
BIULETYN  LPPL
NR 6 – 2017                                                                    ISSN 2082-7563

SZCZEGÓŁOWY RAPORT
Szczegółowy raport z działalności stowarzyszenia p.n. „Liga Przyjaciół Polskiego Lotnictwa” 

(LPPL), od Zebrania Założycielskiego, do złożenia wniosku w sądzie KSR, po zakończeniu drugiej 
kadencji władz LPPL.

Liga powstała, na skutek jej powołania przez Zebra-
nie Założycielskie w dniu 19 marca 2009 r., a została za-
twierdzona przez sąd KSR 12 października 2oo9 r.

Jej założycielami byli doświadczeni inżynierowie lotni-
czy: Feliks Borodzik (ś.p.), Krzysztof Czaporowski, Andrzej 
Glass, Jan Kacprzyk, Tadeusz Królikiewicz, Ryszard Mętrak, 
Andrzej Rudiuk (inicjator) i Włodzimierz Urbaniak. Oprócz 
założycieli, w zebraniu tym wzięło udział okło trzydziestu 
paru osób, entuzjastów lotnictwa, najczęściej w  różny 
sposób z  nim związanych. Dość liczną grupę stanowili 
pracownicy i seniorzy Instytutu Lotnictwa.

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju lotnictwa 
polskiego i stara się tworzyć społeczną atmosferę sprzy-
jającą temu rozwojowi. Stara się kształtować w  społe-
czeństwie szacunek dla dorobku polskiego lotnictwa, 
inicjować i  prowadzić społecznie użyteczne akcje po-
święcone działaniom edukacyjnym i  twórczym w  dzie-
dzinie lotnictwa. Współpracować ze środowiskami lotni-
czymi w kraju i za granicą.

LPPL stara się zainteresować młodzież pięknem lot-
nictwa organizując różne przedsięwzięcia m.in. pikniki 
lotnicze i różnego rodzaju zawody propagując przy tym, 
uprawianie modelarstwa lotniczego.

W  tej działalności Liga współpracuje m.in. z Techni-
kum nr 9 Lotniczym im. Bohaterów Narwiku, na terenie 
którego ma swoją siedzibę, z Wydz. MEiL PW, Instytutem 
Lotnictwa, Aeroklubem Polski, Aeroklubem Warszaw-
skim, Muzeum Techniki i  Przemysłu NOT i  niektórymi 
czasopismami lotniczymi.

Od 2012 r., Liga prowadzi własną modelarnie lotniczą 
na terenie Instytutu Lotnictwa, dzięki przychylnej posta-
wie Dyrektora i na mocy odpowiedniej umowy z Instytu-
tem. Od 2013 r. również na Targówku, którą zorganizował 
i prowadzi, członek zarządu, p. Marian Gąsiorowski.

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Reje-
strze Sądowym pod numerem KRS 0000339743, posiada 
Numer Identyfikacji Podatkowej NIP oraz nr REGON a tak-
że, konto w banku. Jednakże swój majątek opiera wyłącz-
nie na składkach członkowskich i  (teoretycznie) darowi-
znach. LPPL posiada adres a  także stronę internetową. 
Liga, w zależności od potrzeby, wydaje własny „Biuletyn 
LPPL”, zarejestrowany w Bibliotece Narodowej. Od począt-
ku swego istnienia, Liga zorganizowała wiele tzw. „Małych 
Pikników Lotniczych” (w tym jeden Wielki). Przedstawiały 
one w sposób atrakcyjny, szczególnie dla dzieci i młodzie-
ży, różne dziedziny techniki lotniczej i w ogóle piękno lot-
nictwa, w postaci quizów, pogadanek, pokazów sprzętu 
lotniczego, popularnych zawodów a także mistrzowskich 
pokazów modeli w locie. 

Udostępniano kontakt z symulatorami lotu (rzeczywi-
stymi i komputerowymi) oraz wprowadzano różne atrak-
cje i  zabawy edukacyjne, zachęcające do zainteresowa-
nia się, lotnictwem polskim i  jego historią. Jeżeli chodzi 
o  prezentację sprzętu lotniczego, to zawdzięcza się to 
Aeroklubowi Warszawskiemu, który przynajmniej raz do 
roku, sprzęt taki w postaci: szybowców, paralotni, sprzę-
tu spadochronowego a nawet całego balonu, dostarczał 
na miejsce wydarzenia, wraz z odpowiednią załogą, która 
w sposób niezwykle atrakcyjny, propagowała uprawianie 
danego sportu.Modelarnia LPPL w Instytucie Lotnictwa

Pokaz mistrzowskiej akrobacji podczas „Małego Pikniku”
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Ekspozycja BSL (dronów) podczas seminarium

Aeroklubu Polski (11 kwietnia 2010 r. – Walne 
Zebranie LPPL);

