.
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FRANCISZEK ŻWIRKO

STANISŁAW WIGURA

Porucznik pilot Wojska Polskiego, pilot sportowy.
W czasie I wojny światowej służył w wojsku rosyjskim
(zakończył służbę w randze porucznika), następnie polskim korpusie gen. Dowbora-Muśnickiego. W 1918 roku
jako ochotnik walczył w rosyjskiej wojnie domowej jako
żołnierz „białej” Armii Ochotniczej gen. Denikina. W 1921
przedostał się do Polski i zgłosił do służby w polskim lotnictwie. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Pilotów w Grudziądzu służył jako pilot w 18 Eskadrze Myśliwskiej a od
1928 w 111 Eskadrze Myśliwskiej.
16 października 1929 Żwirko wraz z Antonim Kocjanem ustanowił na samolocie RWD -2 międzynarodowy
rekord wysokości lotu 4004 m w klasie samolotów o ciężarze własnym do 280 kg. Był to pierwszy lotniczy rekord
ustanowiony przez Polaków.
W 1930 wystartował wraz ze Stanisławem Wigurą
w Międzynarodowych Zawodach Samolotów Turystycznych (Challenge) na samolocie RWD-4. Polska załoga
wycofała się z powodu awarii silnika, po przymusowym
lądowaniu w Hiszpanii.
Sukcesem okazał się jednak start Żwirki i Wigury na
RWD-6 w kolejnej edycji Challenge w 1932 roku. Polacy pokonując faworyzowane załogi niemieckie zajęli
pierwsze miejsce. Do dziś 28 sierpnia – dzień zwycięstwa
Żwirki i Wigury w Challenge 1932 – obchodzony jest jako
Święto Lotnictwa Polskiego.
11 września 1932 roku w czasie lotu do Pragi, Franciszek Żwirko wraz ze Stanisławem Wigurą zginęli w katastrofie w okolicach Cierlickia Górnego na Śląsku Cieszyńskim (Czechosłowacja). Przyczyną katastrofy było
oderwanie się skrzydła samolotu RWD-6 w czasie burzy.

Konstruktor lotniczy, inżynier i lotnik.
Pierwszy samolot – WR-1, wspólnie ze Stanisławem
Rogalskim, zbudował w roku 1926. Rok później do konstruktorów dołączył Jerzy Drzewiecki – tak powstał zespół RWD. Wigura zajmował się głównie obliczeniami.
Kolejne samoloty budowane były w niewielkich seriach.
RWD-1 powstał tylko w jednym egzemplarzu, RWD-2
w ilości czterech sztuk a RWD-4 – dziewięciu. Najbardziej
popularną konstrukcją okazał się RWD-5 (dwadzieścia
samolotów), który zdobył uznanie m.in. przelotem nad
Atlantykiem.
Jednocześnie Stanisław Wigura jako mechanik uczestniczył wraz z Franciszkiem Żwirką w licznych konkursach
i zawodach lotniczych. Najbardziej spektakularnym osiągnięciem okazał się start w Challenge 1932, zakończony
zwycięstwem polskiej załogi.
Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura zginęli w katastrofie lotniczej 11 września 1932 roku.

(1892-1932)

(1901-1932)
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JERZY WOJNAR
(1930-2005)

Wybitny polski pilot szybowcowy i saneczkarz. Trzykrotny rekordzista świata w szybownictwie (1954-1955):
 prędkość na trasie trójkąta 100 km – 94,716 km/h
 przelot docelowo-powrotny – 488 km
 prędkość na trasie trójkąta 200 km – 56,885 km/h
Mistrz Polski w kategorii szybowców jednomiejscowych (1955). Medalista (złoty w latach 1958 i 1961) w mistrzostwach świata w saneczkarstwie. Reprezentował
Polskę na zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Innsbrucku (1964) i Grenoble (1968). Pracował jako pilot rolniczy
(także w Afryce) a także fabryczny i doświadczalny w WSK
Okęcie. Uczestniczył we wszystkich próbach samolotów
projektowanych i budowanych w tej wytwórni aż do
2002 roku. Uczestniczył w wielu pokazach lotniczych.
Jego specjalnością były niskie loty plecowe na szybowcu
„Jastrząb”. W środowisku lotniczym znany jako „Czarek”.

