Wiedząc o tym, że będę podsumowywał 25 lat istnienia i funkcjonowania Oddziału Lubelskiego czułem
jaki ciężar na mnie spoczywa. Prześladowała mnie myśl czy zrobię to dobrze i obiektywnie. Czy właściwie
ocenię osiągnięcia i zaangażowanie poszczególnych członków. Jakie kryteria przyjąć do dokonania takiej
oceny. Czy oceniać poszczególne osoby, czy zbiorowy dorobek. Moje doświadczenie życiowe podpowiedziało
mi, że trzeba wykonać to przemiennie. Postawa pojedynczych osób, ich wyobraźnia i osobiste kontakty doprowadziły do tego, że tu i teraz również my jesteśmy, jako spadkobiercy fantastycznej myśli człowieka o
lataniu. Jest to zawód wysoce kolizyjny, dlatego wymaga się aby ludzie go wykonujący byli osobami wyjątkowymi, posiadającymi wyjątkowe predyspozycje, ale na tyle skromnymi, aby swoją wiedzę i dokonania chcieli
kierować we właściwe nurty życia lotniczego, wojskowego, społecznego, rodzinnego i towarzyskiego.

Jeden z historycznych dokumentów założycielskich w oryginale
25 lat w dziejach ludzkości jest zaledwie jakby ziarnkiem piasku na pustyni, ale w życiu pojedynczego
człowieka, a jeszcze bardziej w życiu każdej organizacji, jest krokiem milowym. W ciągu tych 25 lat całe pokolenie lotnicze zeszło z rynku lotniczej służby ojczyźnie. Dlatego podkreślanie faktu przemijania czasu w
lotnictwie ma olbrzymie znaczenie, bo tu czas liczy się inaczej niż w życiu pozostałych ludzi. My piloci wykonujemy swoje zadania w deficycie czasu i nie mamy możliwości zatrzymania się i przełożenia działania. Samolot, który wystartował musi wylądować… dla takiego działania nie ma alternatywy oprócz takiej, która nazywa się śmierć. A my się na to nie piszemy.
Słowa naszego pięknego hymnu lotników mówiące „lotnik skrzydlaty władca świata bez granic …” są
wyrazem naszych tęsknot i potrzeby pokonywania kolejnych barier. Jednak nigdy nie marzyliśmy o tym, aby
te bariery miały doprowadzać do konfliktów powodujących rozpacz i płacz człowieka. To politycy tak układali
międzynarodowe stosunki, że musieliśmy ciągle walczyć i byliśmy skazani na samotność. My chcemy być
władcami świata bez granic, ale w innej płaszczyźnie. Nas interesuje pytanie „co i jak moglibyśmy zrobić dla
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człowieka …” a nie jesteśmy zainteresowani działaniem dla zaspokojenia partykularnych interesów bezdusznych snobów, mających rodzaj ludzki za nic. Zupełnie innym tematem jest obowiązek obrony Ojczyzny i jej
obywateli. Po to się szkolimy, aby wróg zewnętrzny czuł respekt przed Polską i Polakami.
Częścią mrówczej pracy jest nasza działalność polegająca na tworzeniu warunków i środków do patriotycznego wychowania młodzieży. Zanim powstał nasz Lubelski Oddział nasi członkowie działali w aeroklubach lub
w innych organizacjach zrzeszających oficerów rezerwy.
Dla zobrazowania działań i towarzyszącej im atmosfery cytuję części sprawozdania z 07.10.1998 roku,
po zakończeniu pierwszej kadencji funkcjonowania Lubelskiego Oddziału SSLW RP – „ Lublin jest miastem
słynącym nie tylko ze swojej zabytkowej, pięknej choć mocno podniszczonej architektury, ale też z charakterystycznej struktury ludności, w tym emerytów i rencistów wojskowych starszej i młodszej generacji. Będąc
członkiem Lubelskiego Klubu Seniorów Lotnictwa przy Aeroklubie Lubelskim, część kolegów odczuwała potrzebę założenia stowarzyszenia podobnego, ale o rodowodzie czysto lotniczo – wojskowym, gdzie moglibyśmy mówić nie tylko o lotach szybowcowych w Bezmiechowej, ale także o tradycji i atmosferze lotniczej, jaka
była w czasach wojennych i powojennych w naszym lotnictwie wojskowym. Dlatego pułkownicy rezerwy w
