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Sprawozdanie obejmuje okres od: 14.11.2018 r. do 09.12.2022 r. 
 
1. W okresie sprawozdawczym Zarząd  Oddziału pracował w następującym składzie : 
- ppłk pil. mgr inż. Józef Mokijewski - prezes zarządu; 
- gen bryg pil. dr inż. Ryszard Hać - wiceprezes zarządu; 
- ppłk pil. mgr inż. Andrzej Sierpiński - sekretarz zarządu;  
- ppłk mgr inż. Zenon Lal - skarbnik 
- ppłk pil. Jan Ptasiński - członek zarządu 
 
    Od połowy 2021roku kolega Andrzej Sierpiński z powodów osobistych zrezygnował z pełnienia 
funkcji sekretarza i w jawnych wyborach powołano do pełnienia tej funkcji kolegę mjr nawig. mgr inż. 
Aleksandra Krawycińskiego   
  
- Posiedzenia Zarządu odbywały się raz w miesiącu. 
- Nasza działalność w minionej kadencji prowadzona była na miarę możliwości kadrowych i finanso- 
  wych. Jesteśmy małym oddziałem i źródłem finansowania są wyłącznie nasze składki.  
- W 2022 roku składki członkowskie zapłaciło …. osób.  
 
2. Staramy się realizować cele wytyczone przez 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 oraz organizowanych przez 
władze lokalne. Uczestniczymy w uroczystościach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 
Święta Niepodległości 11 Listopada, Dniu Zwycięstwa. Uczestniczymy w różnych uroczys-
tościach organizowanych przez szkoły, przedszkola, fundacje lotnicze. Braliśmy czynny w 
uroczystościach w Dęblinie, Radomiu, Warszawie i Białej Podlasce.  

• Popularyzujemy wiedzę o lotnictwie szczególnie wśród młodzieży. Propagujemy wychowanie 
patriotyczno – obronne w każdym środowisku społecznym. 

• 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 
      - Szkoła Podstawowa im Lotników Polskich w Dysie 
      - Gimnazjum w Pliszczynie im. płk pil. Wojciecha Kołaczkowskiego. 
 
• Bierzemy czynny udział w uroczystościach szkolnych z okazji: 

          - Dnia Patrona  
          - Spotkań noworocznych i świątecznych, 
          - Pasowaniu uczniów klas pierwszych oraz zakończenia roku szkolnego. 

 
Fundujemy również książki dla najlepszych uczniów. Wysyłamy życzenia świąteczne  i noworoczne 
do szkół oraz różnych instytucji współpracujących z nami.   

3. Kolega gen. bryg. pil. dr inż. Ryszard Hać oprócz szeregu spotkań i wykładów nt. lotnictwa w 
szkołach regionu, jest też pomysłodawcą (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 książkowe (rok 2008, 2014, 2018) oraz  płytę CD. Planowane są kolejne 
edycje. Uczestniczy również w projekcie pt. „Lotniczy Lublin”. Współpracuje z samorządami regionu 
prowadząc wykłady w ramach Szkoleń Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 



    Jest współorganizatorem i członkiem rady programowej Targów Historycznych w Lublinie „Było nie 
minęło”. Przygotował ciekawą projekcję audio-wizualną na temat lotniczego zabezpieczenia 
Pielgrzymek Jana Pawła II w Polsce. Przedstawiona w Lublinie prezentacja w bibliotece im. 
„Łopacińskiego” zgromadziła ok. 400 osób. Kolejne wykłady to Świdnik i Czemierniki , Urzędów.                                                                                                                             

4. Bardzo pracowitym członkiem naszego oddziału jest kolega mjr nawig. mgr inż. Aleksander 
Krawyciński. Prowadzi on na bieżąco stronę internetową naszego Oddziału. Dwa lata pracował nad 
wydaniem książki pt. „Lotniczy Lublin”. Ponadto współpracuje z Muzeum Lotnictwa Polskiego w 
Krakowie, gdzie z otrzymanych zdeformowanych mikrofilmów dokonuje wiernego odtworzenia książek 
z lat 1920 – 1939 (przywraca je do ponownego życia). Jest to wierne reaktywowanie zbiorów, które 
obecnie już fizycznie nigdzie nie istnieją. Opracowuje również liczne grafiki, maluje obrazy olejne i 
wydaje przedwojenne instrukcje dotyczące budowy i obsługi przedwojennych samolotów 
wyprodukowanych w polskim przemyśle lotniczym. Do nich zaliczyć możemy nstp. pozycje: 

 - Samolot pościgowy Ansaldo Balila A1 
 - Warunki Techniczne Budowy Samolotu Lublin R-XIII i R-VIII bis 
 - Przyrządy pokładowe samolotów (1923) 
 - Samolot Potez XXV A2, B2 (1930) 
 - Instrukcja obsługi samolotu RWD-14 CZAPLA (1939) 
 - Parametry techniczne samolotu RWD-14 CZAPLA (1938) 
 - Album Lotnisk Polskich (1933) 
 - Polskie Dywizjony Lotnicze w Wielkiej Brytanii (1939 -1947) 
 - Samolot PWS-26 (1936) 
 - Lotniczy Lublin (1921 – 2021) 
 - Broszura znaków eskadr i dywizjonów 
 -  oraz wiele innych pozycji książkowych i broszur  
W miesiącu październik 2022 roku, niektóre pozycje książkowe zostały uroczyście 
przekazane do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Muzeum Sił Powietrznych 
w Dęblinie, Bibliotece Lotniczej w Świdniku, Bibliotece Wojewódzkiej im. „Hieronima Łopacińskiego” 
w Lublinie.  
 
