Święto Lotnictwa A.D. 2017 w KKSL
Tegoroczne Święto Lotnictwa Polskiego, w Krośnieńskim Klubie Seniorów Lotnictwa, obchodzono
uroczyście w sobotę 26 sierpnia. Od 1993 roku decyzją Ministra Obrony Narodowej, corocznie 28 sierpnia
upamiętnia wielkie historyczne zwycięstwo por. pil. Franciszka Żwirki i inż.. pil. Stanisława Wigury w
zawodach Challenge International des Avions de Tourisme 1932 w Berlinie na samolocie polskiej
konstrukcji RWD-6. Wydarzenie to, będące pierwszym tak wielkim sukcesem polskiego lotnictwa
sportowego 20-lecia międzywojennego, w dzisiejszej dobie jest wspólnym świętem lotnictwa cywilnego,
wojskowego oraz przemysłu lotniczego.

Zwycięska załoga, Franciszek Żwirko (z lewej) oraz Stanisław Wigura przed samolotem RWD-6 SP-AHN
W przeddzień Święta Lotnictwa Polskiego, 26 sierpnia br. krośnieńscy seniorzy i zaprzyjaźnieni goście z
Klubu Naftowca wspólnie uczcili dzień polskich skrzydeł. Uroczystości rozpoczęto złożeniem wiązanki
kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym wychowanków Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich

i uczczeniem minutą ciszy pamięci wszystkich tych, którzy odeszli w szeregi Niebieskiej Eskadry.

Świętowanie kontynuowano w Sali Historii i Tradycji KKSL, gdzie wysłuchano Marsz Lotników,
tradycyjnie wykonywanego na wszystkich uroczystościach lotniczych. Po krótkiej prezentacji genezy
powstania biało-czerwonej szachownicy, znaku Polskich Sił Powietrznych, jak i historii obchodów dnia
Święta Lotnictwa przez prezesa KSL Witolda Ostrowskiego, nastąpił miły akcent świątecznego spotkania uhonorowanie członków-seniorów dyplomami „za osobiste zaangażowanie i pracę społeczną na rzecz
rozwoju lotnictwa sportowego”. W tym miejscu zacytujmy wystąpienie sekretarza KSL Józefa Zuzaka:
Z okazji Święta Lotnictwa, Kapituła BŁĘKITNYCH SKRZYDEŁ czyli Redakcja Skrzydlatej Polski i Zarząd
Krajowej Rady Lotnictwa, przy wsparciu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Aeroklubu

Polskiego przyznała Honorowe Wyróżnienia Roku za najwybitniejsze osiągnięcia w lotnictwie polskim oraz
za całokształt działalności na rzecz lotnictwa polskiego.
Laureatem BŁĘKITNYCH SKRZYDEŁ 2017 został nasz Kolega Klubowy JANUSZ SŁABIK za wsparcie
dla AEROKLUBU PODKARPACKIEGO w Krośnie i rozwoju lotnictwa w rejonie Podkarpacia oraz za
wcielenie w życie maksymy „że żyć należy dla lotnictwa a nie z lotnictwa”. Wręczenie wyróżnienia odbyło
się 24 sierpnia 2017 r. podczas centralnych uroczystości Święta Lotnictwa w Warszawie na Polu
Mokotowskim pod pomnikiem Ku czci lotników polskich poległych w latach 1939 – 1945.

W imieniu Zarządu i członków Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa serdecznie gratulujemy !

Zarząd Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa podjął Uchwałę o wyróżnienie okolicznościowymi
Dyplomami:
Zygmunta Bąka
Małgorzatę Gałuszkę
Jana Gałuszkę
Jana Juszczaka
Krystiana Moca
Witolda Tenerowicza
Stanisława Wilka
Wyróżnienie przyznane zostało w uznaniu i w podziękowaniu za duże zaangażowanie w działalności
społecznej oraz współdziałaniu w realizacji zadań Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa.
Gratulujemy !
Wyróżnienia wręczyli Prezes KKSL – Witold Ostrowski i Sekretarz KKSL – Józef Zuzak.

Wręczenie dyplomów zakończyło oficjalną część spotkania. W pozostałej, biesiadnej części spotkania
wspominano lotnicze historie, osobiste przeżycia z lotniska. W przeddzień 100-lecia polskiego lotnictwa,
życzmy sobie, aby obchodzone corocznie 28 sierpnia Święto Lotnictwa Polskiego, po wieczne czasy było
świętem utrwalającym polskie tradycje lotnicze.
Krosno, 26 sierpnia 2017 r.
Relację zdał: Zygmunt Bąk, KKSL