Anna Magdalena Mróz
MARZENIE
Drzwi od hangaru bym wyjęła,
Gdybym tak kiedyś zrobić mogła,
Do nieba na nich pofrunęła,
Gdyby mi czyjaś dłoń pomogła...
A drzwi by były uskrzydlone
i blaskiem słońca nakrapiane,
Lekkością lotu zaskoczone,
Błękitem nieba malowane...
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DZIELNICA WŁOCHY
Okęcie to dla wielu po prostu największy port lotniczy w Polsce. Mało kto pamięta podwarszawską gminę
Okęcie, którą postanowiono uczynić „Lotniczą Gdynią”.
Swoją nazwę Okęcie zawdzięcza położeniu w samym
rogu czyli kącie posiadłości rakowskich. W XVI wieku
właściciele wsi zaczęli używać nazwiska odmiejscowego:
Okęccy herbu Radwan. Zanim te dobra szlacheckie położone między warszawską Ochotą, a podwarszawskim Raszynem stały się stolica polskiego lotnictwa, kojarzyły się
raczej z sadami, łąkami i polami uprawnymi, nawleczonymi na srebrną nić rzeki Sadurki, po której zachowała
się jedynie nazwa małego stawu w pobliżu lotniska.
Dynamiczny rozwój Okęcia rozpoczął się na początku lat 20 ubiegłego wieku. Wtedy doprowadzono do tej
podwarszawskiej miejscowości linię tramwajową. Tak zaczęły się tutejsze inwestycje w przemysł lotniczy. I dzisiaj
nie brakuje na Okęciu instytucji pracujących nad rozwojem awiacji. Nie brakuje też mieszkańców, którzy pracują dla nich pracują. Bo Okęcie to nie tylko lotnisko, ale
ludzie, ulice, domy, parki i różne instytucje pozostające
w granicach warszawskiej Dzielnicy Włochy.

Kościół pw.
Matki Bożej
Loretańskiej
– patronki
lotnictwa
polskiego

Fort 6. Okęcie

Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Okęcka
Sala Widowiskowa
i Biblioteka Publiczna,
ul . 1. Sierpnia
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III. ZAWODY MAŁYCH ŚMIGŁOWCÓW
ZDALNIE STEROWANYCH
Towarzyskie zawody małych śmigłowców o puchar
burmistrza dzielnicy Warszawa-Włochy były już 3-krotnie
organizowane, ale zawsze na terenie dzielnicy. Obecnie
zawody przeniosły się do Śródmieścia częściowo dla promocji Okęcia, najbardziej lotniczej dzielnicy w kraju.
Udział w tych zawodach nie wymaga specjalnych
umiejętności. Chodzi o zachęcenie posiadaczy takich
„zabawek” do podnoszenia swoich umiejętności pilotażowych.
Ogólnie zawody polegają na sprawnym przemieszczaniu się śmigłowca na obszarze kwadratów wyznaczonych na podłodze. W przypadku śmigłowców 3-kanało-
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wy wystarczy do przemieszczania się z jednego kwadratu do drugiego w jak najkrótszym czasie.
Natomiast dla śmigłowców 4-kanałowych należy wykonać rajd przez 4 kolejne kwadraty z kolejnymi międzylądowaniami. Oprócz czasu liczy się dokładność lądowania w poszczególnych kwadratach.
W wyniku obecnych zawodów Puchary Burmistrza
zdobyli:
 Kacper Nowakowski – lat 11 z modelarni Domu
Kultury „Włochy”
 Karol Ogonowski z modelarni Ligi Przyjaciół Polskiego Lotnictwa w Instytucie Lotnictwa
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IV. OTWARTE FORUM
WARSZAWSKICH MODELARZY
Protokół
z OTWARTEGO FORUM WARSZAWSKICH MODELARZY
Obrady otworzył przedstawiciel Muzeum Techniki
i Przemysłu, Paweł Prange po czym, po powitaniu przybyłych, przekazał prowadzenie obrad prezesowi LPPL,
Andrzejowi Rudiukowi, który przedstawił główne cele
tego spotkania jakimi są metody popularyzacji modelarstwa lotniczego wśród dzieci i młodzieży szczególnie,
w oparciu o szkoły podstawowe. Zwrócił przy tym uwagę
na znaczny spadek zainteresowania sportami modelarskimi w społeczeństwie, pomimo niezbywalnych wartości wychowawczych i dydaktycznych. Zwrócił uwagę na
brak zainteresowania mediów powszechnych sprawami
modelarstwa.
Krzysztof Najberg – instruktor modelarni harcerskich
Powiedział, że modelarnie znajdują się w bardzo
skromnych, piwnicznych warunkach. Ponadto, wisi nad
nimi niebezpieczeństwo ograniczania i tych warunków
przez Spółdzielnie Mieszkaniową na terenie której działają,
ma ona różne pretensje do modelarni ale głównie chodzi
o hałasy silników spalinowych i toksyczność używanych
klejów. Mówca , pomimo wieloletniego zaangażowania
w sprawy modelarskie, rozwój modelarstwa i lotnictwa
polskiego, widzi bardzo źle. Uważa jednak, że modelarstwo powinno być wprowadzone do programów szkolnych np. ze względu na kształcenie umiejętności manualnych, czy twórcze zajęcie czasu. Wspomniał też, że środki
uzyskiwane od spółdzielni na prowadzenie modelarni są
coraz trudniejsze do zdobycia pomimo, że spółdzielnia
wymaga od modelarni określonych prac gospodarczych.
Zauważył na koniec, że cała nasza sprawa nie jeszcze tak
beznadziejna, czego dowodem jest ta nasza wystawa
w Muzeum Techniki.
Włodzimierz Danielski – dyrektor Technikum Lotniczego
Na początku odniósł się do zdania wypowiedzianego
przez prowadzącego zebranie, w czasie wprowadzania
tematu, iż naczelnym zadaniem ruchu modelarskiego
jest zdobycie szkolnictwa podstawowego dla modelarstwa, poprzez urząd kuratora. Sprostował, że właściwym
adresatem jest nie kurator, a Biuro Edukacji prezydenta
m. st. Warszawy. Ostrzegł jednak, że dla tego biura przez
5 dni w tygodniu, obowiązuje certyfikat unijny. Obecnie,
obowiązuje sytuacja, że o środkach finansowych, decyduje burmistrz.
Większość uczęszczającej do Technikum młodzieży pochodzi spoza Warszawy i nie ma na nic czasu, ten brak czasu
nie pozwala zająć się czymś więcej poza nauką. Nie godzi
się z opinią przedmówcy, że polski przemysł upadł. W uzupełnieniu swojej wcześniejszej informacji podał, że Biurem
Edukacji w Urzędzie Prezydenta kieruje dyr. Nowotniak.
Marian Gąsiorowski
Poruszył sprawę pieniędzy na działalność modelarni.
Stwierdził, że wszystko zależy od właściwego zaprezen-

