Warszawa 2.11.2021……

WARSZAWSKI KLUB SENIORÓW LOTNICTWA
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

W KADENCJI 2018-2021
1.
Warszawski Klubu Seniorów Lotnictwa jest stowarzyszeniem skupiającym ludzi
związanych z lotnictwem i działa dla upamiętniania zdarzeń ludzi i miejsc związanych z historią
polskiego lotnictwa. Posiada wpis do KRS, Regon i NIP. ale nie prowadzi działalności
gospodarczej
Podstawą działania Klubu jest Statut. Posiadamy też zawarte Porozumienie o współpracy z 1 Bazą
Lotnictwa Transportowego MON, które umożliwia korzystanie z pomieszczeń Bazy na odbywanie
zebrań ogólnych i świątecznych dla naszych członków czy udostępnianie środków transportu..
Również PLL LOT udostępnia nam pomieszczenie dla Zarządu i archiwum Klubu. Obecnie dla
mamy dwa pokoje w budynku zajmowanym przez Laboratorium Chemiczne przy ul. Gordon
Benetta 2. Ułatwia to całodobowy dostęp do pomieszczeń
Nasze działania wspierane są przez instytucje i przedsiębiorstwa lotnicze , które wspomagają nas
finansowo i rzeczowo na podstawie umów promocyjnych i darowizn.. Przychodami są tez składki
członkowskie i wpłaty członków na imprezy klubowe jak wycieczki czy spotkania świąteczne.
Jesteśmy stowarzyszeniem samodzielnym ale jesteśmy też członkiem stowarzyszonym w Radzie
Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Polskiego, skąd wywodzi się nasz Klub. Współpracujemy tez z
niektórymi szkołami czy fundacjami na podstawie Porozumień o współpracy przy organizacji
wspólnych uroczystości.
Ściśle współpracujemy z bratnimi Stowarzyszeniami Seniorów Lotnictwa wojskowego jak
Stowarzyszenie Lotników Polskich czy Stow Sen Lotn Wojsk RP, które podobnie jak my korzystają
z wsparcia 1 Bazy i z którymi organizujemy wspólne uroczystości.
2. Pracami Klubu w okresie kadencji kieruje Zarząd. Podczas wyborów na Walnym Zebraniu
Członków w dn 6.03 2018 r wybrano zarząd w składzie:
Karst Lesław
Prezes
Szymczak Andrzej wiceprezes
Danielski Włodzimierz wiceprezes
Lubowiecka Alicja
skarbnik
Karolew Janusz
sekretarz
Dagmara Dulęba Poluszyńska
Madler Jerzy
członkowie
Wozniak Roman
Sajnaga Roman
Podczas kadencji zmian w składzie zarządu nie było.
Wybrano też Komisję Rewizyjną w składzie
Jędrzejewski Jerzy przewodniczący
Kosk Lidia sekretarz
Pazio Lidia
Mazan Zygmunt
Wojtkowiak Jerzy
Z powodu śmierci kol Jędrzejewskiego i Wojtkowiaka dokonano zmian w składzie komisji. .
Przewodniczącym został kol Mazan Zygmunt a do komisji rewizyjnej dołączono kol Nowotnik
Małgorzatę.
Z uwagi na ograniczenia sanitarne zgodnie ze statutem, decyzją zarządu zebranie wyborcze
zostało przesunięte na okres gdy będzie możliwe jego przeprowadzenie z uwzględnieniem
statutowego okresu wyprzedzającego powiadomienia o terminie zebrania..
3. Tradycyjna podstawowa, nasza działalność to comiesięczne spotkania ogólne , z
wyjątkiem stycznia, lipca i sierpnia. .Szczególnie uroczyste są spotkania z okazji Świąt
Bożego Narodzenia, oraz Wielkiej Nocy z udziałem 40 – 50 osób łącznie z zaproszonymi
gośćmi, przedstawicielami naszych mecenasów. Opiekę duchową nad tymi spotkaniami

