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PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Komisji Modelarskiej w dniu 20 maja 2022 r. 

W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie KM: 

1. Bogdan Wierzba – Przewodniczący, 

2. Marek Dominiak – Wiceprzewodniczący, 

3. Ewa Dudziak-Przybytek – Sekretarz, 

4. Jerzy Boniecki – Trener KN, 

5. Michał Gryglas, 

6. Cezary Janas, 

7. Wojciech Lesiuk, 

8. Norbert Suwała, 

9. Janusz Zdulski. 

Tematem obrad było wyjaśnienie zajść, jakie miały miejsce podczas jubileuszowych 

zawodów „20. Memoriał Romana Straburzyńskiego” – opisanych w pismach dwóch 

uczestników. 

Przewodniczący spotkania przywitał członków Komisji i rozpoczął obrady stwierdzeniem, że sprawa 

jest bardzo poważna i deprecjonuje wizerunek polskiego modelarstwa. Potwierdzeniem jest fakt, że 

natychmiast pojawiła się w przestrzeni publicznej, w Internecie. 

Po odczytaniu obu nadesłanych pism, Przewodniczący poprosił Kol. Norberta Suwałę o odniesienie 

się do opisanych sytuacji. Kol. Norbert nie zgadzał się z większością opisanych zajść i podkreślił, że 

sprawę trzeba dogłębnie zbadać i wyjaśnić. Dodał, że nie po to zapraszaliśmy modelarzy 

uprawiających konkurencję F3K, by potem gościć ich jak niechcianych gości. Zaznaczył, że zwyczaje 

praktykowane w Aeroklubie Stalowowolskim nigdy na podobne zachowania nie pozwalały i nie 

pozwalają. Obawia się, że to jakieś nieodpowiedzialne zachowania ze strony zawodników F3K mogły 

być zarzewiem do agresywnych zachowań i zadeklarował, że jest gotów wyjaśnić opisane zajścia,  

w celu ustalenia kto zawinił. Zobowiązał się jednocześnie, że zadzwoni do autora jednego z pism i go 

przeprosi. 

W dalszej części spotkania Przewodniczący poprosił wszystkich członków Komisji o ustosunkowanie 

się do zaistniałej sytuacji. W wypowiedziach dominowało stwierdzenie, że koledzy, których nazwiska 

zostały wymienione w pismach powinni bezzwłocznie się ustosunkować do poszczególnych 

stwierdzeń i / lub opisanych zajść.  

Padła też sugestia, by zgromadzić oświadczenia innych uczestników zawodów (podpisane imieniem  

i nazwiskiem). Jeden z członków Komisji zasugerował zawieszenie Kol. Norberta Suwały  

w czynnościach członka Komisji – do czasu wyjaśnienia sprawy. 
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Trener KN stwierdził, że szkoda czasu na dyskusję i dodał, że ustalanie winnych, bez twardych 

dowodów, będzie tylko rozmywaniem tematu.   

Na zakończenie zabrał głos Przewodniczący Komisji, podkreślając, że wszyscy zaufaliśmy Kol. 

Norbertowi Suwale – jako osobie odpowiedzialnej za prawidłowy przebieg tej ładnej, popularnej  

i jubileuszowej imprezy. Zaznaczył, że osobiście zaangażował się, by odznaczenia AP dla 5 osób 

(zaplanowane do wręczenia na tej imprezie) dotarły na czas i wszystko zostało zepsute zajściami do 

jakich nigdy nie powinno dojść. 

Stwierdził … Norbercie zawiodłeś nas i zaproponował rezygnację z pełnionej funkcji członka Komisji 

Modelarskiej oraz Asystenta TKN ds. F1. 

Kol. Norbert przyjął tę propozycję i oświadczył, że jutro napisze rezygnację z obu funkcji. Zapytał 

jednocześnie czy nie będzie już prowadzone wyjaśnianie sprawy?  Przewodniczący poinformował,  

że mamy do czynienia z dwiema niezależnymi kwestiami i zapewnił, że oba pisma zostaną skierowane 

do Sekretarza Generalnego z prośbą o zbadanie sprawy i wyjaśnienie przez właściwe organy 

Aeroklubu Polskiego. 

Przewodniczący zakończył posiedzenie i podziękował wszystkim za udział. 
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