
Poznań 2014 r. 

Szanowni Państwo! 

  

   Serdecznie gratuluję pięknego jubileuszu – 25 lat istnienia 

Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, 

najliczniejszej w kraju organizacji społecznej skupiającej lotników.  

   Rocznica taka skłania do refleksji nad osiągnięciami 

Stowarzyszenia oraz do planowania przyszłości.  

   Na przestrzeni minionego ćwierćwiecza z wieloma członkami 

SSLW RP, będącymi jeszcze czynnymi żołnierzami, miałem 

przyjemność współpracować, zarówno, jako podwładny jak 

i przełożony. Z ogromną satysfakcją włączałem się do realizacji 

podejmowanych przez Państwa inicjatyw. Zawsze budziły one we 

mnie podziw dla niesłychanej kreatywności oraz godnego podziwu 

zaangażowania seniorów lotnictwa w pracę na rzecz kultywowania 

chlubnych tradycji polskich skrzydeł. 

   Jako Dowódca Generalny z nie mniejszą satysfakcją przyjmuję Państwa działalność. Znakomicie 

ubogaca ona przedsięwzięcia jednostek Sił Powietrznych oraz życie lokalnych społeczności. Cieszę 

się, że nasze wspólne inicjatywy dobrze promują służbę lotników oraz pozwalają kultywować wielkie 

tradycje biało-czerwonej szachownicy. 

   Z okazji jubileuszu szczególnie dziękuję Stowarzyszeniu Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP za: 

- współorganizację obchodów 80 rocznicy katastrofy Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury  

w Cierlicku w 2012 roku oraz ufundowanie repliki pamiątkowego dzwonu, która trafiła  

do tamtejszego Domu Polskiego; 

- sprowadzenie i przekazanie do Muzeum Sił Powietrznych sztandaru Koła Stowarzyszenia Lotników 

Polskich w Derby w Wielkiej Brytanii; 

- owocną współpracę z Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie; 

- pomysł budowy na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach Pomnika Chwały Lotnikom Polskim,  

dla upamiętnienia obchodów stulecia polskiego lotnictwa;  

- pracę z młodzieżą szkolną, która uczy się od Państwa nie tylko szacunku do służby wojskowej, 

ale także bycia gorącymi patriotami. 

   Jednocześnie Panu gen. dyw. pil. Franciszkowi Maciole, prezesowi Stowarzyszenia, a przed laty 

mojemu przełożonemu, dziękuję za doskonałe kierowanie-dowodzenie organizacją, mająca oddziały  

w całej Polsce. Cieszę się, że tak kompetentna i zaangażowana w sprawy lotnictwa osoba przewodzi 

lotnikom-seniorom. 

   Wszystkim Seniorom życzę wielu lat spędzonych z najbliższymi, w zdrowiu oraz pogodzie ducha,  

a także satysfakcji z osiągnięć w pracy społecznej. 

   Mam nadzieję, że nasza wojskowa i lotnicza rodzina nadal będzie mogła liczyć na Państwa wsparcie 

oraz cenne rady, tak przydatne podczas wykonywania codziennych obowiązków służbowych.  

   Już dziś mogę zapewnić, że gdy w przyszłości i ja przejdę w stan spoczynku, wstąpię w szeregi 

Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. 

Z lotniczym pozdrowieniem 

 

Generał broni pilot Lech Majewski  

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych 
 

Warszawa, 14 czerwca 2014 roku 

 