pełnił nasz członek Ojciec Dominik Orczykowski. a ostatnio ksiądz prałat Tadeusz Buczyłko
absolwent MEiL.
W ciągu roku na spotkaniach prezentowane się często prelekcje czy filmy na ogół o
tematyce lotniczej. Są to tez jednocześnie spotkania koleżeńskie członków. .
Tematyka spotkań podczas kadencji była następująca
Rok 2018
6.03 Walne zebranie sprawozdawczo wyborcze w Instytucie Lotnictwa.
08.05 Marcin Szamborski Przelot śmigłowcem Bell 407 dookoła świata
08.06. Lesław Karst Zwalczanie szarańczy w Mali
04.09 zebranie przy herbatce.-relacja ze Święta Lotnictwa
02.10. Stanisław Błasiak Postać Bolesława Orlińskiego
06.11. Kazimierz Pogorzelski, Andrzej Pazio Polskie śmigłowce wojskowe i samoloty An-2
w akcji ONZ pomocy dla głodującej ludności w Etiopii
10.04. Spotkanie wielkanocne
11.12. Spotkanie opłatkowe , w którym uczestniczyło 57 osób w tym rekordowa ilość 22
gości m.in. gen Majewski, Lewitowicz, przedst. Inspektora Lotnictwa, dziekan MEiL, ,IL,
ULC, Aeroklub Polski, W-wski, Krainy Jezior, red nacz Skrzydlatej, Przegladu ,prezesi stow
wojskowych, szkoły ,
Rok 2019

05.02. spotkanie przy herbatce , przedstawienie sprawozdania za 2018 r. i planu
pracy na 2019 r
05.03. gen prof. Jerzy Lewitowicz od F-16 do F 35
07 05 Jacek Bogdański Zwycięstwo w zawodach Gordona Bennetta w 2018
04.06. Wiesław Wasiluk praca samolotów PZL-106 BT w Arabii Saudyjskiej
03.09. spotkanie przy herbatce -relacja ze 100 lecia Aeroklubu RP
.
01.10. Lidia Kosk współpraca Aeroklubu z FAI
15.11. Uroczystości 80 lecia WKSL , które było najważniejszym wydarzeniem
działalności Klubu w 2019 r i całej kadencji . Prace organizacyjne i przygotowawcze trwały
od początku roku. Przeprowadzono szereg wizyt i spotkań z potencjalnymi sponsorami i
złożono stosowne pisma. Podpisano umowy promocyjne z instytucjami chętnymi do
wsparcia.
Uzgodniono z 1 Bazą termin uroczystości w Klubie Awiator.. Wytypowano kandydatów na
odznaczenia państwowe i resortowe oraz przygotowano i złożono odpowiednie wnioski na
odznaczenia. Odznaczenia państwowe otrzymało 3 członków a 24 resortowe i
samorządowe. Klub otrzymał medal za zasługi dla woj. Mazowieckiego Pro Masovia.
Zamówiono wykonanie medali jubileuszowych i okolicznościowych przypinek.
Przygotowano i uruchomiono druk książki jubileuszowej oraz folderu i zaproszeń.
Wytypowano modele samolotów i elementy dekoracji sali ,kol Szymczak przygotował
wystawę zdjęć historycznych. a kol. Jerzy Ekner zbiorcze wydanie biogramów
znaczniejszych członków Klubu.
.. W uroczystości uczestniczyło 141 osób w tym 85 gości i 56 członków Klubu. Wg opinii
uczestników i gości uroczystość była udana i sprawnie zrealizowana.
Dokumenty związane z organizacją i przebiegiem jubileuszu: listy uczestników, gości,
odznaczonych i zestawienie kosztów znajdują się w archiwum zarządu.
09.04.. Spotkanie wielkanocne z udziałem 51 osób.
12.12. Spotkanie opłatkowe w którym wzięły udział 58 osob, w tym 14
zaproszonych gości m.in. gen Lech Majewski ,gen J. Lewitowicz, przeds
Insp Lotn, 1 Bazy, dziekana MEiL PW, I Lotnictwa, prezesi SLP, SSLWRP,
dyrektorzy Szkół.