osobach Zbigniew Jędrzejewski, Edward Podsiadło, Janusz Kamiński, Stanisław Madej i Aleksander Turczyniak utworzyli nieformalną Grupę Założycielską, która miała zainicjować powstanie Regionalnego Oddziału
Lubelskiego. W tym celu w dniu 17.09.1994 r. wysłano do Zarządu Głównego SSLW w Poznaniu pismo z
prośbą o wyrażenie zgody. Pozytywną odpowiedź Zarządu Głównego otrzymaliśmy pismem z dnia 21.09.1994
roku.
Na dzień 5 października 1994 r. postanowiono zwołać Zebranie Założycielskie. Tak też uczyniono. Powołano niezbędne władze nakazane Statutem Stowarzyszenia, warunkujące ważność dalszego istnienia i
funkcjonowania naszego Oddziału.
Wybrano :
1. Zarząd Oddziału :
Przewodniczący – płk rez. pil. Aleksander Turczyniak;
Wiceprzewodniczący – ppłk rez. pil. Teofil Mielnik;
Wiceprzewodniczący – płk rez. pil. Stanisław Madej;
Skarbnik - ppłk rez. pil. Zdzisław Nowak;
Sekretarz – kpt. rez. pil. Tadeusz Biały.
2. Komisję Rewizyjną :
Przewodniczący – płk rez. pil. Zbigniew Jędrzejewski;
Sekretarz – ppłk rez. pil. Jerzy Wojtaszko;
Członek – ppłk rez. pil. Zygmunt Karwacki.
3. Sąd Koleżeński :
Przewodniczący - płk rez. Janusz Kamiński;
Sekretarz – ppłk rez. pil. Wacław Derlukiewicz;
Członek - mjr rez. pil. Józef Mysłowski.
- Pierwsza i druga kadencja po przesłaniu odpisu protokołu z Zebrania Założycielskiego do ZG SSLW otrzymaliśmy odpis Uchwały nr 3 tego Zarządu z dnia 09.12.1994 r. powołującej Lubelski Oddział Stowarzyszenia
Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Po kosmetycznych zmianach personalnych w trakcie kadencji, w wyniku
zdarzeń losowych skład Zarządu i organów przetrwał dwie kadencje.
Przytoczenie w/w zapisu z tamtego okresu oddaje najlepiej atmosferę i panujące stosunki w naszym
mieście. W ciągu tych pierwszych lat działalności oddziału działo się dużo dobrego i dobra atmosfera pozwoliła
okrzepnąć i scementować się organizacyjnie i emocjonalnie.
Trudny problem przewijający się przez wszystkie kadencje dotyczy pozyskiwania nowych członków. Kolejne zarządy oddziału i pozostałe organy składem personalnym niewiele różniły się między sobą. Główny
wysiłek organizacyjny był dźwigany przez doświadczonych i oddanych sprawie oficerów rezerwy: płk pil. Aleksandra Turczyniaka (Prezesa Zarządu przez dwie kadencje), płk pil. Ludwika Pawlika (Prezesa Zarządu przez
dwie kadencje), płk pil. Zbigniewa Jędrzejewskiego, kpt. pil. Henryka Ćwiklińskiego, ppłk pil. Ryszarda Pietrzaka, płk pil. Kazimierza Oleńskiego, mjr pil. Józefa Mokijewskiego, mjr Mieczysława Skoczylasa, płk pil.
Stanisława Madeja, płk pil. Edwarda Jakubca, ppłk pil. Wacława Derlukiewicza, kpt. pil. Tadeusza Białego, płk
Stanisława Lachawca.
- Trzecia i czwarta kadencja opierała się głównie o tytaniczną pracę Prezesa Zarządu płk pil. Ludwika Pawlika. Zarząd ukształtował się następująco: prezes – płk dypl. pil. Ludwik Pawlik, wiceprezes – mjr pil. mgr Józef
Mokijewski, sekretarz – ppłk pil. mgr Andrzej Sierpiński, skarbnik – ppłk pil. Ryszard Pietrzak, członkowie – ppłk
pil. inż. Zdzisław Nowak, ppłk pil. inż. Wacław Derlukiewicz;
- Piąta kadencja rozpoczęła się w 2010 roku i personalnie była wymuszona potrzebą odmłodzenia Zarządu
Oddziału. Jako nowi członkowie do zarządu weszli gen. bryg. pil. inż. Ryszard Hać i ppłk pil. inż. Jan Ptasiński.
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Z powodu braku chętnych do pracy i przynależności do Stowarzyszenia, oficerów rezerwy mieszkających w
Lublinie sięgnęliśmy do kolegów z oddalonych miejscowości (Dęblin, Zamość, Karczmiska).
Zarząd do dnia dzisiejszego pracuje w składzie:
•
•
•
•

