UCHWAŁA NR XI/151/VIII/2019
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 14 maja 2019 r.

w sprawie

nadania

tytułu

"Zasłużony

dla

Miasta

Poznania"

Aeroklubowi

Poznańskiemu im. Wandy Modlibowskiej.

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 2 Statutu Miasta Poznania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 24 stycznia
2011 r. Nr 11, poz. 303 i poz. 319 i z 24 października 2018 r. poz. 8203) oraz § 1 ust.
1 uchwały Nr XIX/140/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie
trybu przyznawania wyróżnień honorowych Miasta Poznania, zmienionej uchwałą Nr
LXXII/1000/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 13 maja 2010 r., uchwala się, co następuje:

§1

Wyrażając uznanie dla zasług
na rzecz wspierania rozwoju sportu lotniczego, integracji środowiska
oraz pielęgnowania narodowych tradycji lotniczych
Rada Miasta Poznania nadaje tytuł
ZASŁUŻONY DLA MIASTA POZNANIA
Aeroklubowi Poznańskiemu im. Wandy Modlibowskiej

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Poznania.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Poznania
(-) Grzegorz Ganowicz

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XI/151/VIII/2019
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 14 maja 2019 r.

w sprawie

nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Aeroklubowi Poznańskiemu im. Wandy
Modlibowskiej.

Aeroklub Poznański im. Wandy Modlibowskiej jest pierwszym polskim aeroklub i jest historycznym
spadkobiercą organizacji lotniczych działających w Poznaniu od 1919 roku: Aeroklubu Polskiego założonego w
roku 1919, Związku Lotników Polskich (lata 1922-1928), Wielkopolskiego Klubu Lotników (1928-1931),
Poznańskiego Aeroklubu Akademickiego (1928-1931), Aeroklubu Poznańskiego (lata 1931-1939), oraz
reaktywowanego po wojnie w roku 1945 Aeroklubu Poznańskiego.
Aeroklub Polski w Poznaniu powstał w dniu 30.10.1919 z inicjatywy członków redakcji pierwszego polskiego
czasopisma lotniczego ,,Polska Flota Napowietrzna" wychodzącego w Poznaniu. Pierwszym prezesem
aeroklubu wybrany został prezydent miasta Poznania Jarogniew Drwęski.
W roku 1920 Aeroklub Polski przyjęty został do FAI (Federation Aeronautique Internationale) jako reprezentant
Polski w tej organizacji.
Aeroklub Polski w Poznaniu był współzałożycielem powstałego w roku 1921 w Warszawie Aeroklubu
Rzeczypospolitej Polskiej. Członkowie aeroklubu brali udział w organizacji pierwszych w Polsce zawodów
samolotowych pod nazwą ,,Krajowy Lot Okrężny o Puchar Ministra Spraw Wojskowych" w latach 1922 i 1923.
Członkowie aeroklubu byli również założycielami poznańskiej wojewódzkiej organizacji Liga Obrony
Powietrznej Państwa (LOPP) w roku 1923.
Związek Lotników Polskich (1922-1928) był organizacją powstałą z inicjatywy byłych pilotów wojskowych,
którzy po zakończeniu działań wojennych w roku 1920, postanowili tworzyć polskie lotnictwo cywilne. W
czasie swojej aktywnej działalności związek zbudował w roku 1923 na lotnisku w Ławicy wytwórnię samolotów