towania się, m in. w prasie. Bardzo łatwo można utracić
sponsora. Możliwości uprawiania modelarstwa kurczą się,
określił to zdaniem, że modelarnie schodzą do podziemia.
Jednocześnie do odchodzenia ludzi od modelarstwa
– bo takie zjawisko też występuje – skłaniać może niesprawiedliwe ocenianie na zawodach modelarskich.
W odniesieniu do naszej imprezy uważa, że jego
sponsor będzie chciał widzieć jakiś dowód ich udziału.
Zarzuca Aeroklubowi Polski, oraz Lidze Obrony Kraju, że
coraz mniej udziela się w modelarstwie.
Zwrócił również uwagę na konieczność wprowadzenia do modelarstwa szkolenia na symulatorach, co rozwija również zdolności informatyczne. Należałoby też zadbać o opinię publiczną, np. współpracując z zarządem
spółdzielni, by zarząd mógł się cztmś pochwalić - a jednocześnie reklamował modelarnię.
Zbysław Gontarz – Redaktor Naczelny „Modelarza”
Nie zgadza się z opinią, że z informacją medialną jest
źle. Wnosi o konieczny kontakt z władzami lotnictwa.
Radzi, ażeby zakładać kluby modelarskie z osobowością
prawną. Spostrzega, że lepiej te sprawy wychodzą na
prowincji niż w wielkich miastach. Tam modelarstwo jest
antidotum na zagrożenia dla młodzieży i zachęca do nauki na kierunkach politechnicznych.
Odnośnie modelarstwa lotniczego jest optymistą. Jeżeli chodzi o modelarnie w szkołach to uważa, że sprawa
będzie bardzo łatwa jeżeli w gronie nauczycieli znajdzie
się choć jeden nauczyciel - modelarz. Uważa , że nie trzeba upadać na duchu, że władza wreszcie pomyśli, iż modelarstwo warto rozpowszechniać.
Po tej wypowiedzi nastąpiła 20. min. przerwa.
Andrzej Rudiuk
Sugeruje próbę sformułowania omawianych tematów w krótkich punktach:
 spadek ilości modelarni
 spadek zainteresowania władz lotniczych modelarstwem
 złe warunki lokalowe w wielu istniejących modelarniach
 brak zainteresowania modelarstwem przez szkoły
podstawowe
 brak dostatecznej liczby sponsorów
 zbyt mała ilość zawodów organizowanych w pobliżu miejsca zamieszkania
 brak sprzymierzonych dziennikarzy i osób wpływowych
 potrzeba zintegrowanego ciała społecznego szukającego wyjścia z impasu
Kto winien znaleźć się w zintegrowanym ciele np.,
„Grupie Roboczej Wielkiego Pikniku”: instruktorzy, modelarze, działacze na rzecz modelarstwa;
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 przedstawiciele szkół, głównie podstawowych
i specjalistycznych;
 przedstawiciele Aeroklubu;
 przedstawiciele harcerstwa;
 przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji lotniczych i analogicznych.
Marian Gąsiorowski
Nie zgodził się z opinią że nie organizuje się zawodów, zawody robi się minimalnymi środkami, „stoperem
i taśmami”, a jako atrakcję przyciągającą można zamówić
kociołek wojskowej grochówki.
Zwrócił uwagę na warunki z jakimi muszą uporać się
modelarze a mianowicie:
 praktycznie nie mają gdzie latać modelarze warszawscy;
 jeżeli nawet ktoś znajdzie jakieś poletko to kto
weźmie na siebie odpowiedzialność choćby za
zorganizowanie zawodów.
Ponadto radzi ażeby utworzyć jakąś internetową stronę kontaktową korzystając z gotowych mechanizmów
np. forum, dla samopomocy modelarskiej.
Zwraca uwagę też na fakt, że forma ubezpieczenia
„uwiązuje” opiekuna do terenu modelarni, nie może on
w związku z tym zabrać młodzieży na wystawę taką jak
nasza bo w trakcie tej wycieczki młodzież nie będzie
ubezpieczona.
Krzysztof Najberg
Przywołuje by poruszyć spółdzielczość mieszkaniową
która może realnie przyczynić się do rozwoju modelarstwa. Proponuje też aby pozyskiwać na cele modelarstwa środki unijne. Zwrócił uwagę na konieczność ubezpieczania się modelarzy, gdyż modelarstwo należy do
sportów ekstremalnych
Andrzej Berezowski
Uważa, że w naszym modelarstwie są dwie rzeczy dobre a mianowicie:
Zawody Aerodesign w USA w którym nasza reprezentacja – studentów MEiL wciąż zajmuje czołowe miejsca
Bezmiechowa, gdzie odbywają cenne spotkania i pokazy.
Pokazuje to, że zmienia się samo modelarstwo, to już
nie rekonstrukcja ale konstruowanie statków latających.
Zwrócił uwagę by uatrakcyjniać sam produkt np.
przez włączanie do modelarstwa robotyki.
A w proces modelarstwa włączyć projektowanie
i produkcje. Proponuje zmniejszenie ilości modelarni do
kilku, ale porządnie wyposażonych, np w wycinarki CNC
i oprogramowanie. Taka wzorcowa modelarnia mogłaby
istnieć np. pod „firmą’ LPPL.
Zbysław Gontarz
Zwrócił uwagę, że w swoim czasie p. Kubik na łamach
„Modelarza” podał konkretny sposób trafiania do władz.