 2. Seminarium nt. wyższego szkolnictwa lotni-
czego w Polsce, w którym głos zabrało dwóch 
profesorów z Wydziału ME i L Politechniki War-
szawskiej (13 marca 2011 r. – Walne Zebranie 
LPPL);

 3. Seminarium dyskusyjne: „Aktualny stan prze-
mysłu lotniczego i  perspektywy rozwoju lot-
nictwa w  Polsce”, przy wspólnej organizacji 
z  magazynem lotniczym „Skrzydlata Polska”; 
(14 października 2011 r.);

 4. Otwarte ogólnopolskie seminarium dysku-
syjne p.t. „Powszechna komunikacja lotnicza 
w Polsce XXI wieku (21 grudnia 2012 r.);

 5. Seminarium dyskusyjne na temat: „Rzetelna 
ocena problemu samolotu PZL-22 IRYDA”, pro-
wadzone przez Głównego Konstruktora samo-
lotu Włodzimierza Gnarowskiego (20 kwietnia 
2012 r.);

 6. Otwarte ogólnopolskie seminarium dysku-
syjne: „Perspektywy rozwoju przemysłu lotni-
czego w  Polsce” przy współpracy z  Urzędem 
najbardziej lotniczej dzielnicy w kraju Włochy 
-Okęcie, pod patronatem burmistrza. (21 paź-
dziernika 2016 r.). W tym ostatnim seminarium 
poruszono wiele aktualnych spraw związa-
nych z rozwojem naszego lotnictwa, a miano-
wicie;

Przedstawiciel Sekcji Balonowej Aeroklubu prezentuje budowę 
balonu

Obrady Seminarium „Perspektywy rozwoju przemysłu lotni-
czego w Polsce”

W  ramach swojej kilkuletniej działalności wydano 
sześć „Biuletynów LPPL”, w  tym ostatnie trzy w  kolorze. 
Przedstawiały one fragmenty z historii polskiego lotnic-
twa, rzut oka na jego stan obecny, przebieg działalno-
ści stowarzyszenia, czasem poezję lotniczą z  tomików 
„Poetki Polskich Skrzydeł”, pani Anny Magdaleny Mróz. 
Ponadto, 19 Komunikatów informujących członków Ligi 
o wszystkich sprawach bieżących.

Zwołano 5 Walnych zebrań w tym, 2 Zebrania Spra-
wozdawczo-Wyborcze połączone z  wyborem władz. 
Zwołano też dwa Walne Zebrania Nadzwyczajne. Obec-
nie Liga zakończyła drugą kadencję swojego istnienia 
i w dniu 28 stycznia zwołano Walne Zebranie Członków 
stowarzyszenia z wyborem nowego Zarządu , w tym no-
wego prezesa oraz Komisji Rewizyjnej.

Założono pięć Kół LPPL przy czym dwa poza Warsza-
wą (Gdynia i Gniew).

Od 2009 r., czyli formalnego zaistnienia Stowarzysze-
nia, dokonano:

 I. Otwarte seminaria dyskusyjne;
 1. Seminarium dotyczące stanu szkolenia lotni-

czego przy udziale przedstawiciela Zarządu 

Wymiana władzy na Walnym Zebraniu
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 – Przygotowanie kadry inżynierskiej, dla prze-
mysłu lotniczego – Cezary Galiński (MEiL,  
IL);

 – Kadra Techniczna dla Lotnictwa – Beata Rząca 
(Technikum nr 9 Lotnicze);

 – Możliwość współpracy z  przemysłem lotni-
czym Ukrainy – Zbigniew Działowski (prze-
mysł lotniczy);

 – Polski Przemysł lotniczy – Grzegorz Brychczyń-
ski – doradca lotniczego zespołu parlamentar-
nego;

Oraz prelekcje na temat produkcji i eksploatacji dro-
nów, zagadnienia przemysłowej obsługi samolotowej, 
zagadnienia szkolenia personelu i inne. Wiele zagadnień 
poruszono również w dyskusji.

 II Pikniki popularyzujące lotnictwo;
 1. „Mały piknik Lotniczy” w Technikum nr 9 lot-

niczym w dniu 21 maja 2010 r. zorganizowany 
szczególnie dla najmłodszych, polegający na 
ogólnym zapoznaniu uczestników z  samolo-
tami i najprostszymi modelami z kartonu. Był 
konkurs na wykonanie prostego, kartonowe-
go latającego modelu i zawody tymi modela-
mi. Był też konkurs rysowania z natury wyłożo-
nych modeli. Uczestników było niespełna 10;

 2. „Mały Piknik Lotniczy”, również w  sali Tech-
nikum Lotniczego na Gładkiej, w  dniu 28 
października 2010 r. Głównym tematem pik-
niku był udział Polaków w  „Bitwie o  Wielką 
Brytanię”. Był pokaz filmów z  autentycznych 
tamtych walk, krótka pogadanka , quiz tema-
tyczny i gra polegająca na strącaniu niemiec-
kich bombowców, zmierzających na Londyn, 
Uczestników, ponad 20;