Rok 2020

Spotkania ogólne comiesięczne oraz świąteczne z powodu ograniczeń sanitarnych
uległy znacznej redukcji w stosunku do planu i udało się zrealizować jednie 3
następujące:.
na terenie 1 Bazy Lotnictwa Transportowego
04.02. spotkanie przy herbatce , przedstawienie sprawozdania za
2019 r. i planu pracy na 2020 r
03.03. prelekcja prof. Piotra Wolańskiego Polska w Kosmosie.
W następnych terminach do końca roku teren 1 Bazy został dla nas
zamknięty, a spotkań grupowych nie można było odbywać .
Po zluzowaniu obostrzeń odbyło się spotkanie w lokalu Ośrodka Jupiter
06.10 prelekcja kol Łukasza Turkowskiego o powypadkowym remoncie
szybowca Jantar w Aeroklubie W-wskim
Spotkania wielkanocnego oraz opłatkowego nie zrealizowaliśmy z powodu
ograniczeń sanitarnych. Odbyły się jedynie symboliczne i tylko w ramach zebrań
zarządu.
Rok 2021

W dalszym ciągu trwały ograniczenia sanitarne co uniemożliwiało odbywanie zebrań
ogólnych. Natomiast zebrania zarządu odbywały się 1 raz w miesiącu dla zapewnienia
realizacji zobowiązań wobec władz finansowych i różnych partnerów Klubu. Po
złagodzeniu ograniczeń w 1 Bazie odbyły się zebrania:
7.09 Zebranie ogólne przy herbatce.Przedstawienie planów na dalszy okres 2021
..
6.10 Zebranie ogólne. Relacja ze zdjęciami o ostatnich wydarzeniach , rozdanie
Znaków Pamięci. Zapowiedz zebrania wyborczego.
2.11 Walne zebranie członków sprawozdawczo wyborcze.
Spotkania wielkanocnego nie zrealizowaliśmy
4. Drugą ważna formą działania były wycieczki lotniczo-historyczne i
uroczystości rocznicowe. Organizowane były przez nasz klub na które zapraszano
członków bratnich stowarzyszeń i uczniów jak tez nasi członkowie uczestniczyli w
wycieczkach i uroczystościach organizowanych przez te stowarzyszenia.
W kolejnych latach zostały zrealizowane następujące.:
2018
10.05. Zwiedzanie prywatnego lotniska p. Jana Borowskiego w Oborach k.
Konstancina. Jest
on dilerem samolotów i śmigłowców dyspozycyjnych oraz prowadzi Fundację
Zabytków Polskiego Nieba, w ramach której remontuje i prezentuje na
pokazach wycofane z eksploatacji samoloty.
Zapoznaliśmy się tam tez z kolekcją 3 historycznych samolotów p. Jacka
Mainki. Uczestniczyło w niej 22 osób członków WKSL, SLP i SSLWRP.
29.06-1.07 Wyjazd do Świdwina na święto 23 Bazy Lotn Taktycznego. Odwiedziliśmy tez
Kruszwicę, Śkniłów, z prywatnym lotniskiem i muzeum łowieckim Henryka
Stokłosy, Piłę, Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie , ekspozycję
agrolotniczą w Muzeum Rolnictwa w Szreniawie oraz pałac w Kórniku.
Uczestniczyło 35 osób z Bratnich klubów warszawskich .
17.09 wyjazd na miejsce katastrofy MD-12 w Bronisławowie zrealizowano
mikrobusem udostępnionym przez 1 Bazę
W wycieczkę na Mazury Air Show organizowaną przez SSLWRP. z
ramienia Klubu uczestniczyło 4 osoby.