,,Samolot" oraz zorganizował cywilną szkołę pilotów. Związek był inicjatorem pierwszych w Polsce zawodów
szybowcowych w roku 1923 w Białce k/Nowego Targu i w roku 1925 w Oksywiu k/Gdyni.
W roku 1928 Związek Lotników Polskich z powodów organizacyjnych oraz poważnych problemów
finansowych ograniczył swoją działalność, zmieniając nazwę na Wielkopolski Klub Lotników. Klub prowadził
działalność w ograniczonym zakresie jedynie w ramach sekcji samolotowej.
Poznański Aeroklub Akademicki (1928-1931) powstał z inicjatywy studentów poznańskich wyższych uczelni:
Wyższej Szkoły Handlowej i Uniwersytetu Poznańskiego. W 1929 dzięki pomocy 3-go pułku lotniczego w
Poznaniu aeroklub otrzymał 2 samoloty Hanriot H-28 i rozpoczął szkolenie pilotów sportowych na lotnisku w
Ławicy. Pierwsze sukcesy sportowe osiągnęli piloci aeroklubu w roku 1930, kiedy to uczestnicząca w III
Krajowym Konkursie Awionetek załoga zajęła 1-sze miejsce w tej kategorii samolotów.
Aeroklub Poznański (1931-1939) powstał w wyniku połączenia się dwóch organizacji: Wielkopolskiego Klubu
Lotników z Poznańskim Aeroklubem Akademickim. W roku 1931 powstała sekcja szybowcowa której
założycielką była Wanda Modlibowska. W czerwcu 1931 roku piloci aeroklubu ustanowili pierwszy w
aeroklubie rekord Polski w przelocie na odległość, pokonując bez lądowania na samolocie RWD-2 trasę
Bukareszt-Poznań (980 km) w czasie 9 godzin. Piloci samolotowi brali udział w zawodach międzynarodowych i
wykonali rajd po Europie, pokonując bez awarii trasę 4.200 km. W 1934 roku Wanda Modlibowska ustanowiła
krajowy kobiecy rekord długotrwałości lotu szybowcem wynoszący 9 godz. 30 min. a w roku 1937 ustanowiła
międzynarodowy kobiecy rekord wynoszący 24 godz. 14 min, zdobywając również pierwszą w AP srebrną
odznakę szybowcową. Wanda Modlibowska ustanowiła w latach 1934-1938 8 rekordów Polski i 1 rekord
międzynarodowy.
Z chwilą rozpoczęcia II Wojny Światowej wielu spośród członków Aeroklubu Poznańskiego znajdowało się już
w jednostkach lotniczych. W walkach powietrznych w kampanii wrześniowej brali udział: płk. pil. Włodzimierz
Gedymin (w roku 2006 Rada Miasta Poznania nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Poznania) kpt.
pil. Mieczysław Mümler, ppor. pil. Janusz Mościcki, ppor. pil. Kazimierz Rapp, ppor. pil. Zbigniew Kapuściński
i inni.
Po zakończeniu walk w kraju część pilotów przedostała się do Francji i Anglii gdzie podjęła dalszą walkę w
jednostkach lotniczych R.A.F. w dywizjonach Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii.
Część pilotów, którzy pozostali w kraju wzięła udział w walce z okupantem w szeregach Armii Krajowej.
Między innymi: płk. pil. Włodzimierz Gedymin, ppor. pil. Janusz Mościcki, ppor. pil. Wanda Modlibowska i
ppor. pil. Ewa Korczyńska, które brały udział w Powstaniu Warszawskim. Wielu z nich zostało odznaczonych
najwyższymi odznaczeniami polskimi i brytyjskimi. W kampanii wrześniowej walczyła również ppor. Janina
Lewandowska (córka gen. Dowbór-Muśnickiego), która po dostaniu się do niewoli rosyjskiej - zginęła w
Katyniu.
W drugiej połowie 1945 roku reaktywowano działalność Aeroklubu Poznańskiego. Od początku swojej
działalności aeroklub nie posiadał własnego sprzętu, lecz korzystał ze sprzętu ośrodka szkoleniowego na
lotnisku w Kobylnicy, który był zorganizowany przez Ministerstwo Komunikacji. Pod koniec 1949 roku na
polecenie władz państwowych przeprowadzona została polityczna weryfikacja członków aeroklubu. Wielu