Prezes – ppłk pil. inż. Jan Ptasiński;
Wiceprezes i Skarbnik –ppłk pil. mgr inż. Józef Mokijewski;
Sekretarz Zarządu – mjr pil. mgr inż. Tadeusz Biały;
Członkowie Zarządu – gen. bryg. pil. Ryszard Hać, ppłk pil. mgr inż. Andrzej Sierpiński.

Największym problemem organizacyjnym w czasie wszystkich kadencji jest pozyskiwanie kolejnych, młodszych członków. Starsi niestety wykruszają się lub ze względu na stan zdrowia są coraz mniej mobilni, ponieważ
więcej czasu muszą spędzać w tasiemcowych kolejkach do lekarzy lub co jeszcze gorsze, w szpitalu. Pozostali
nie wymienieni z imienia i nazwiska oficerowie mają również swój ogromny udział w działalności naszego
oddziału i bez nich nie moglibyśmy istnieć.
Niestety jedna składowa w naszym działaniu coraz bardziej zaczyna nam się nie zgadzać. Jest nią wiek naszych członków, a w związku z tym również umieralność.
W okresie tych dwudziestu lat pożegnaliśmy zbyt wielu wybitnych ludzi lotnictwa. Wymienię tu gen. bryg. pil.
Tadeusza Górę, płk pil. Aleksandra Turczyniaka, płk pil. Kazimierza Oleńskiego, płk pil. Włodzimierza Wiciejowskiego, płk pil. Stanisława Radyno, płk pil. Stanisława Charlińskiego, płk Henryka Chomczyka, mjr Bogusława Barczyńskiego, płk pil. Janusza Kamińskiego, ppłk Józefa Biernackiego, ppłk inż. Ludwika Jaworskiego,
ppłk Jerzego Wojtaszko, mjr Józefa Mysłowskiego.