W związku ze 100 leciem lotnictwa polskiego Klub był zaangażowany w różne
uroczystości. Podstawowym tematem była budowa i odsłonięcie pomnika Chwała
Lotnikom Polskim na Powązkach. Patronowana przez SSLWRP .W komitecie budowy
pomnika uczestniczył kol Madler a w komisji rewizyjnej kol Dulęba i Wożniak. Odsłonięcie
pomnika odbyło się w dn 28.08 2018 z udziałem prezydenta, min Błaszczaka , d-ców
lotnictwa i różnych przedsiębiorstw lotniczych oraz delegacji zagranicznych.
Występował tam tez nasz poczet sztandarowy.. Byliśmy zaangażowani w opiekę nad
delegacją rumuńska i niemiecką. zorganizowaliśmy im wizytę w Michałowicach pod
pomnikiem lotników rumuńskim oraz na Polu Mokotowskim gdzie zaprezentowaliśmy
historię lotniska i nasz pomnik. Z ramienia Klubu zajmowali się nimi kol Karst i Wożniak.
Delegacja Klubu uczestniczyła tez w centralnych uroczystościach na Polu Mokotowskim i
ogrodach DGRSZ.
Szczególna uroczystością było odsłonięcie w dniu 18.10 tablicy pamięci płk. Bolesława
Orlińskiego na Mokotowie na domu w którym mieszkał, a w której występowaliśmy jako
współorganizator z Urzędem Dzielnicy Mokotów.. Inicjatorem tej uroczystości był kol
Nawrocki Tablicę zaprojektował kol Szymczak. W uroczystości uczestniczyło wielu gości z
instytucji centralnych, samorządowych, lotniczych, młodzież i sympatycy lotnictwa
.Ponadto w 2018 r. członkowie Klubu uczestniczyli w różnych uroczystościach organizowanych
przez inne organizacje.
12.04 Nadanie imienia Jacka Kucharskiego modelarni w szkole nr 166,
15.04 Otwarcie muzeum dywizjonu 303 w miejscowości Napoleon k.Częstochowy
09.05 w miejscy katastrofy samolotu Ił 62 w Lesie Kabackim ze sztandarem
16.06 spotkanie Klubu Loteczka we Wrocławiu
05.09 w targach obronnych w Kielcach
06.09 spotkanie przyjaciół lotniska Żar
13.09 powtórny pogrzeb gen Filipowocza w Otwocku
14.09 spotkanie szybowniczek w Toruniu
05.10 w święcie 1 Bazy
22.06i 11.10 w uroczystościach szkolnych w Technikum lotniczym
16.10 w zebraniu Rady Seniorów Aeroklubu Polskiego w I Lotnictwa
22.10 zakończeniu festiwalu filmów lotniczych
23.10 w uroczystościach 100 lecia lotnictwa na Politechnice W-wskiej
30.10 w spotkaniu pod pomnikiem na ul Wawelskiej „światło do nieba”
09.11 w 1 Bazie z okazji Św Niepodległości
22.11 w konferencji technicznej na ITWL w 100 lecie lotnictwa
30.11 w odsłonięciu tablicy pamięci braci Żurakowskich w Lublinie
09.12 w mszy za lotników w kościle św ojca Pio
10.12 w 90 leciu ojca Dominika w Krakowie
12.12.w odnowieniu przysięgi lotników na Polu Mokotowskim
17.12 w jasełkach szkolnych w szkole 166.
Ponadto w spotkaniach Klubu Pilotów Doświadczalnych, opłatkowych bratnich stowarzyszeń i
DGRSZ.
2019 r Z uwagi na ograniczenia w przydziale środków transportu przez MON wycieczek
Klubowych nie organizowano.

Wycieczkę na Mazury Air Show organizowało SSLWRP. Z ramienia
Klubu uczestniczyło 3 osoby .
Z uwagi na brak przydziału mikrobusu przez MON wyjazd na miejsce
katastrofy MD-12 w Bronisławowie zrealizowano 17.9 mikrobusem udostępnionym
przez Instytut Lotnictwa