 3. „III. Mały Piknik Lotniczy” (1 października 
2014 r.)na temat „Loty z wiatrem – Szybowce”, 
Piknik zakrojony na większą skalę w  którym 
szybownicy Aeroklubu Warszawskiego, za 
zgodą dyrekcji Aeroklubu, przywieźli praw-
dziwy szybowiec (PW-5), który ustawiono na 
boisku Technikum, a  bardzo miła szybowni-
cza pozwalała dzieciakom zajmować miejsce 
za sterami, opowiadając przy tym jak się lata 
i steruje. Tymczasem w budynku, można było 
„polatać” na symulatorze szybowca w rzeczy-
wistej kabinie z obrazem przestrzeni na dużym 
ekranie. W sali lekcyjnej można było posłuchać 
pogadanki aerodynamika o  tajemnicach lotu 
szybowcowego i wziąć udział w quizie tema-
tycznym z nagrodami;

 4. IV. Mały Piknik lotniczy pokazywał od strony 
samych sportowców, trzy rodzaje: szybownic-
two, spadochroniarstwo i  paramotolotniar-
stwo. Można było zobaczyć sprzęt, posłuchać 
opowiadań i założyć kask i uprząż. Na zakoń-
czenie zorganizowano zawody, na celność lą-
dowania, wykonanymi przez uczestników ma-
łymi modelami spadochronów;

 5. V. Mały Piknik Lotniczy był zorganizowany na 
terenie Muzeum Techniki NOT w dniach 24 i 25 
maja 2013 r., Głównie były to warsztaty mo-
delarskie dla starszych dzieci, które przeważ-
nie nie miały z tym nic do czynienia. Program 
w pierwszym i drugim dniu był taki sam. Nale-

żało , pod okiem instruktorów, wykonać balso-
wy model szybowca halowego. Po czym były 
zorganizowane zawody wykonanymi modela-
mi i quiz z pytaniami lotniczymi, co było nagro-
dzone cennymi nagrodami modelarskimi;

 6. Szósty mały, przerodził się w „Wielki Piknik ma-
łego lotnictwa”. Było to wielkie wydarzenie Mo-
delarsko-lotnicze, które miało miejsce na tere-
nie Muzeum Techniki NOT i trwało formalnie od 
19 maja do 30 czerwca 2014 r., a nawet kilka dni 
dłużej niż zaplanowano. Ten „Wielki Piknik” skła-
dał się z wystawy prac „Warszawskich Modelar-
ni Lotniczych”, „Zawodów Małych Śmigłowców 
Sterowanych”, wystawy p.t. „Okęcie – Stolicą 
Polskiego Lotnictwa” oraz z „Otwartego Forum 
Warszawskich Modelarzy. W  wyniku różnych 
wniosków wysuniętych na wymienionym Fo-
rum Liga zorganizowała , w  szerszym gronie, 
w  dniu 21 Listopada 2015 r., „Kongres Mode-
larzy”, który miał miejsce w sali konferencyjnej 
Urzędu Dzielnicy Warszawa-Włochy. W wyniku 
sugestii tego Kongresu powołano Radę Mode-
larstwa, przy LPPL. Zebranie założycielskie Rady 
miało miejsce w  gimnazjum nr 114, w  dniu  
29 maja 2015 r.

Dalsze omawianie organizowanych pikników lotni-
czych, będzie przedstawione później.

 III. Zawody;
Do końca 2014 r. zorganizowano 6 Zawodów Ma-

łych Śmigłowców, przy czy od drugiego, były to zawody 
o puchar burmistrza dzielnicy Warszawa-Włochy. Były to 
jednak zawody o charakterze lokalnym, z małą ilością wi-
dzów, dalsze miały charakter niemal masowy.
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 IV. Wystawy
 1. Wspólnie z Muzeum Techniki NOT, Liga wzięła 

udział w zorganizowaniu dwóch wystaw-prze-
glądów: stany opracowań i produkcji Bezzało-
gowych Systemów Latających w Polsce, w któ-
rych wzięło udział około 40. producentów 
i badaczy przedmiotu. Na tych wystawach po-
kazano kilkadziesiąt konstrukcji latających BSL 
(dronów). Wystawy te miały miejsce w  mu-
zeum: 21-27 maja 2012 r. – przegląd I; 18-23 
kwietnia 2013 r. – przegląd II.

  Wraz z tymi przeglądami zorganizowano rów-
nież seminaria tematyczne, w  tym prelekcje 
przedstawicieli Urzędu Lotnictwa Cywilnego 
i  Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na te-
mat Przepisów i bezpieczeństwa użytkowania 
Bezzaogowych Systemów Latających) aktual-
ny stan prawny).