zasłużonym pilotom odebrano licencje sportowe i zabroniono wstępu na lotniska uznając ich za ,,element obcy
klasowo".
W roku 1950 nastąpiła reorganizacja lotnictwa sportowego. Działająca w Polsce od 1946 roku organizacja Liga
Lotnicza, przejęła pod swoje kierownictwo wszystkie aerokluby w kraju. W dniu 5 lutego 1950 roku utworzony
został Poznański Aeroklub Ligi Lotniczej.
W połowie 1953 roku w wyniku kolejnej reorganizacji lotnictwa sportowego zlikwidowana została organizacja
,,Liga Lotnicza" i odtąd cała działalność lotnicza w Polsce miała być prowadzona przez paramilitarną
organizację ,,Liga Przyjaciół Żołnierza", której celem było przygotowanie młodzieży do służby wojskowej,
pracy w lotnictwie cywilnym oraz uprawianie sportów lotniczych. Rozwiązany został społeczny zarząd
aeroklubu a cała działalność aeroklubu podlegała Zarządowi Wojewódzkiemu L.P.Ż.
Dzięki przemianom politycznym w dniu 9 grudnia 1956 roku odbyło się otwarte plenarne zebranie członków
Aeroklubu Poznańskiego na którym podjęto uchwałę o utworzeniu Aeroklubu Poznańskiego z władzami
społecznymi oraz wybrano delegatów na Walny Zjazd Założycielski Aeroklubu Rzeczypospolitej Polskiej. Z
dniem 1 stycznia 1957 roku lotnictwo sportowe rozpoczęło działalność w ramach Aeroklubu Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej, samodzielnej organizacji sportu lotniczego, do której afiliowane zostały wszystkie w
Polsce aerokluby regionalne.
Pierwsze lata działalności aeroklubu w nowej strukturze organizacyjnej charakteryzowały się bardzo intensywną
działalnością organizacyjną, szkoleniową i sportową. Aeroklub był w tym czasie organizatorem szeregu imprez
lotniczych, zawodów i pokazów, co dawało mu czołową pozycję wśród aeroklubów w Polsce.
Druga połowa lat 80-tych to początek problemów finansowych aeroklubu. Pomimo trudności

członkowie

aeroklubu utrzymywali czołową pozycję wśród krajowych aeroklubów. Szczególnie znaczące były w tym
okresie osiągnięcia pilotów balonowych i modelarzy na arenie międzynarodowej.
Zwycięstwo pilotów balonowych Aeroklubu Poznańskiego Stefana Makne i Ireneusza Cieślaka w prestiżowych
zawodach balonowych o puchar Gordon-Benetta w roku 1983 i czołowe miejsca w latach następnych, utrwaliły
pozycję polskiego sportu balonowego na arenie międzynarodowej.
W roku 1990 XIV Nadzwyczajny Zjazd Krajowy Aeroklubu dokonał zmiany nazwy centralnych władz lotnictwa
sportowego z Aeroklubu PRL na Aeroklub Polski. Uchwalony został nowy statut, który przyznał aeroklubowi
regionalnemu prawo do posiadania osobowości prawnej. Przeprowadzono modernizację i remont obiektów
lotniskowych wyrównując wieloletnie zaległości. Przystosowano obiekty do zorganizowania w roku 1994
Motolotniowych Mistrzostw Świata, które przeprowadzone zostały na wysokim poziomie organizacyjnym, za co
Aeroklub Poznański otrzymał dyplom międzynarodowej organizacji F.A.I. Sport lotniczy w Poznaniu zajmował
przez wiele lat czołową pozycję w kraju. Wiele inicjatyw organizacyjnych miało swój początek w Poznaniu
dzięki istnieniu w naszym lotniczym środowisku ludzi gotowych poświęcić się bez reszty działalności dla
lotnictwa sportowego.
Upływa 100 lat nieprzerwanych tradycji lotniczych kontynuowanych i rozwijanych przez Aeroklub Poznański
im. Wandy Modlibowskiej. Polskie lotnictwo sportowe, skupione w Aeroklubie, jest trwałym elementem historii i
kultury narodu. Dzięki zaangażowaniu społeczności lotniczej, dla której lotnictwo stało się pasją życia i służby,
działalność Aeroklubu zdobyła wysokie uznanie w kraju i na arenie międzynarodowej. Aeroklub organizacja

społeczna, spadkobierca pięknych tradycji wielu lotniczych pokoleń Polaków, pragnie wzbogacić te tradycje o
nowe wartości. (słowa preambuły Statutu Aeroklubu).
Na podstawie opracowania Janusza Łukaszewicza.

Przewodniczący Rady Miasta Poznania
(-) Grzegorz Ganowicz