.
W dniu 12. 06 odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamięci prof. Franciszka
Janika na domu przy ul Grójeckiej 42, gdzie mieszkał i zmarł.. Prof. Janik był

członkiem WKSL Klub nasz współpracował przy przygotowaniu i organizacji tej
uroczystości ,jej przebiegu, zapewnieniu gości i oprawy lotniczej. .Duża pomoc okazał
Zarząd Dzielnicy Ochota, , Wspólnota mieszkaniowa kamienicy.. Obecny był Jacek
Bogdański zwycięzca zawodów Gordona Bennetta w 2018 r. oraz kosz balonu
udostępniony przez Aeroklub Warszawski.
W dn 28.05 na lotnisku Babice pożegnano samolot An-2 z ekipą Romualda
Koperskiego, który wyleciał do Japonii zamierzając powtórzyć lot Bolesława
Orlińskiego z 1927r. Klub czynnie uczestniczył w pożegnaniu . Podobnie przy
powrocie samolotu w dn 24.07 witaliśmy ich na lotnisku a następnie pokazaliśmy
tablicę pamięci Orlińskiego na jego posesji oraz głaz WKSL na Polu Mokotowskim
skąd startował Orliński do Tokio.
W dn 6.09 odbyło się odsłonięcie murala poświęconego Franciszkowi Hynkowi w
dzielnicy Włochy jako projekt partycypacyjny zgłoszony przez Artura Adamca . Klub
nasz uczestniczył w przygotowaniu i prowadzeniu uroczystości Urząd Dzielnicy
Włochy udzielił dużej pomocy przy wykonaniu murala i oprawie uroczystości.
W związku ze 100 leciem Aeroklubu RP Klub był zapraszany na jego uroczystości
w Katedrze polowej na uroczystą mszę w dniu 5.05, centralną akademię w Poznaniu
w dn 15.06 oraz centralne pokazy lotnicze w Rzeszowie w dn 31.08.
Po kilkuletnich staraniach tablica gen Rajskiego została zamontowana na ogrodzeniu
budynków na ulicy jego imienia w dzielnicy Bemowo.
Ponadto delegacje Klubu uczestniczyły w różnych uroczystościach jak:
25.05 spotkaniu klubu Loteczka we Wrocławiu
04.09 w targach obronnych w Kielcach
27-29.09 spotkaniu przyjaciół szybowiska Żar oraz zebraniu Rady
Seniorów Lotnictwa Aeroklubu RP
05.10 w święcie 1 Bazy
21.10 w zakończeniu festiwalu filmów lotniczych kol Brzozy
31.10 w spotkaniu pod pomnikiem lotników poległych w II w św na ul Wawelskiej
08.12 w mszy lotników w kościele św ojca PIO na Gocławiu
10.12 w uroczystości 40 lecia kapłaństwa ojca Dominika w Krakowie
jak również w spotkaniach klubu pilotów dośw, opłatkowych DGRSZ, ! Bazy , MEiL
W 2019r. Tradycyjne składanie kwiatów w miejscach pamięci odbyło się:
3.05,28,08, 11.11 na Polu Mokotowskim przy głazie WKSL
14.03 w miejscu katastrofy samolotu Ił-62 „Mikołaj Kopernik ,
9.05 na miejscu katastrofy samolotu Tadeusz Kościuszko w Lesie Kabackim
19.06 na grobie Stanisława Latwisa.
5.09 na cmentarzu w Radzyminie razem z uczniami S.P. im. M.Pisarka
2020 r W dalszym ciągu wycieczek nie organizowano głownie z uwagi na ograniczenia

sanitarne I brak przydziału transportu przez MON.
Z uwagi na ograniczenia sanitarne nie odbyły się też tradycyjne uroczystości w
Warszawie i innych miejscowościach kraju jak spotkania w miejscu katastrofy
samolotu Ił-62 „Mikołaj Kopernik i samolotu Tadeusz Kościuszko w Kabatach
Po złagodzeniu ograniczeń niektóre z uroczystości odbyły się
19.06 na grobie Stanisława Latwisa. odbyła się uroczystość odsłonięcia