5. Kolega płk pil. mgr inż. Wit Młynarczyk aktywnie uczestniczy w działalności Oddziały , opracował i 
wydał ciekawą książkę pt. „Wirujące skrzydła”. Ciekawie opisuje w niej swoją drogę do lotnictwa, 
sposób i system szkolenia na śmigłowcach bojowych łącznie z latającym czołgiem Mi 24. 
 W minowej kadencji bardzo aktywni byli koledzy Tadeusz Biały, Andrzej Sierpiński, Zenon Lal. Nowo 
przejęci  koledzy też włączyli się w działalność Oddziału. Byli to kol. Radosław Sałata, Zenon 
Sochowski, Janusz Majkut, Zygmunt Simborski. 
W licu uczestniczyliśmy w pokazach lotniczych zorganizowanych  w  Woli Osowińskiej przez członka 
naszego Oddziału kol Radosława Sałatę.  
6. W obecnej kadencji zawarliśmy porozumienie o współpracy z 19 Bz w Lublinie, Fundacją Lotniczy 
Lublin oraz Fundacją My Słowianie (film o płk Krasnodębskim). 
   
7. 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. Zapalamy 
znicze 1 listopada na grobach lotników – Cmentarze w Lublinie, Świdniku, Babinie, Karczmiskach, 
Puławach Nałęczowie, Bełżycach, Bartoszycach. Uczestniczymy w uroczystościach rocznicowych 
organizowanych w Cierlicku – „Żwirko i Wigura”. 

   - 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.    

8. Integracja byłych żołnierzy lotnictwa wojskowego.  

- Organizujemy spotkania z okazji Święta lotnictwa. W tym roku odbyło się spotkanie w Świdniku 
wspólnie z seniorami aeroklubu w Świdniku. W sierpniu odwiedziliśmy kolegę płk. pil. Edwarda 
Jakubca z okazji ukończenia 90 lat wręczając mu urodzinowy upominek. 



- 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 możliwości. 

- Pomagamy również w organizacji pogrzebów z ceremoniałem wojskowym i czynnie uczestniczymy 
w tych smutnych uroczystościach pełniąc wartę honorową przy trumnach - urnach. 

9. Stan członków Oddziału  na dzień 09.12.2022 r. liczył 32 osoby. 
    W minionej kadencji przyjęliśmy w nasze szeregi 11 członków: 
      
     - płk pil. mgr inż. Wit Młynarczyk 
     - mjr nawig. mgr inż. Aleksander Krawyciński 
     - płk pil. dr inż. Tomasz Krzyżak 
     - ppłk. nawig. dr inż. Radosław Sałata 
     - mjr pil. mgr Zenon Sochowski  
     - chor sztab. mar woj. nawig Leszek Trusz 
     - kpt mgr inż. Andrzej Dziurkowski  
     - st chor sztab inż. Janusz Majkut 
     - st. chor sztab inż. Zygmunt Simborski 
     - ppłk. Straży granicznej Szarubka Andrzej 
     - mgr Jarosz Jadwiga  
 
10. Zrezygnował z Członkostwa z przyczyn osobistych: 
 
    - płk Stanisław Chojda   
    - płk dypl. pil. Ludwik Pawlik  

  
11. W minionej kadencji Odeszło  do Błękitnej Eskadry 6 członków Oddziału: 
    - płk Mieczysław Bąk                                                                                               
    - ppłk pil Jan Ciechoński; 
    - mjr pil. mgr inż. Tadeusz Biały                                                                                 
    - ppłk mgr inż. Ryszard Walter                                                                              
    - ppłk. mgr inż. Niezgoda Janusz;                                                                                    
    - ppłk pil. Wacław Derlukiewicz;          
                                                          
12. Nasze działania nie mogły osiągnąć koniecznej dynamiki i zakresu ze względu na małą liczbę 
członków, ich stanu zdrowia oraz bardzo skromnego budżetu. 
      W latach 2020 i 2021 działalność była ograniczona z powodu epidemii Covid. 
Wszystko co udało nam się zrobić było okupione dużą ilością osobistych wyrzeczeń i autentycznym 
poświęceniem wszystkich członków oddziału, ich wysiłkiem i zaangażowaniem w planowanie i 
realizację zadań. 
Za to wszystko Zarząd serdecznie dziękuje kolegom i życzy nowo wybranemu Zarządowi lepszej 
atmosfery zewnętrznej, uporania się z naborem nowych członków, lepszej kondycji finansowej, dużo 
sił i zdrowia wszystkim członkom oddziału oraz ich rodzinom. 
 
 
 
                                                                                                            Prezes Zarządu 
 
 
                                                                                              ppłk. pil. mgr inż.  Józef Mokijewski 
 