  Również przy tej okazji,zorganizowano kon-
kurs prac inżynierskich i magisterskich z dzie-
dziny BSL;

 2. Wystawa „Warszwskie Modelarnie Lotnicze”. 
Na tej wystawie pokazano dorobek większości 
Modelarni lotniczych Warszawy i okolic;

 3. Wystawa książki lotniczej w ramach „Festiwalu 
Książki Lotniczej”;

 4. Wystawa dotycząca zawodów „Challange 
1932”, w którym zwycięzcami byli Żwirko i Wi-
gura;

5. Wystawa „Okęcie stolicą polskiego lotnictwa”.

Wszystkie wystawy zorganizowano na terenie i przy 
współpracy Muzeum Techniki i Przemysłu NOT oraz przy 
współpracy i konsultacji naukowej profesora - dr hab.inż 
Cezarego Galińskiego, wykładowcy MEiL oraz b. z-cy dyr. 
ds. naukowych Instytutu Lotnictwa.

 V. Wycieczki:
 – do Muzeum Lotnictwa w Krakowie (2 wyciecz-

ki);
 – do „Szkoły Orląt ‚(2 wycieczki);
 – do Izby Pamięci Dowództwa Sił Powietrznych;
 – wycieczka na pokazy lotnicze w Radomiu (dzię-

ki pomocy Stowarzyszenia Lotników Polskich
 – oraz kilka wycieczek dla klas o  profilu lotni-

czym. Gimnazjum nr 114. M. In. Do Lotniczej 
Bazy Transportowej nr 1 dawnego „Spec Puł-
ku” oraz do „Wieży” Polskiej Agencji Żeglugi 
Powietrznej (PAŻP)

 Gimnazjum nr 114
W 2014 r., na wniosek ówczesnego dyrektora Gimna-

zjum nr 114 z Zespołami Integracyjnymi, Pana Zbigniewa 
Kłosowskiego, doszło do rozmowy między prezesem Ligi 
a  dyrektorem gimnazjum na temat ścisłej współpracy, 
dotyczącej podniesienia poziomu wiedzy uczniów na te-
mat lotnictwa. Wzięło się to stąd, że skoro szkoła znajduje 
się w otoczeniu całego szeregu instytucji lotniczych, to 
powinna posiadać choć jedną klasę o profilu lotniczym. 
Powinna również w nazwie odwoływać się do Lotników 
Polskich i w jak największym stopniu w swoim wystroju 
przedstawiać elementy lotnicze. Taki był zamysł dyrekto-
ra i w takim duchu włączyła się w to Liga. W wyniku tego, 
przy poparciu burmistrza dzielnicy i zgodzie Kuratorium, 
od początku roku szkolnego 2015/2016, powstaje jedna 
z pośród trzech . klasa o profilu lotniczym. W swoim pro-
gramie miała ona zmodyfikowane niektóre przedmio-
ty ścisłe oraz historię i  geografię, o  elementy związane 
z lotnictwem. Ponadto wymiar godzin został zwiększony 
o  jedną godzinę, ściśle związaną z  wprowadzeniem do 
wiedzy o lotnictwie.

W ramach tej godziny przewidziano różne wycieczki 
związane z  lotnictwem a w tym pewne zajęcia w  Insty-
tucie Lotnictwa. Pomimo reformy szkolnictwa, w  roku 
szkolnym 2016/17 założono następną pierwszą klasę 
o profilu lotniczym przy czym w klasie tej powstaje nowe 
Koło LPPL, z inicjatywy i przy ścisłej współ pracy z nowym 
dyrektorem szkoły , panią Joanną Heropolitańską-Janik.

Do 2015. Roku Liga organizowała szereg imprez popu-
laryzujących lotnictwo, w tym szczególnie modelarstwo 
lotnicze na terenie Technikum lotniczego na Gładkiej. Od 
tego roku te wszystkie przedsięwzięcia popularyzujące 
lotnictwo przeniosły się na teren Gimnazjum.

Włączeniem się do „Mini Pikniku Rodzinnego”, który 
miał miejsce 21 lutego 2015 r., Liga Przyjaciół Polskiego 
Lotnictwa na stałe wpisała się w kalendarz imprez i uro-
czystości szkolnych, wprowadzając bogate treści lotnicze, 
w dużej części posługując się modelarstwem lotniczym.

Tak więc nawet samą nazwę zmieniono na: „Rodzinny 
mini piknik lotniczy”. Od tego roku, przedsięwzięcia takie 
zmieniły swoje miejsce z Technikum na Gładkiej do Gim-
nazjum na Malowniczej, wychodząc naprzeciw takiemu 
zapotrzebowaniu.

