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Uchwała nr KM 98/04/2022 
 

w sprawie: wyróżnień dla Jerzego Straburzyńskiego, Rafała Wagnera, Mariusza 
Gąsiorowskiego, Janusza Żaka i Norberta Suwały tytułem i odznaką  
ZASŁUŻONY DZIAŁACZ LOTNICTWA SPORTOWEGO 

 

Na wniosek Bogdana Wierzby, w sprawie jw., przeprowadzono głosowanie elektroniczne.  
W wyniku głosowania Komisja postanowiła wystąpić z wnioskiem do Zarządu AP  
o wyróżnienie wyżej wymienionych działaczy. 

Uzasadnienie:  
Jerzy Straburzyński - jest synem znanego niegdyś instruktora modelarstwa lotniczego i kosmicznego Śp. Romana 
Straburzyńskiego Niegdyś zawodnik w konkurencji modeli z napędem spalinowym .Razem ze swoim ojcem założył 
modelarnię lotniczą w Tarnobrzegu, którą wspiera do dnia dzisiejszego. Zawsze obecny przy organizacji zawodów 
modelarskich na terenie lotniska w Turbi. Dzięki niemu od blisko 20 lat przeprowadzany jest Memoriał imieniem jego ojca. 
Bardzo oddany temu co robi. Potrafi pozyskać sponsorów  i ściągać ich na lotnisko. W organizację zawodów potrafił 
zaangażować prawie całą rodzinę. Jerzy Straburzyński od urodzenia związany był z lotniskiem jako modelarz , pasjonat oraz 
entuzjasta. Postać znana prawie całemu środowisku modelarskiemu Podczas organizacji zawsze wzorowo wywiązuje się z 
powierzonego mu zadania. Zawsze podczas zawodów modelarskich organizuje nagrody rzeczowe a także ściąga wielu 
sponsorów. W tym roku po raz kolejny będzie współorganizatorem 20 Memoriału Romana Straburzyńskiego. 

 
Rafał Wagner - od kilku lat zawodnik Aeroklubu Poznańskiego. Człowiek oddany modelarstwu. Bardzo otwarty i szczery. 
Nigdy nie potrafi nikomu odmówić pomocy. Jest uwielbiany przez młodych zawodników którym bardzo często kupuje i 
funduje sprzęt modelarski. Czołowy zawodnik w konkurencji modeli szybowców swobodnie latających. Były członek KN, 
posiadający w swoim dorobku medale MP oraz PP. Bardzo ważny i ceniony sponsor wspierający organizację zawodów i 
imprez modelarskich. Za własne pieniądze często przywozi młodzież na zawody. Wielokrotnie funduje nagrody  dla 
zwycięzców. Od kilku lat czynnie pomaga i wspiera organizację zawodów do PP które rozgrywane są w Turbi, Częstochowie, 
Podlodowie i Czaplinku. Sponsoruje zakup medali i pucharów dla najmłodszych. Podczas zawodów bardzo uczynny i 
koleżeński. Potrafi kosztem własnego wyniku pomóc koledze lub młodemu zawodnikowi. W tym roku jest oficjalnym 
sponsorem 20 Memoriału R. Straburzyńskiego. 
 
Mariusz Gąsiorowski - wychowanek klubu  MOKSiR w Chrzanowie. Z klubem tym związany do dziś, czyli przez ponad 30 lat. 
Bardzo utalentowany modelarz i zawodnik. Od kilkudziesięciu lat członek modelarskiej KN w konkurencji modeli z napędem 
spalinowym. Wielokrotny reprezentant i medalista MŚ i ME. Zdobywca tytułów MP oraz zdobywca PP. Obecnie jeden z 
najlepszych zawodników w kraju i na świecie. Od kilku lat to także jeden z czołowych sponsorów zawodów modelarskich. 
Zawsze obecny podczas najważniejszych zawodów w Polsce jako sponsor i człowiek który pomaga bezpośrednio w 
organizacji imprez. Bezinteresownie wspiera młodych zawodników obdarowując ich sprzętem.  Zawsze pomocny i służący 
swoim doświadczeniem. Od 3 lat jest współorganizatorem zawodów zaliczanych do PŚ, które na stałe zagościły w 
kalendarzu FAI. W tym roku będzie także oficjalnym sponsorem. Zawsze pomijany i niedoceniany, człowiek skromny ale o 
wielkim sercu. Modelarstwu podporządkował całe swoje życie. 
 
Janusz Żak - bardzo zasłużony instruktor modelarstwa lotniczego i kosmicznego działający w Tarnobrzegu. Członek 
Aeroklubu Stalowowolskiego, wychowawca wielu dzieci i młodzieży. Czynny instruktor szybowcowy, który w przeszłości 
wyszkolił wielu szybowników. Były pilot samolotowy. Od ponad 20 lat prowadzi zajęcia modelarskie po nieżyjącym 
instruktorze Romanie Straburzyńskim. Człowiek otwarty na wszelkie zadania. Zawsze aktywny podczas wszelkiego rodzaju 
organizacji zawodów modelarskich. Pomagał w organizacji zawodów zaliczanych do PŚ, PP oraz MP. W tym roku także jest 
bardzo mocno zaangażowany  w organizacji 20 Memoriału R. Straburzyńskiego. Posiada tytuł instruktora sportu. Sporty 
lotnicze to jego dewiza życiowa. 
 
Norbert Suwała - od ponad 20 lat organizator zawodów modelarskich  Memoriału R. Straburzyńskiego . Od kilkudziesięciu 
lat organizator zawodów modelarskich na poziomie PŚ pod nazwą „Summer Cup” a następnie „Norbi Cup”. Organizował 
kilkanaście MP i PP. Inicjator zawodów zaliczanych do PP pn. „Jasna Góra Cup” oraz „Norbi Cup”. Od kilkunastu lat sprawuje 
miejsce Kierownika Ekipy Polskiej w konkurencji F1ABP juniorów gdzie pod jego opieką reprezentacja zdobywała wiele 
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medali zarówno indywidualnych jak i drużynowych. W roku 2016 w Macedonii poprowadził reprezentację, która po 28 
latach powtórzyła sukces polskich juniorów z Leszna i zdobyła drużynowe Mistrzostwo Świata. Był trenerem  ekipy gdzie na 
ostatnich MŚ w USA drużyna Polska po 28 latach została najlepszym zespołem świata.  Przez kilkadziesiąt lat czołowy 
zawodnik w kat. F1A zarówno jako junior jak i senior (zdobywał medale w juniorach jak i seniorach ) zdobywał PP jak 
również był członkiem KN. Członek KM, aktualnie jest asystentem TKN od spraw F1 ABCP - modele swobodnie latające. 
Bardzo aktywny i uznawany organizator oraz opiekun juniorów w Polsce. Zawsze chętnie podejmuje wyzwania służy swoją 
pomocą oraz doświadczeniem organizacyjnym. Jest członkiem aeroklubu Stalowowolskiego od ponad 30 lat. Prowadził 
zajęcia modelarskie w Nisku i Stalowej Woli. Posiada tytuł Instruktora Sportu. W dniu 14 maja 2022 r. będzie organizatorem 
20 Memoriału R. Straburzyńskiego na lotnisku w Turbi. 
 
 

W głosowaniu udział wzięło 6 osób 
 
Wynik głosowania:  
6 os. - ZA 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  
Warszawa, 20 kwietnia 2022 r. 
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Przewodniczący KM AP 
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