
______________________________________________________________________________________________________________ 
Zajęcia programowe w Aeromodelklubie BCK, to nie tylko sklejanie modeli, lecz także udział w wielu imprezach towarzyszących – 
imprezach, które sprawiają, że dzieci, młodzież i dorośli chcą do nas przychodzić. 
Pracownia modelarstwa lotniczego w instytucji kultury, to najwłaściwsze miejsce dla osób zainteresowanych lotnictwem i jego historią, 
jak również kulturą techniczną, nowymi technologiami i podstawami projektowania i konstruowania. 

 

Leci z nami pilot  

piątek 17 listopada 2017, godz. 18.00 – sala koncertowa 
Bemowskiego Centrum Kultury, ul. Górczewska 201. 
WSTĘP WOLNY. 
 
Leci z nami pilot, to impreza cykliczna mająca charakter otwartych spotkań ze znanymi lotnikami 
(pilotami, konstruktorami, sportowcami), organizowana dla dzieci i młodzieży z warszawskich 
modelarni oraz fanów lotnictwa. Każde takie spotkanie jest niepowtarzalną okazją poznania 
kariery sportowej i / lub zawodowej pilotów, wysłuchania wielu interesujących opowieści, czy też 
obejrzenia pięknych fotografii oraz filmów lotniczych. Nasi goście opowiedzą uczestnikom, jak 
wyglądała ich droga do licznych sukcesów w akrobacji i w pracy zawodowej, czy też doradzą jak 
najlepiej rozpocząć szkolenie lotnicze, by zdobyć licencję pilota i zacząć latać. Leci z nami pilot, to 
również doskonała okazja, by zapytać pilotów o wszystko, co związane szybowcami lub 
samolotami, na których latają, czy też o inne zainteresowania itp. 
Tradycją bemowskich spotkań Leci z nami pilot jest to, że popularni, znakomici piloci wręczają 
młodym modelarzom odznakę „Młodzik Aeroklubu Polskiego”, za pierwsze zaliczone zawody. 
 

Gośćmi tegorocznej edycji Leci z nami pilot będą: 
 

Kpt. pil. Jerzy MAKULA 
 

 
Fot. – ze strony Makula Aerobatic Team 

Siedmiokrotny mistrz świata w akrobacji szybowcowej, uhonorowany Medalem 
100-lecia FAI za osiągnięcia sportowe i działalność na rzecz popularyzacji sportu 

lotniczego. Jeden z najbardziej utytułowanych sportowców lotniczych na świecie.  
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Pilot oraz instruktor Polskich Linii Lotniczych LOT. Pilotował pierwszego Dreamlinera PLL LOT do 
Polski. W tym roku odszedł na zasłużoną emeryturę. 

  
Już w szkole podstawowej pasjonował się modelarstwem lotniczym. W wieku piętnastu lat został 
wicemistrzem Polski seniorów w klasie modeli szybowców swobodnie latających F1A. 
  
Drogę do lotnictwa rozpoczął, jak większość pilotów, od budowania modeli latających. Będąc 10-
letnim chłopcem z dumą opowiadał o wygranych szybowcowych mistrzostwach świata swojego 
stryjka Edwarda Makuli w Argentynie. Od tego momentu Jerzy Makula nie miał już najmniejszych 
wątpliwości, czym będzie się zajmował w życiu dorosłym. 
Jest bardzo aktywnym działaczem Aeroklubu Polskiego. W latach 2009-2010 był jego prezesem. 
Jest bohaterem wielu filmów dokumentalnych.  

 
pil. Jan MAKULA 

 

najmłodszy syn Jerzego Makuli, pilot akrobacyjny – szybowcowy i samolotowy, 
członek Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego. Od roku 2015 regularnie 

powoływany do reprezentacji Polski na zawody FAI klasy mistrzowskiej. Na 
ostatniej imprezie tej rangi, tzn. Mistrzostwach Świata w Akrobacji Szybowcowej 

(Toruń – 2017), zajął 20 miejsce. 
 

 
 

Jerzy Makula i Jan Makula - Ojciec i Syn - (Fot.: FAI / Mika Ganszauge) 
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pil. Maciej POSPIESZYŃSKI 
 

Dwukrotny Mistrz Świata w akrobacji szybowcowej, Reprezentant Polski na Światowe 
Igrzyska Lotnicze (WAG Dubai-2015), Mistrz Polski w akrobacji samolotowej, aktualnie 

intensywnie trenuje na samolocie Extra 330SC. W wolnych chwilach buduje modele 
latające RC - wedle zasady: „nie tylko lataniem człowiek żyje”. 

 

 
  
Na stronie www.pospieszynski.com czytamy: Polski pilot szybowcowy i samolotowy. Człowiek o 

niezwykłej pasji i determinacji w dążeniu do zamierzonego celu, który dzięki treningom, talentowi i miłości 

do akrobacji zdobył najważniejsze światowe trofea lotnicze (w ciągu 5 lat około 15 medali Mistrzostw Świata 

i Europy). Pytany o swoje osiągnięcia zwykle się uśmiecha i mówi "najważniejsze to robić to co się kocha - 

reszta przyjdzie z czasem". 
 

We wcześniejszych edycjach Leci z nami pilot gościliśmy między innymi: 
 

 ś.p. pil. Marka Szufę – kapitana lotowskich Boeingów 767, wielokrotnego mistrza Polski w akrobacji 
samolotowej i modelarza w jednej osobie; 

 pil. Janusza Centkę – znakomitego szybownika, mistrza świata, uhonorowanego za swe wyczyny zaszczytnym 
wyróżnieniem FAI, tzn. Medalem Lilienthala; 

 dr. inż. pil. Adama Przekopa – wychowanka Aeromodelklubu, naukowca z NASA; 

 Jerzego Kosińskiego - wybitnego modelarza i konstruktora modeli – wieloletniego kierownika sekcji 
modelarstwa w Aeroklubie Warszawskim; 

 pilotów samolotów F-16 z 32 Bazy Lotniczej w Łasku; 

 Jerzego Czerniawskiego – pilota balonów i sterowców, zdobywcy m.in. III miejsce w zawodach o Puchar 
Gordona Bennetta w 1984 r.), 

 pil. Lecha Kasprowicza - kapitana samolotów Boeing 767 w PLL LOT, pilota samolotowego i szybowcowego oraz 
modelarza. 

 pil. Artura Kielaka - pilota samolotów akrobacyjnych, kapitana samolotów Boeing 737-800, pil. Tomasza 
Czekajło - Prezesa Fundacji Legendy Lotnictwa i pilota Zespołu Akrobacyjnego Legendy Lotnictwa oraz pil. 
Marka Masalskiego – instruktora samolotowego w Aeroklubie Warszawskim. Wszyscy są inicjatorami budowy 
latającej repliki samolotu polskiej konstrukcji PZL P11. 

oprac. Bogdan Wierzba 

http://www.pospieszynski.com/