jego wizerunku, który z inicjatywy Klubu został umocowany na pomniku.. W
uroczystości uczestniczyły delegacje członków WKSL, SPL, SSLWRP,
Klubu PIL Doś,1 bazy Lotn Transp i miłośników lotnictwa.
7.09 na cmentarzu w Radzyminie razem z delegacją SLP i uczniów S.P.
im. M. Pisarka z pocztami sztandarowymi, z udziałem burmistrza Radzymina i
księdza prałata odbyła się uroczystość rocznicowa
w 100 lecie bitwy
Warszawskiej, 100 lecia urodzin Jana Pawła II, 80 lecia Bitwy o Anglie oraz 20
lecia zamontowania przez WKSL tablicy pamięci pilotów 3 Łosi . Złożono kwiaty
na cmentarzu a następnie w siedzibie szkoły podpisano porozumienia o
współpracy Szkoły z WKSL i SLP.
W dn 13.09.20 podczas spotkania miłośników góry Żar uczestniczył nasz
członek kol Szymczak.
17 09 Jak co roku, złożono kwiaty na miejscu katastrofy MD-12 pod
Białobrzegami korzystając z wsparcia Wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej
w uzyskaniu mikrobusu, W wyjeździe uczestniczyli członkowie WKSL i Wydziału
MEiL PW. oraz Klubu Pilotów Doświadczalnych
Tradycyjne składanie kwiatów na Polu Mokotowskim przy głazie WKSL
odbyło się w dniach 3.05, 11.11 przy ograniczonej ilości uczestników.
Z okazji święta Lotnictwa w dn 28.08 ograniczone uroczystości odbywały się o
godz 8:00 przy pomniku „Chwała Lotnikom Polskim „ na Powązkach, o 12:00 przy
pomniku lotników poległych w II Wojnie światowej a o godz 13:00 przy
głazie WKSL. W tych miejscach uczestniczył nasz sztandar i delegacja członków.
Miłym akcentem była uroczystość pod głazem WKSL, gdzie delegacje seniorów z
pocztami sztandarowymi i ich kierownictwami uczciły 20 rocznice otwarcia
naszego pomnika.
Prowadzono prace nad kolejna książką z serii Ludzie Lotnictwa o prof. Franciszku
Janiku. Kol Karst i Madler uzyskali dokumenty z archiwum akt osobowych
Politechniki Warszawskiej i Instytutu Lotnictwa a dr Andrzej Glass opracował
biogram prof. Janika. Uzupełnień jego tekstu dokonał kol Karst a przygotowanie do
druku i druk zrealizował Robert Gretzyngier. Uzyskano wsparcie Instytutu
Lotnictwa na pokrycie kosztów druku. Książki zostały rozesłane do przedsiębiorstw i
instytucji lotniczych oraz ważnych gości związanych z Klubem jak tez do lokalnych
Klubów Seniorów lotnictwa.
..
2021 W dalszym ciągu trwały ograniczenia sanitarne .ale nastąpiło ich złagodzenie.
17.09 uzyskaliśmy przydział z 1 Bazy dużego autokaru na wyjazd na miejsce katastrofy
MD-12 i zaprosiliśmy większe delegacje MEiL, Klubu pil dośw, SLP,SSLWRP a na
miejscu uczniów z lokalnej szkoły. Uczestniczyło 20 osób. Kol Karst przedstawił
historie powstania samolotu i przyczyny katastrofy a w drodze powrotnej podczas
przejazdu przez Grójec jego historię i lotniska w Słomczynie.
Uczestniczyliśmy tez w tradycyjnych uroczystościach w ograniczonym zakresie
czasami jako spontaniczne nieoficjalne spotkania koleżeńskie