Jedna z wizyt w naszej Szkole Orląt
W naszych działaniach wynikających ze statutu i naszych chęci utrzymujemy z różnym nasileniem kontakty, nie zawaham się użyć tego określenia, z Dęblińską Alma Mater i jednostkami lotnictwa szkolnego. Możemy pochwalić się udzieleniem pomocy w organizowaniu bratniego Oddziału Ziemi Bialskopodlaskiej.
Dużym utrudnieniem w naszej działalności jest fakt braku miejscowej bazy, jaką są jednostki lotnicze. My
jesteśmy placówką oddaloną i musimy samodzielnie starać się aby nasza misja bycia ambasadorami polskiego
lotnictwa powiodła się i spełniła najbardziej, jak to możliwe, nasze oczekiwania i oczekiwania naszych partnerów.
Wielu członków Oddziału jest wielce zasłużonych dla Lotnictwa Polskiego; na szczególne uznanie zasługuje
gen. bryg. pil. Tadeusz Góra, Honorowy Członek naszego Stowarzyszenia.
Ogromną satysfakcję daje nam przynależność do naszego Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów
Lotnictwa Wojskowego Rzeczpospolitej Polski takich legend lotnictwa światowego i polskiego, jak osoba gen.
bryg. pil. Tadeusza Góry naszego patrona, który posiadał tak wielki dorobek zawodowy a jednocześnie był
wyjątkowo dobrze nastawiony do ludzi i kiedy tylko mógł to budował prawdziwie ludzkie, pozytywne relacje.
Dlatego chcemy go naśladować i pilnie strzec jego dobrego imienia. Cześć jego pamięci. Brakuje nam jego
łagodnego głosu i spokoju z jakim opowiadał nam o swoich dokonaniach i perturbacjach życiowych i rozterkach,
chociażby czy ma wracać po zakończeniu wojny do Polski. Jego odwaga udzielała się nam również. Teraz
rozumiemy dlaczego inne przymioty nie mają znaczenia jeżeli zabraknie odwagi. Tacy ludzie są nasyceni pozytywnymi charakterami z najwyższej półki.
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Gen. bryg. pil. Tadeusz Góra został odznaczony w 1939 r.– jako pierwszy szybownik na świecie – Medalem Lilienthala FAI, za przelot szybowcem 18 maja 1938 r. z Bezmiechowej do Solecznik Małych koło Wilna.
Długość lotu wynosiła 577,8km. Gen. Góra brał udział w walkach w 1939 r. następnie w bitwie o Anglię. Latał
w dywizjonie 316 i uzyskał 5 zestrzeleń. Po powrocie do kraju był pionierem nocnych lotów szybowcowych w
górach. Zdobył pierwszą w Polsce (1950 r.) Diamentową Odznakę Szybowcową. Był również pilotem wojskowym i latał na samolotach odrzutowych, w tym czasie na bardzo nowoczesnych MiG – 19, pierwszych w Polsce
samolotach przekraczających prędkość dźwięku.
Kolejną postacią był śp. żyjący ponad 100 lat nasz honorowy członek płk pil. Zdzisław Górecki. Człowiek,
który doświadczył w swoim życiu prawie wszystkiego co najgorsze może spotkać człowieka i przeżył tyle ile
może wytrzymać człowiek. Jako pilot został zestrzelony przez sowieckie lotnictwo w dniu 17 września 1939 r.
Będąc w niewoli uciekał do Polski. W okresie powojennym w Dęblińskiej Szkole Orląt szkolił podchorążych. Po
usunięciu z wojska organizował lotnictwo sanitarne, szkolił w aeroklubie, latał jako pilot samolotów sanitarnych.
Człowiek o niezwykle kreatywnym charakterze, nastawiony na czynienie dobra dla innych ludzi, z olbrzymią
charyzmą i pogodą ducha, zarażający innych chęcią do życia i do działania. Jest jednym z tych ludzi, jacy
powinni rodzić się na kamieniu.

Z wizytą u naszego bohatera płk pil. Zdzisława Góreckiego w setną rocznicę urodzin, składamy życzenia,
wręczamy różne gratulacje, cieszymy się że możemy być razem …
Na miarę naszych możliwości organizacyjnych członkowie Lubelskiego Oddziału działają w środowisku seniorów i mieszkańców województwa. Systematycznie uczestniczą w manifestacjach patriotycznych w miejscu
kaźni na Majdanku, w miejscach walk partyzanckich: Porytowe Wzgórze i Rąblów oraz walk Wojska Polskiego
w 1939 r. w Janowie Lubelskim, Momotach Górnych i w Szklarni.
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Święto 11 listopada 2011 r.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej
gen. Andrzeja Błasika
Bierzemy czynny udział w uroczystościach przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Lublinie, organizowanych
z okazji świąt państwowych i wojskowych.
Co miesiąc odbywają się zebrania integrujące środowisko seniorów, na które zapraszani są interesujący
goście. W spotkaniach uczestniczyli: gen. broni. pil. Ryszard Olszewski, gen. bryg. pil. Ryszard Hać, komendant
Szpitala Wojskowego nr 1 w Lublinie, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, komendant WKU i wicemarszałek Senatu – senator Grzegorz Kurczuk.