 I tak kolejno organizowano wspólnie:
 – Rodzinny Mini Piknik Lotniczy;

 – Mały Piknik Lotniczy (VII) z udziałem skoczków 
i paralotniarzy Aeroklubu Warszawskiego oraz 
paralotniarzy z Gniewu;

 – Wielkie Zawody Małych Śmigłowców z udzia-
łem pilota śmigłowcowego z  Lotniczej Bazy 
Transportowej nr 1;

Fragment z wystawy „Warszawskie modelarnie lotnicze”

Publiczność dzielnicy Warszawa-Włochy na „Rodzinnym Mini 
Pikniku Lotniczym”



5

Biuletyn LPPL nr 6 – 2017

Zarząd Ligi:
Prezes: Piotr Jaśkowski;
Zastępcy prezesa: Beata Rząca, Andrzej Rudiuk;
Sekretarz: Adam Dziubiński
Skarbnik: Zbigniew Czerwiński

Członkowie Zarządu: Marian Gąsiorowski, Dariusz Plisz-
ka, Andrzej Berezowski, Waldemar Kułakowski;
Komisja Rewizyjna Ligi: Rafał Żurawski, Kazimierz Cze-
snar, Krzysztof Czaporowski;

AKTUALNY SKŁAD NOWYCH WŁADZ 
LIGI PRZYJACIÓŁ POLSKIEGO LOTNICTWA

Adres pocztowy Ligi:
Liga Przyjaciół Polskiego Lotnictwa, 
ul. Gładka 16, 02-257 Warszawa; 

Adres mailowy: lppl@ilot.edu.pl
LPPL jest również na facebooku.
Strona internetowa: www.lppl.pl

Opracował: Andrzej Rudiuk 18 kwietnia 2017 r.

 – II. Wielkie Zawody Małych Śmigłowców (oby-
dwa w ramach zawodów o puchar Burmistrza);

 – Zawody Szybowców Halowych w  Klasie F1N 
(wg FAI), o puchar Prezesa LPPL.

Współpraca z Gimnazjum miała wielkie znaczenie dla 
popularyzacji lotnictwa, z uwagi na bardzo dużą salę gim-
nastyczną, istniejącą w  szkole, co umożliwiło organizo-
wanie Zawodów Halowych, zarówno szybowców (F1N), 
jak i  małych śmigłowców sterowanych. Pozwoliło to na 
zorganizowanie, po raz pierwszy przez LPPL (na skalę 
zewnętrzną poza dzielnicą Włochy), zawodów Szybow-
ców Halowych w klasie F1N. Było to zapoczątkowaniem 
nowych, towarzyskich zawodów modeli szybowców ha-
lowych klasy F1N na teren okręgu warszawskiego, w któ-
rym m.in. wzięli udział aktualni mistrzowie w oficjalnych 
Mistrzostwach Warszawy, modelarze z Wieliszewa.

Trzeba tu jednak podkreślić wielką gotowość szko-
ły do udostępniania sali gimnastycznej, nie tylko na 
wspomniane imprezy lotnicze, ale na otwarte treningi 
modelarskie, szczególnie, szybowców F1N. Przyczyni-
ło się to do uzyskania wysokich lokat indywidualnych 
i  zespołowych (trzecie miejsce zespołowe w  Mistrzo-
stwach Warszawy Szybowców Halowych (F1N), przez 
modelarnię Domu Kultury „Włochy”, prowadzoną 
przez tego samego instruktora , co modelarnię LPPL. 
Modelarnia ta zdobyła drugie miejsce w  bieżącym 
2017 r. Modelarze LPPL indywidualnie zajęli również, 
szereg wysokich miejsc.

Podjęcie współpracy Ligi z  Gimnazjum na Okęciu, 
zaowocowało pewną ideą, którą wewnętrznie nazwa-
no „Skrzydła dla Okęcia”. Chodzi o  to, żeby społeczność 
dzielnicy, tak ważnej dla polskiego lotnictwa, podobnie 
do lat przed i po wojennych, „zainfekować bakcylem lot-
niczym”, co właśnie ma miejsce w  tych wspólnych wy-
mienionych przedsięwzięciach.

Od nowego roku szkolnego 2016/2017, na skutek 
dużej reorganizacji szkolnictwa, dotychczasowe Gimna-
zjum 114, weszło w skład Zespołu Szkół składającego się 
ze Szkoły Podstawowej nr 87 i Gimnazjum 114 jako „Ze-
spół Szkół nr 126 z Oddziałami Integracyjnymi”.

Nowy dyrektor zespołu szkół p. Joanna Heropolitań-
ska-Janik, z dużym staraniem zaopiekowała się, powsta-
łymi klasami o  profilu lotniczym jak również, dalszym 
wzmożeniem akcentów lotniczych w szkole. Z inicjatywy 
p. Dyrektor, w obecnej pierwszej klasie „lotniczej” założo-

no Koło LPPL, w której niemal regularnie są prowadzone 
zalecane zajęcia pozalekcyjne, do których zgłosiła się, 
więcej niż połowa klasy. Do tej sprawy mocno zaanga-
żowała się również wychowawczyni tej klasy p. Edyta 
Turowicz, biorąc wspólny udział w  zajęciach Koła, jako 
opiekun z ramienia szkoły.

