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Koleżanki i Koledzy
Zachęcamy Was do przesyłania relacji,
tekstów i zdjęć z Waszej lotniczej działalności.
Napiszemy o tym w Awiatorze, a także na
naszej stronie oraz fanpage’u AW na
Facebooku. Chcemy, żeby to był biuletyn
klubowy, wypełniony treściami przez nas
samych.
Grzegorz Jankiewicz
Dyrektor Aeroklubu Warszawskiego
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 Zebranie Zarządu Aeroklubu
Warszawskiego
3 kwietnia br. odbyło się Zebranie Zarządu Aeroklubu Warszawskiego.
Przyjęto na nim m.in. uchwały dotyczące nowych członków
zwyczajnych AW, wymiany silnika w samolocie Cessna 208 Caravan i
powołania Artura Kiełczyńskiego na Kierownika Projektu
odpowiedzialnego za opracowanie nowej instrukcji operacyjnej SPO.

 Ryszard
Witkowski
uhonorowany
Złotym Medalem Wiropłatowym FAI
Ryszard Witkowski, członek honorowy Aeroklubu Warszawskiego,
został wyróżniony prestiżowym Złotym Medalem Wiropłatowym FAI.
Jest on przyznawany przez FAI w uznaniu wkładu wniesionego przez
kandydata do wyróżnienia w rozwój i popularyzację wiropłatów, w
szczególności w sporcie. Cieszymy się i serdecznie gratulujemy! Więcej:
https://www.aeroklub.waw.pl/8742/zloty-medal-wiroplatowy-fai-dlaryszarda-witkowskiego/

 Sekcja Spadochronowa rozpoczęła sezon
W weekend 8-9 kwietnia Sekcja Spadochronowa rozpoczęła sezon. A
na zdjęciu jeden z nowych spadochronów tandemowych 

 Piknik Lotniczy w Zespole Szkół im.
Bohaterów Narwiku
Tradycyjnie już, jak co roku, Aeroklub Warszawski gościł w Zespole
Szkół im. Bohaterów Narwiku - 22 kwietnia podczas dnia otwartego i
towarzyszącego mu pikniku lotniczego. Byliśmy tam z naszym
szybowcem.
Więcej:
https://www.aeroklub.waw.pl/8735/dzienotwarty-w-zespole-szkol-im-bohaterow-narwiku/

 Doroczna konferencja BL
2 kwietnia odbyła się doroczna konferencja Bezpieczeństwa
Lotniczego. Wykłady poprowadzili m.in. Marek Tybura, Maciej Lasek i
Wacław Sieczkowski.

 CF Team Poland na zgrupowaniu w USA
Szymon Chełmicki, Marcin Bąk, Michał Balonis, Maciej Gago i Paweł
Michalski, czyli ekipa CF Team Poland, w kwietniu w USA reprezentowała
Aeroklub Warszawski na światowym zgrupowaniu skoczków
spadochronowych Canopy Formation. Nasz zespół wziął udział w
treningach dużych formacji wieloosobowych na otwartych czaszach, a
także przygotowaniach do nowego Rekordu Świata w formacji nocą.
Niestety ze względu na pogodę nie udało się zrealizować założonego celu,
ale formacja złożona z 36 skoczków została wykonana o zachodzie słońca
– efekty można podziwiać na zdjęciu.

 Nasi skoczkowie na obchodach akcji
„Weller 2”
Skoczkowie Sekcji Spadochronowej Aeroklubu Warszawskiego,
członkowie ekipy Canopy Formation Poland, wzięli udział w obchodach
akcji „Weller 2” w Kołakowie, gdzie wykonując skok upamiętnili zrzut
Cichociemnych Żołnierzy Armii Krajowej do Polski. Więcej:
https://www.aeroklub.waw.pl/8826/nasi-skoczkowie-na-obchodachakcji-weller-2/

 Pożegnania
Z głębokim żalem żegnaliśmy w kwietniu dwóch wyjątkowych
członków naszej lotniczej społeczności. Odszedł od nas b. kapitan pil.
PLL „LOT” Piotr Koper, członek Aeroklubu Warszawskiego i zawodnik
Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego, wspaniały, serdeczny człowiek.

Zmarł także Roman Lewandowski - Instruktor Spadochronowy l klasy,
Doświadczalny Skoczek Spadochronowy l klasy , Sędzia Spadochronowy klasy
międzynarodowej , członek Spadochronowej Kadry Narodowej w latach 19581962.