Józio „Minister Finansów” w akcji

Wyjazdowe zebranie integracyjne w Dęblinie
dzięki zaproszeniu gen. Ryszarda Hać

Co roku organizowane są wieczorki z okazji Święta Lotnictwa i Nowego Roku. Seniorzy uczestniczą w przedsięwzięciach organizowanych przez WSOSP w Dęblinie: promocjach, sympozjach naukowych, immatrykulacjach itp.
Oddział Lubelski honoruje, w miarę możliwości finansowych, statuetką orła jubilatów „złotych godów” i 70-latków
oraz osoby zasłużone dla seniorów. Organizowane są wycieczki turystyczno-krajoznawcze i historyczno–poznawcze szlakami walk polskich żołnierzy. Byliśmy w Katyniu, Riazaniu, na cmentarzu Orląt Lwowskich, w Zadwórzu nazywanym „polskimi Termopilami”. Takie spotkania z historią wyzwalają olbrzymią dozę uczuć patriotycznych i budzą bardzo głębokie refleksje na temat niedoskonałości człowieka i jego ułomnego pojmowania
życia, które trwa przecież krótką chwilę.

Na cmentarzu Orląt Lwowskich 2012 r.

Zadwórze Polskie Termopile 2012 r.
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Jesteśmy w Grigoriewskoje 2013 r.
Nawiązana została ścisła współpraca ze szkołami patronackimi. Jest to nasz atut wypełniania misji społecznej przewidzianej statutem. Jednocześnie jest to pole, na którym czujemy się dobrze i widzimy że jesteśmy
tu autentycznie potrzebni, bo dzieci w tym okresie życia mają jeszcze marzenia i nie mają wypaczonych charakterów oraz nie są skażone przykrymi doświadczeniami, których dostarczy im przyszłe życie. Jesteśmy pełni
podziwu i wdzięczności dla nauczycieli, za ich tytaniczną pracę, często wykonywaną kosztem własnego czasu,
poświęconego na odkrywanie talentów u swoich wychowanków i ich kształtowanie. Dlatego z przyjemnością
włączamy się do tej pracy, służąc chociażby jako wzorce i nagradzając wysiłek i zaangażowanie tych ostatnich.