12.03 rocznica katastrofy Ił 62 we Włochach z udziałem szerokiej delegacji władz
Urzędu Dzielnicy , weteranów lotnictwa z PLL Lot, stowarzyszeń seniorów
5.05. uroczyste zebranie zarządu z okazji 95 rocznicy urodzin Ryszarda
Witkowskiego z udziałem delegacji instytucji z którymi współpracował
19.06 przy grobie Stanisława Latwisa,
25.07 przy Pomniku w Pęcicach
20.08 wręczenie medali Opiekuna przez wojewodę członkom Klubu
21-22 08 spotkanie w Rzadkowie w 85 rocznice powstania szkoły szybowcowej
27.08 Świeto Lotnictwa wg scenariusza jak w 2020 r.
5.09 Barykada obrony Ochoty
7.09 na cmentarzu w Radzyminie
1.10 inauguracja MEiL PW
5.10 świeto 1 Bazy
8-10 Zjazd pilotów dośw w Giżycku
9.10 lotnisko w Ketrzynie przy pomnikach wielkich Polaków
13.10 wręczenie medalu Opiekuna dla Technikum nr 9
29.10.odsłonięcie pomnika lotników śmigłowca w Pokrzywnicy k Pułtuska
W 2021 przygotowana została do druku kolejna pozycja Ludzie Lotnictwa o wybitnym
naukowcu z dziedziny wytrzymałości prof. Zbigniewie Brzosce. Biogram wstępny
przygotował dr Glass a dodatkowe materiały o pracy w Instytucie Lotnictwa i na
Politechnice Warszawskiej, jego życiu rodzinnym , opracował kol Karst. Książka jest w
druku a finansowana będzie przez Wydział MEiL PW.
5. W latach 2018 – 2021 Sztandar brał udział nie tylko żegnając naszych
kolegów ale i w uroczystościach rocznicowych czy w szkołach.
Organizatorem występów pocztu sztandarowego i opiekunem sztandaru
był kol A. Szymczak.
2018 Sztandar reprezentował Klub 16 razy. W pogrzebach 4 razy, uroczystościach
wojskowych 7,rocznicowych 3, w szkołach 2 razy. W poczcie występowało 10 osób, Tekieli
15 a A. Lubowiecka 11 razy..
W 2019 r Sztandar nasz reprezentował Klub 12 razy, w 3 pogrzebach, 2 w szkołach i 7
w innych uroczystościach. W poczcie sztandarowym występowało 9 osób a
najczęściej Alicja Lubowiecka.9 razy
W 2020 Sztandar nasz reprezentował Klub 5 razy, w 1 pogrzebie, i 4 w innych
uroczystościach. W poczcie sztandarowym występowało 8 osób.
Dokonano też naprawy masztów flagowych na Polu Mokotowskim przy
bezkosztowej pomocy przedsiębiorstwa miejskiego.
W 2021r Sztandar występował 4 razy :1 pogrzeb, 1 w szkole, 2 w innych uroczystościach
Dziękuję uczestniczącym w pocztach i apeluję do zgłaszania się kolegów do
reprezentowania klubu w poczcie Sztandarowym.
6. W okresie kadencji zmarło 27 osób a przybyło 12
W 2018 pożegnaliśmy następujących kolegów:
1. Ogorzałka Czesława
2..Rejenta Tadeusza
3. Kozaczewskiego Stanisława
4. Woszczyńskiego Jerzego
5. Kruka Juliana
6. Jędrzejewskiego Jerzego

7. Toma Seweryna
8. Jasińskiego Jana
9. Sandauera Justyna
10. Wojtkowiaka Jerzego
Do klubu przyjęto . Brychczyńskiego Grzegorza
Chałupkę Jacka
Jędruszczaka Grzegorza
W 2019r. pożegnaliśmy następujących kolegów:
1. Michalskiego Sławomira
2. Wałkuskiego Janusza
3. Smolińskiego Jędrzeja
4. Jarzęckiego Janusza
5. Kucharskiego Józefa
6. Adamca Polikarpa
W 2019 przyjęto do klubu 5 członków :
1. Turkowskiego Łukasza,
2. Nawrockiego Mariusza,
3. Czmiel Paszyc Maksymilianę,
4. Sawickiego Andrzeja
5. Rowickiego Tadeusza.
W 2020r. pożegnaliśmy następujących
1.Moldenhawera Andrzeja
2.Wojciechowskiego Jerzego
3.Grużewskiego Henryka
4.Rowińskiego Roberta
5.Witkowskiego Mariana
6.Grzegorzewskiego Jerzego
W 2020 przyjęto do klubu 2 członków :
1 Szypulskiego Jana,
2 Sobczaka Grzegorza
W 2021 zmarli
. 1.Radziwonka Czesław
2.Poznański Adam
3.Bojanowski Jerzy
4.Ekner Jerzy
5.Tadeusz Tekieli
Przyjęto
1.Dybowskiego Andrzeja
2.Klosiewicza Karola.