Wspomniał, że kiedyś na zawodach można było spotkać
przedstawicieli spółdzielczości mieszkaniowej, co oznaczało zainteresowanie tematem.
Witold Fita
Wnioskuje o zorganizowanie analogicznej wystawy
za rok, byle nie w miesiącach letnich (lotnych). Inaczej
rozmawia się z firmami sponsorskimi jeśli stoi za nami
wieloletnia impreza. Proponuje podjęcie realnej współpracy pomiędzy modelarniami.
Zwraca uwagę że w związku z tym że podstawówki
są lokalnie, ale gimnazja i licea już w większych miastach,
dzieci które chodzą do modelarni w podstawówce nie
mają okazji kontynuować hobby później bo tracą ten
czas na dojazdy. Nie wszystkie rodzaje modelarstwa są
w sumie tak samo łatwe, model samolotu robi się z prostych materiałów i działa, gorzej np z modelem samochodu który ma jeździć.
Przez powtórzenie tej wystawy spowodujemy, że
szkoły będą wiedzieć że są modelarnie, i zaczną z nimi
współpracować. Pomoże również strona internetowa.
Andrzej Rudiuk
Proponuje (po wyrażeniu zgody przez zainteresowanych) skład wąskiego grona wspomnianej wcześniej
– Grupy Roboczej Wielkiego Pikniku:
 Włodzimierz Danielski;
 Witold Fita;
 Marian Gąsiorowski
 Krzysztof Kowalczyk
 Andrzej Berezowski
 Andrzej Rudiuk
Następnie zapytuje przedstawiciela Muzeum (p. Pawła Prange), czy Muzeum może być zainteresowane zorganizowaniem analogicznej wystawy?
Paweł Prange
W odpowiedzi wyraził zdanie, iż zależy to od perspektywy istnienia Muzeum. Potwierdził też że muzeum jest
zadowolone z przebiegu wystawy i z zainteresowania tematem publiczności.
Marian Gąsiorowski
Proponuje przesunięcie terminu na miesiące zimowe.
Zaprasza też modelarzy z klubu PANCELOT do współpracy z modelarnią na ul. Zamiejskiej, po to aby przekazać
swoją ogromną wiedzę.
Zbigniew Czerwiński
Zobowiązał się do stworzenia forum modelarzy Wielkiego Pikniku Małego Lotnictwa.
Prowadzący na zakończenie wyraził zadowolenie
z tak dobrej współpracy i wysokiej frekwencji modelarni
w pracach nad wystawą.
Protokułowali: Adam Dziubiński, Andrzej Rudiuk
Warszawa, 9 IX 2013 r.
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