Spotkanie z najmłodszymi

Z ogromną przyjemnością odbiera się treści przekazywane przez młodzież. Zaangażowanie i poziom artystyczny wielu zawodowych aktorów bardzo mocno odstaje od tych młodych genialnych ludzi. Chcemy aby wyrośli oni na wspaniałych Polaków, córy i synów tego pięknego kraju o tak wielkich i silnych tradycjach patriotycznych i wolnościowych. Piloci i lotnicy są dla nich dobrymi przykładami najlepszych cnót patriotycznych.
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W szkołach uroczyście i na wesoło, historycznie, patriotycznie, artystycznie, prawdziwe klimaty, aż dziw bierze jak dużo może taki mały człowiek, a jednocześnie widoczna jest ciężka praca nauczyciela.
Seniorzy pamiętają o kolegach, którzy odeszli „na wieczną wartę”. Corocznie rozkładają ozdobne plakietki
na ich mogiłach i zapalają znicze. Oczywiście uczestniczymy w smutnych uroczystościach pogrzebowych i pomagamy rodzinom w organizowaniu ceremonii ostatniego pożegnania. W tym zakresie współpracujemy z młodzieżą szkolną i kolegami z aeroklubów. Pochodną tej współpracy są apele do władz terenowych o nadawanie
imion związanych z lotnictwem, dla rond, ulic, placówek użyteczności publicznej. Organizujemy wśród członków
zbiórki pieniędzy na tablice pamiątkowe, między innymi przy Szkole Podstawowej Nr 31 w Lublinie im. Lotników
Polskich, Pelagii Majewskiej, ”Tola”, płk pil. Witolda Łokuciewskiego, bohatera walk o Anglię, poprawienie
uszkodzonych nagrobków itp. Ostatnie takie akcje dotyczyły nadania imion rondom w Lublinie, Eugeniusza
Kasprzaka, pilota poległego w walkach powietrznych w czasie II wojny światowej, w Świdniku dalej walczymy
o honorowanie takich miejsc imieniem gen. bryg. pil. Tadeusza Góry.
Swoją obecnością na oficjalnych spotkaniach i prezentacjach demonstrowaliśmy poparcie dla budowy lotniska w Świdniku. W Mińsku Mazowieckim w dniach 10 -11 maja 2014 r. odbyły się centralne, krajowe obchody
15-lecia wstąpienia Polski do NATO. Uroczystości z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego,
wielu znamienitych gości z całego świata oraz AIR SHOW, jakiego jeszcze mińskie niebo nie widziało, przyciągnęły do miasta i na lotnisko w Janowie dziesiątki tysięcy widzów z całej Polski. My również tam byliśmy uczestnicząc w tym święcie. Zrobiliśmy to wspólnie z młodzieżą, a nawet zabraliśmy dzieci z rodzicami oraz członkinie
z organizacji Rodzina Wojskowa.
W dniu 30 maja 2014 r. zorganizowaliśmy konferencję adresowaną do młodzieży szkolnej i połączoną z
podsumowaniem akcji krzewienia wiedzy historycznej i wiedzy o lotnictwie polskim oraz jego bohaterach żyjących na naszym terenie. Pomocną dłoń, jak zwykle wyciągnęło do nas Muzeum Sił Powietrznych i Wyższa
Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie. Spotkanie było bardzo udane zarówno pod względem merytorycznym, artystycznym jak i emocjonalnym. Wniosło nowy rodzaj kontaktów do szkół i pokazało aktualne oblicze
polskiego lotnictwa wojskowego. Tego rodzaju działania będą oczekiwane w kolejnych latach, ponieważ stanowią najbardziej trwałą lekcję historii i budzą chęć do naśladowania przedstawianych bohaterów.
Mamy dużo planów do zrealizowania i musimy pokonać najważniejszą przeszkodę w ich urzeczywistnianiu, jaką jest niedostateczna ilość środków finansowych. Dziękując sponsorom za udzielaną pomoc, życzymy
dużo zdrowia i sukcesów w działalności. Nasze spotkania mają na celu umacnianie więzi oraz zrozumienia
zadań i potrzeb organizacji, jaką jest Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Chcemy służyć jak
najlepiej społeczeństwu do końca naszych dni, bo tak zostaliśmy wychowani. To spotkanie będzie kolejnym
trwałym krokiem w kierunku zbliżenia społeczności wojskowej z cywilną. Pozwoli ono bardziej poznać problemy
i radości, których często w życiu codziennym nie zauważamy
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Staramy się realizować wszystkie wytyczone cele przez nasz Statut Stowarzyszenia.
W Lublinie nie ma żadnej jednostki lotniczej, która przygarnęła by nas pod swoje skrzydła. Korzystamy z gościny w Domu Żołnierza i dobrze układa nam się współpraca z kierownikiem. Podtrzymujemy nasze tradycje narodowe, pielęgnujemy polskość i świadomość narodową systematycznie
uczestnicząc w uroczystościach państwowych organizowanych przez władze lokalne. W październiku 2018 r. uczestniczyliśmy w uroczystości zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski w Lublinie
z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości. Uczestniczymy w uroczystościach rocznicy uchwalenia: Konstytucji 3 Maja, Święta Niepodległości 11 Listopada, Dniu Zwycięstwa.

Święto niepodległości 2018
Uczestniczymy w uroczystościach organizowanych przez szkoły, przedszkola. Uczestniczyliśmy w
uroczystościach w Dęblinie, Radomiu i Warszawie z okazji 100-lecia lotnictwa wojskowego.
Gen. bryg. pil. dr Ryszard Hać był członkiem komitetu organizacyjnego budowy pomnika lotników w
Warszawie.
 Popularyzujemy wiedzę o lotnictwie szczególnie wśród młodzieży.
 Propagujemy wychowanie patriotyczno – obronne .
 Uczestniczymy w patriotycznych uroczystościach rocznicowych w szkołach patronackich:
• Szkoła Podstawowa im Lotników Polskich nr 31 w Lublinie
• Szkoła Podstawowa im Dywizjonu 301 w Leszkowicach
• Szkoła Podstawowa im płk Pil. Z. Krasnodębskiego w Woli Osowińskiej
• Gimnazjum w Pliszczynie im. płk pil. Wojciecha Kołaczkowskiego.