kolegów:
II
IV
VII
IX
XII
XII

7. Uczczenie pamięci
Jak co roku z okazji święta Zmarłych ustawiane są znaki pamięci na ok 300
grobach . Pomagali w tym przed pandemią uczniowie Technikum Lotniczego z ul
Gładkiej. ale później w r 2020 i 21 już bez ich pomocy ustawiają tylko członkowie
klubu. Dla ułatwienia akcji składania znaków pamięci zweryfikowano i
zmniejszono ich liczbę do członków Klubu i szczególnie zasłużonych ludzi
lotnictwa. W dalszym ciągu mamy braki w osobach składających znaki .
.
Należy docenić zaangażowanie i podziękować składającym znaki pamięci .
Otrzymujemy często podziękowania od rodzin zmarłych kolegów na których grobach
zauważyli znaki pamięci..

. Kontynuowane jest składanie kwiatów w tradycyjnych „Miejscach Pamięci”: Klubu.

8.Z innej działalności warto odnotować
Bardzo bogatą i szczegółową dokumentację fotograficzną z życia Klubu opracowuje
kol.Szymczak Andrzej
Z powodu zgonu kol Eknera prowadzenie kroniki przejął kola Szymczak., który wpina
do niej swoje opracowania fotograficzne o uroczystościach klubowych.
W 2019 wykonano okładki klubowe na dyplomy i pisma z logiem WKSL wg projektu
kol Szymczaka
Klub kontynuuje prowadzenie swojej witryny internetowej www//wksl.waw.pl na
której znaleźć bieżące informacje o pracy Klubu. Gospodarzem witryny jest kol. Roman
Woźniak.

Klub zgłosił 40 kandydatów –ludzi lotnictwa cywilnego do wydanej w 2021 r przez
SSLWRP II tomu Księgi Lotników Polskich.
Na zebraniach miesięcznych członkowie ofiarowali darowizny , które uzupełnione z
konta Klubu przekazano :
 Na wsparcie szkoły polskiej w Kodymie gdzie urodził się gen S.Skalski,
 Rekonstrukcję szybowca Jaskółka
 Wsparcie szybowcowych mistrzostw świata Kobiet.
.
Szczególne podziękowanie chciałbym skierować dla Fundacji Kocham Życie
prowadzonej przez kol Nowotnik , jak tez kolegom , którzy przekazali 1 % podatku na
konto Fundacji , co umożliwia uzyskanie wsparcia finansowego przez pokrycie części
naszych kosztów. Za rok 2020 tych wpłat było ok 2000 zł.i już uzyskaliśmy wsparcie na
1100 zł. za 2 lata. współpracy. Apeluję o dokonywanie odpisów w . następnym roku.
Klub zawarł porozumienia o współpracy dla realizacji wspólnych przedsięwzięć z
 Fundacją Ars Creatori Patronat programowy festiwalu filmów lotniczych,
 Szkołą nr ! w Radzyminie
 Szkołą 166 im Żwirki i Wigury .Z uwagi na zmiany i nowe
wymagania od instruktorów na razie zawieszona jest opieka nad modelarnią do
czasu wyjaśnienia sytuacji przez Szkołę
Dziękuję członkom zarządu oraz innym kolegom za współpracę i zaangażowanie przy
realizacji naszych prac w tym trudnym okresie . Liczę na dalszy udział we wspólnym
udziale w dalszym kontynuowaniu naszych celów. Bardzo poważnym problemem dla
Klubu jest duży spadek ilości czynnych członków. Więcej kolegów odchodzi niż
przybywa nowych kandydatów. Rośnie też ilość kolegów , którzy ze względów
zdrowotnych nie uczestniczą w naszych spotkaniach. Apeluję o namawianie byłych
kolegów do zapisywania się. Planujemy tez kolejna akcję informacyjno- promocyjną o
Klubie.

Prezes WKSL
Lesław Karst