Jest to jednocześnie duża szansa wyłowienia z mło-
dzieży na Okęciu, przyszłych Ludzi Lotnictwa, w różnych 
jego gałęziach.

Druga kadencja Ligi Przyjaciół Polskiego Lotnictwa 
dobiegła końca. Na dzień 28 stycznia 2017 r. dotychcza-
sowy zarząd LPPL zwołał Walne Zebranie Sprawozdaw-
czo-Wyborcze, stowarzyszenia.

Zgodnie ze Statutem Ligi nikt nie może zajmować 
żadnego stanowiska w  zarządzie dłużej niż przez dwie 
kadencje. W  związku z  tym, Zebranie musiało powołać 
nowego Prezesa, którym został Piotr Jaśkowski, absol-
went Wydziału MEiL PW członek Stowarzyszenia Mło-
dych Inżynierów Lotnictwa, pracownik b. PZL-Okęcie. 
W samym zarządzie nie zaszły wielkie zmiany ze względu 
na jednoroczny staż obecnych członków Zarządu. Wpro-
wadzono dwóch zastępców prezesa i  podwyższono 
wysokość składek członkowskich z dotychczasowej wy-
sokości 6, na 10 zł miesięcznie. Ustępujący Zarząd, który 
uzyskał absolutorium, zobowiązał się, na zakończenie 
dwóch kadencji, wydać niniejszy 6. Biuletyn LPPL, Obra-
zujący całokształt działania Ligi.

Członkowie Szkolnego Koła „LPPL Gimnazjum 114” na war-
szawskich zawodach Szybowców Halowych (F1N)
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Celem powołania Centrum, jest próba wprowadzania 
zajęć z modelarstwa lotniczego możliwie we wszystkich 
placówkach oświatowych na terenie dzielnicy Warsza-
wa-Włochy, w ramach prowadzonej przez Ligę Przyjaciół 
Polskiego Lotnictwa (LPPL), akcji pod nazwą „Skrzydła 
dla Okęcia”. Łączy się to z zamierzonym działaniem wpły-
nięcia na Resort Oświaty, ażeby tak pożyteczna dyscy-
plina jak Modelarstwo Lotnicze, została uwzględniona 
w powstających programach dydaktycznych.

Akcja ta ma więc oddolnie i  stopniowo, w  porozu-
mieniu z  Władzami Dzielnicy i  autonomicznymi możli-
wościami placówek oświatowych dzielnicy, wprowadzać 
modelarstwo, na różnych stopniach możliwości. Udana 
realizacja idei, na przykładzie jednej (z natury swej, lot-
niczej) dzielnicy Warszawy mogłaby być silnym atutem 
przy rozważaniu tej sprawy przez Władze Centralne. 
Sprawa nie będzie obojętna dla pozyskiwania przyszłych 
nowych kadr, dla polskiego lotnictwa.

Proponowany przebieg przedsięwzięcia składałby 
się, z następujących etapów:

 Etap „0” – obecny
Na terenie dzielnicy Warszawa-Włochy istnieją dwie 

modelarnie na poziomie podstawowym oraz na terenie 
b. gimnazjum nr 114, w  ramach prowadzonego Koła 
LPPL są prowadzone, acz w pewnym ograniczonym stop-
niu, warsztaty modelarskie.

 Etap I – trzecia modelarnia 
Powstaje trzecia modelarnia, na terenie Zespołu 

Szkół nr 126, czyli powstającego Centrum, Głównie dla 
uczniów szkoły.

 Etap II – zapoznawczy
Nawiązanie kontaktów ze wszystkimi placówkami 

oświatowymi (z  przedszkolami, szkołami podstawowy-
mi, ponadpodstawowymi, świetlicami, domami opieki 
itp). Będzie to zebranie informacji na temat stosunku po-
szczególnych placówek do wprowadzania, zajęć z mode-
larstwa.

WSTĘPNY PROGRAM DZIAŁANIA 
OKĘCKIEGO CENTRUM 

MODELARSTWA LOTNICZEGO
propozycja LPPL

 Etap III – wstępne wprowadzanie modelarstwa
Zostaje opracowany sposób wejścia , do poszczegól-

nych placówek, w różnych odpowiednich formach:
 1. Forma zapoznawcza
  Organizowanie pokazów modelarskich. W  ra-

mach tych pokazów organizowane będą spe-
cjalne zabawy z modelami, mające na celu po-
zyskiwanie młodzieży, do zajęć modelarskich, 
zapoznawczo na terenie placówki a  nawet 
w formie prostych zadań „do domu”.

