„ Nie odchodzi się tak naprawdę i zupełnie,
bo mimo wszystko - pozostaje się w czyjejś pamięci
i czyimś czekaniu…..”

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszego Kolegi

płk. dypl. pil. Andrzeja

Majewskiego

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione
w Kościele Parafialnym w Aninie 03.11.2017 r. o godz. 13.00,
a ceremonia pogrzebowa na Cmentarzu w Marysinie Wawerskim.
Płk dypl. pil. Andrzej Majewski urodził się 11 sierpnia 1931 r. w Dęblinie. Lata dziecięce
spędził w Warszawie, gdzie w 1944 roku przeżył Powstanie Warszawskie.
1 września 1951 r. wstąpił do Oficerskiej Szkoły Lotniczej Nr 4 w Dęblinie, gdzie odbył kurs
pilotażu na szturmowych samolotach IŁ-2 oraz IŁ-10. „Szkołę Orląt” ukończył 29 listopada 1953 r.
jako prymus i otrzymał tytuł pilota lotnictwa szturmowego.
Służył w OSL- 4 w Dęblinie, w 58.lpszb, 4. Szkolnej Eskadrze Szturmowej w Radzyniu
Podlaskim oraz dowodził 23. Lotniczą Eskadrą Szkolną w Dęblinie i 47. Szkolnym Pułkiem
Śmigłowców w Modlinie. 1 kwietnia 1980 r. został starszym inspektorem bezpieczeństwa lotów
W O S L w Dęblinie. W 1985 r. został szefem pilotów w 2. Szkole Lotniczej Lotnictwa Libijskiego
w Martubie, w marcu 1986 r. został przeniesiony na stanowisko Naczelnika Wydziału B L
w Generalnej Dyrekcji Lotnictwa Cywilnego przy Ministerstwie Komunikacji, a w lipcu 1987 r.
wrócił do pracy w WOSL w Dęblinie.
10 lipca 1976 r. płk. Majewski ukończył wyższe studia na kierunku lotnictwa operacyjnego
w ASG WP i uzyskał tytuł oficera dyplomowanego. Latał i szkolił na 18 typach samolotów
i śmigłowców. Wykonał 12 703 loty w czasie 5 141 godzin i 38 minut. W roku 2013 ukazała się Jego
książka „Szturmowcy z Gniazda Orląt”.
W dowód uznania za wzorową i długoletnią służbę w powietrzu otrzymał wiele medali
i odznaczeń m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, statuetkę
„Złota Lotka” , dwa razy „Statuetkę Ikara, złotą odznakę „Wzorowego Dowódcy, lotniczy kordzik
i tytuł: „ZASŁUŻONY PILOT WOJSKOWY.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały kolega i przyjaciel.
Człowiek cieszący się wielkim szacunkiem i poważaniem.
Rodzinie i bliskim składamy kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia.

Członkowie Dęblińskiego Oddziału
Stowarzyszenia
Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.