Bierzemy czynny udział w uroczystościach szkolnych z okazji Dnia Patrona - spotkania noworoczne, świąteczne, pasowanie uczniów klas pierwszych, zakończenie roku szkolnego - fundujemy książki dla najlepszych uczniów. Wysyłamy życzenia świąteczne i noworoczne. Gen. bryg.
pil. dr Ryszard Hać oprócz szeregu spotkań i wykładów nt. lotnictwa w szkołach regionu, jest
pomysłodawcą (również opracowuje i redaguje) wydania wierszy i prac plastycznych w ramach
projektu literacko - plastycznego uczniów szkół naszego regionu, w tym głównie uczniów ze
Szkoły Podstawowej nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie „Obłoczki sercem malowane - Lotnikom - Dzieci”. Wydano już 3 edycje /rok 2008, 2014, 2018 /książka i płyta CD. Współorganizował trzy edycje pikniku lotniczego „Skrzydła nad Kazimierzem”, którego głównym celem była
promocja lotnictwa, jego historii i tradycji, oraz integracja środowisk lotniczych ze społeczeństwem. Był aktywnym członkiem Komitetu Budowy Pomnika „Chwała Lotnikom Polskim” na
Warszawskich Powązkach. Uczestniczy w projekcie Lotniczy Lublin. Jest współorganizatorem i
członkiem rady programowej Targów Historycznych w Lublinie „Było nie minęło”. W 2018 roku
odbyła się trzecia edycja, w której również uczestniczyliśmy. W sierpniu 2018 r. zorganizowaliśmy
dla dzieci i nauczycieli szkoły podstawowej w Leszkowicach wyjazd na zawody balonowe w Nałęczowie. Aby uatrakcyjnić wyjazd zorganizowaliśmy zwiedzanie Aeroklubu Lubelskiego w Radawcu. Dzieci mogły wsiąść do kabiny samolotu i szybowca. Odbyło się również zwiedzanie
wieży ariańskiej w Wojciechowie. Na zakończenie ognisko i poczęstunek na działce kol. Józefa
Mokijewskiego w Motyczu. Dzieciom bardzo się podobało i mimo późnej godziny trzeba było silnie
motywować je do powrotu.
Ochrona czci, godności i honoru żołnierza polskiego.
Opiekujemy się kwaterami i mogiłami pilotów wojskowych. Corocznie składamy wiązanki i zapalamy
znicze na grobie naszego patrona gen bryg. pil. Tadeusza Góry w Świdniku.

Składanie wiązanki na grobie naszego patrona
gen. Tadeusza Góry
Zapalamy znicze 01 listopada na grobach lotników – Cmentarze w Lublinie, Świdniku, Babinie,
Karczmiskach, Puławach Nałęczowie, Bełżycach,
Bartoszycach. W maju 2018r. współorganizowaliśmy z Oddziałem Dęblińskim w uroczystości nad
grobem kpt. pil. Franciszka Jach.

Uczestniczymy w spotkaniach rocznicowych w innych oddziałach/ Dęblin, Biała Podlaska, w uroczystościach świątecznych zaprzyjaźnionych jednostek (4 SLSz w Dęblinie, w Świdwinie, Święto Wojsk
Lądowych, immatrykulacja w WSOSP). Uczestniczymy w uroczystościach rocznicowych organizowanych Cierlicku. Utrzymujemy więzi ze środowiskami byłych żołnierzy jednostek lotnictwa wojskowego Sił Zbrojnych RP i kombatantami oraz ich rodzinami – byliśmy w Świdwinie, Mirosławcu, Dęblinie, Warszawie, Białej Podlaskiej.

Integracja byłych żołnierzy lotnictwa wojskowego. Corocznie organizujemy uroczyste spotkania noworoczne z muzyką dla członków Oddziału. Uczestniczą w nich również żony. Organizujemy spotkania z okazji Święta lotnictwa. W 2018 roku odbyło się spotkanie na działce kol. Józefa Mokijewskiego, którego atrakcją był pieczony prosiak.

Monitorowanie problemów socjalnych, zdrowotnych i innych byłych żołnierzy jednostek lotnictwa
wojskowego Sił Zbrojnych RP oraz ich rodzin. Odwiedzamy kolegów mających problemy zdrowotne

i pomagamy w miarę naszych możliwości. Pomagamy również w organizacji pogrzebów z ceremoniałem wojskowym i czynnie uczestniczymy w tych smutnych uroczystościach pełniąc wartę honorową przy trumnach.

Stan członków Oddziału na 12 października 2019 r. - 28 osób.
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