 2. Formy wdrażania
  Odpowiednio do możliwości i stopnia zainte-

resowania problemem, kierownictwa placów-
ki, organizowanie:

 – okresowych pokazów i warsztatów
 – stałych punktów konsultacyjnych
 – modelarni „czasowych”
 – modelarni „stacjonarnych”
 – przyuczania wybranych nauczycieli (opieku-

nów), do prowadzenia zajęć modelarskich 
z  uwzględnieniem możliwości konsultacji 
w „Centrum”.

 Etap IV – Modelarnia wyczynowa
Zorganizowanie i prowadzenie na terenie „Centrum”, 

drugiej modelarni na poziomie „wyczynowym”. Pozyski-
wanie uczestników - z istniejących modelarni (wyróżnia-
jących się modelarzy) oraz ew. z Technikum Lotniczego 
na Gładkiej.

 Etap V – popularyzacja
W ramach współpracy LPPL z Zespołem Szkół nr 126 

„Centrum” włącza się do organizowania imprez popula-
ryzujących modelarstwo lotnicze i w ogóle, Polskie Lot-
nictwo.

 Etap VI – Zawody
Kierownictwo „Centrum „ będzie umożliwiało mode-

larzom dzielnicy, branie udziału w zawodach lokalnych, 
krajowych i  międzynarodowych. Przewidziane również, 
nawiązanie ścisłych, niezbędnych kontaktów z Aeroklu-
bem Polski i Aeroklubem Warszawskim.
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Miejsce i osoby odpowiedzialne za Okęckie Centrum 
Modelarstwa Lotniczego

Za miejsce powstania „Centrum przewiduje się budy-
nek byłego Gimnazjum nr 114 przy ul. Malowniczej. Jest 
to obecnie jedyne miejsce na terenie dzielnicy Warsza-
wa-Włochy

Ze względu na:
 – umiejscowienie w części Okęcie, w bezpośred-

niej bliskości głównych jednostek lotniczych 
jak: Instytut Lotnictwa i b. zakładu „PZL-Okęcie”;

 – dwuletni staż szkoły w organizowaniu , wspól-
nie z LPPL, masowych imprez poularyzujących 
lotnictwo i modelarstwo;

 – możliwości lokalowe pomieszczenia „Cen-
trum”oraz posiadanie szczególnie dużej Sali 
gimnastycznej spełniającej wymogi organi-
zowania Halowych Zawodów Modelarskich 
i prowadzenia treningów i prób modelarskich’

 – przyjaznego stosunku kierownictwa szkoły do 
idei „Centrum”

Program niniejszy opracował: Andrzej Rudiuk, 
Warszawa, 10 lutego 2017 r.

Jako osoby odpowiedzialne do prowadzenia Cen-
trum”, proponuje się p. mgr Irminę Wacko-Daniszewską 
b. dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej OOP-70, która 
wspólnie z  instruktorem modelarskim i  instruktorem 
sportu, Aeroklubu Warszawskiego – p. Krzysztofem Ko-
walczykiem, przyczyniła się, do szerokiej popularyzacji 
modelarstwa na terenie Mokotowa inicjując na skale 
nie tylko dzielnicy ale i całej Warszawy, wprowadzanie 
nowych zawodów i szeregu imprez modelarskich. Jako 
doświadczony pedagog łatwo wchodziłaby w kontakty 
ze szkołami, świetlicami, a nawet przedszkolami w celu 
prowadzenia zajęć, zabaw i zawodów modelarskich na 
terenach tych placówek i  różnych miejscach publicz-
nych.

P. Krzysztof Kowalczyk w  ramach OOP-70, prowa-
dziłby różne grupy modelarskie, począwszy od przed-
szkolaków, a skończywszy na modelarzach wysoko wy-
czynowych których wielu było mistrzami w  zawodach 
krajowych, międzynarodowych a nawet światowych.
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Stanisław Jakub Skarżyński urodził się pierwszego 
maja 1899 roku w  Warcie. Jeszcze przed odzyskaniem 
niepodległości był członkiem Polskiej Organizacji Wojsko-
wej i działał na rzecz odzyskania niepodległości. Do woj-
ska wstąpił w 1918 i dowodził akcją rozbrajania żołnierzy 
niemieckich i przejmowaniem władzy w Warcie. W wojnie 
polsko-bolszewickiej służył w 29 Pułku Strzelców Kaniow-
skich. 16 sierpnia 1920 r. w bitwie pod Radzyminem został 
bardzo poważnie ranny w  nogę i  musiał przejść długo-
trwałe leczenie. Za udział w bitwie otrzymał Srebrny Krzyż 
Virtuti Militari. Ponieważ nie odzyskał pełnej sprawności, 
więc lekarze nie chcieli go dopuścić do dalszej służby. 
Dzięki temu zaczęła się kariera lotnicza przyszłego re-
kordzisty, który swoim uporem uzyskał przeniesienie do 
wojsk lotniczych.

Szkolenie lotnicze rozpoczął w Bydgoszczy, w Szkole 
Pilotów, od lądowania płonącym samolotem. Szkolenie 
ukończył w  1925 r. i  dostał przydział do 1. Pułku Lotni-
czego w Warszawie. Wkrótce jego pasją stały się długie 
przeloty sportowe. Przed rekordowym lotem przez Atlan-
tyk, w  1931 r., Skarżyński odbył wraz z  por. Andrzejem 
Markiewiczem rajd dookoła Afryki na samolocie pol-
skiej konstrukcji PZL Ł.2 o  znakach rejestracyjnych SP-
-AFA. Pokonali w trzy miesiące (1 lutego-5 maja) dystans  
25 770 km, a Skarżyński stał się pilotem znanym nie tylko 
w Polsce, ale i na świecie.

Rekordowy lot przez Atlantyk, jako pierwszy Polak, 
wykonał na samolocie polskiej konstrukcji RWD-5bis (SP-
-AJU), który był zmodyfikowanym do tego lotu samolo-
tem turystycznym. Przebudowa obejmowała demontaż 
tylnej kabiny i  zabudowę w  to miejsce zbiornika paliwa. 
Lot trwał 20 godzin i  30 minut, z  czego nad oceanem  

17 godzin i 15 minut, a  jego długość wyniosła 3582 km. 
Skarżyński lot odbył w garniturze i jako jedyny Polak w hi-
storii otrzymał od Międzynarodowej Federacji Lotniczej 
(FIA) Medal Louisa Bleriota za ten rekordowy wyczyn w ka-
tegorii samolotów turystycznych. Rekordowy lot był eta-
pem rajdu Warszawa-Buenos Aires o długości 18 305 km.

W trakcie dalszej kariery ukończył Wyższą Szkołę Lot-
niczą, dowodził dywizjonem liniowym i w 1938 r. zostaje 
awansowany do stopnia podpułkownika oraz na zastęp-
cę dowódcy 4 Pułku Lotniczego w Toruniu. Jednocześnie 
działał na rzecz lotnictwa sportowego i w kwietniu 1939  
został prezesem Aeroklubu Rzeczypospolitej Polskiej. 
W kampanii wrześniowej był szefem sztabu w Dowódz-
twie Lotnictwa i OPL Armii „Pomorze”. Organizował prze-
rzuty polskich pilotów do Francji przez Rumunię. W 1940 r.  
sam również przedostał się do Francji i organizował lot-
nictwo polskie. Po upadku Francji działał dalej w Wielkiej 
Brytanii jako komendant Polskich Szkół Pilotów w Huck-
nall, a następnie Newton. Na własną prośbę został skiero-
wany, jako dowódca Bazy Lotniczej RAF w Lindholme, do 
305 Dywizjonu Bombowego w roli pilota.

Stanisław Skarżyński poległ śmiercią lotnika 26 czerw-
ca 1942 r. w  czasie powrotu uszkodzonym samolotem 
Vickers Wellington po wyprawie bombowej. Pośmiertnie 
został awansowany do stopnia pułkownika i odznaczony 
Krzyżem Komandorskim z  Gwiazdą Orderu Odrodzenia 
Polski.

O lotach rekordowych można przeczytać w książkach 
Stanisława Skarżyńskiego „25 770 kilometrów nad Afryką” 
z 1931 r. (wznowiona w 2001 r. przez Aeroklub Polski) i „Na 
RWD-5 przez Atlantyk” z  1934 r. (wznowiona w  2008 r.  
przez wydawnictwo ASTRA).

STANISŁAW JAKUB SKARŻYŃSKI

Źródło: wikipedia.pl

Stanisław Skarżyński i RWD-5 bis
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Pomnik pułkownika Stanisława Skarżyńskiego w rodzinnej 
Warcie

Cmentarz komunalnym w West-Terschelling. Grób Stanisława 
Skarżyńskiego w kwaterze grobów wojennych Wspólnoty Bry-
tyjskiej
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Ku pamięci
Bogumiłowi Beresiowi –

Twórcy wyjątkowych szybowców 
Diany i Diany-2

PODNIEBNE ORCHIDEE

Zakwitły na tle nieba rzadkie orchidee,
Srebrzyste i subtelne, w szum wiatru strojone. 
Kielichy rozwinęły – świat się do nich śmieje – 
Platynowy jak słońce, jak drzewa zielony…

I niebo zachwyciły konstrukcją swych kwiatów, 
Lekkością pełną gracji, magią czystej bieli.
Marzyciel je uskrzydlił – na wzór Boskich ptaków – 
Ulotny wdzięk kielicha… lotem snów obdzielił…

Anna Magdalena Mróz


