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Nazwa: 

FUNDACJA LOTNICZY LUBLIN
Adres siedziby: 

20-327 LUBLIN UL. WROŃSKA 2
Strona www:

www. fundacjalotniczylublin.pl
Adres e-mail:

info@fundacjalotniczylublin.pl

Teren działania:

POLSKA
Rok założenia:

2016
Liczba członków:

9

Władze - prezes, zarząd:

JACEK WOŹNIAK– PREZES 
Gmina:

LUBLIN
Powiat: 

LUBELSKI

Fundacja Lotniczy Lublin powstała z inicjatywy funda-
tora, pana Jacka Woźniaka (Prezesa firmy Elmax). Siedzibą 
Fundacji jest miasto Lublin. Fundacja może działać na tere-
nie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Fun-
dacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1984 roku o fundacjach oraz statutu Fundacji. Fundacja 
może prowadzić działalność gospodarczą. Dnia szóstego li-
stopada dwa tysiące siedemnastego roku (06.11.2017r.) zo-
stał sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Lublinie Akt 
Notarialny, który zalegalizował działalność Fundacji (REPERTORIUMANr 6287/2017). W dniu 
(16.02.2021) dokonano aktualizacji aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej w Lublinie. Fundacja 
może używać własnego znaku graficznego, pieczęci z danymi identyfikującymi Fundację oraz odpo-
wiedniego oznaczenia nazwy Fundacji w językach obcych. 

Głównymi celami jest promowanie lubelskiej branży lotniczej, upowszechnianie wiedzy o trady-
cjach lotniczych i historii lubelskiego lotnictwa oraz promocja roli ZM Plage i Laśkiewicza w rozwo-
ju lotnictwa wojskowego i cywilnego. Zadaniem Fundacji są projekty edukacyjne i promocyjne, wy-
darzenia kulturalne popularyzujące historię i technikę wojskową będące przedmiotem, współpraca 
ze szkołami lotniczymi na terenie kraju. Uczestniczymy wspólnie z wojskowymi kolegami-muzeal-
nikami na wycieczkach integracyjnych np. pt. "Szlakami wielkich bitew oręża polskiego". Jest to do-
bry aspekt praktycznego nauczania historii w terenie oraz z różnorodnym środowiskiem pasjonatów 
lotniczych.

Zachowanie w pamięci lotniczej historii Lublina jest głównym celem powołanej w 2016 roku Fun-
dacji Lotniczy Lublin, której siedziba mieści się w dawnych Zakładach Mechanicznych E. Plage & T. 
Laśkiewicz i późniejszej Lubelskiej Wytwórni Samolotów w Lublinie przy ul. Wrońskiej 2 (w zacho-
wanych nielicznych obiektach będących obecnie własnością fundatora Fundacji, Jacka Woźniaka). 

Jedyny ocalały z pożogi wojennej i użytkowany do dnia dzisiejszego hangar w 2020 r. z inicjatywy 
Jacka Woźniaka został poddany renowacji pod okiem konserwatora zabytków i stał się kolejną, w re-
gionie lubelskim „Pieczęcią pamięci lotniczej historii polskiego lotnictwa”. W środku obiektu będzie 
się znajdowała izba tradycji lotnictwa przypominająca dawną świetność tych zakładów. Po remoncie 
hangar będzie łączył biznes z promocją historii. Powstanie tu salon oświetlenia oraz wystawa prezen-
tująca historię i archiwalne zdjęcia tego miejsca. Pod sufitem będą zawieszone modele czterech sa-
molotów wykonanych w skali 1:3, które były tu produkowane w tych zakładach. 

Fundacja Lotniczy Lublin ma w swoim dorobku wydanych kilka bestselerowych pozycji książko-
wych, wydanych zostało wiele kart okolicznościowych oraz namalowanych obrazów. Zajmujemy się 
również promocją naszej fundacji w życiu codziennym, rozdając liczne gadżety, upominki, naklejki, 
gazetki czy też ulotki. Mamy szeroki zakres działania i współpracy z naszymi licznymi partnerami 
poprzez konferencje, spotkania, odczyty. 

Monografia „Lotniczy Lublin – Ludzie Lotnictwa, Przemysł Lotniczy, Konstrukcje Lotnicze, Or-
ganizacje lotnicze” jest kolejną publikacją Fundacji Lotniczy Lublin, autorstwa Aleksandra Krawy-
cińskiego, której celem jest oddanie należytego szacunku twórcom przemysłu lotniczego odrodzonej 
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Rzeczypospolitej oraz miasta Lublina, jako kolebki polskiego przemysłu lotniczego. 
Współpracujemy z lokalnymi władzami miasta Lublin - UM Lublin, Marszałkiem Województwa 
Lubelskiego, Urzędem wojewódzkim oraz Politechniką Lubelską i WRT Lublin

Fundacja realizuje swoje cele nieodpłatnie poprzez:
prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej oraz szkoleniowej; działalność na rzecz tra-
dycji i dziedzictwa narodowego, kształtowanie postaw patriotycznych; organizacje przedsięwzięć 
związanych z promowaniem historii narodowej; wspieranie i prowadzenie prac badawczych z histo-
rii Polski; działalność wydawniczą w zakresie odpowiadającym celom fundacji; współpracę z 
instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą, działającymi w zakresie objętym celami fundacji; 
promo-wanie celów statutowych i wyników działalności fundacji w środkach masowego przekazu. 
Fundacja jest uprawniona do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych na zasadach prawem 
określo-nych. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodnie z 
obowiązują-cymi w tym zakresie przepisami. Fundacja może w celu pozyskiwania środków na 
realizację swoich celów statutowych prowadzić działalność w kraju i za granicą, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Celem Fundacji jest:
- działalność edukacyjna, oświatowa, naukowa i wychowawcza, w szczególności w szkołach wszyst-

        kich stopni, w zakresie upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności kraju; 
- inicjowanie i wspieranie działań w różnych dziedzinach życia społecznego związanych z popu-
   laryzacją i rozpowszechnianiem wiedzy o historii Polski, zacieśnianiu więzi i tożsamości naro-
  dowej oraz ochroną praw i wolności człowieka; 
- popularyzacja wiedzy na temat ważnych wydarzeń w historii Polski;
- upowszechnianie wiedzy teoretycznej na rzecz obronności Państwa oraz na temat historii oręża

         polskiego oraz tradycji Wojska Polskiego; 
- promowanie Polskich Sił Zbrojnych i propagowanie służby wojskowej oraz promowanie historii
NATO; 

- rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeń-
   stwa obywatelskiego. 
Fundacja Lotniczy Lublin
- została utworzona przez ludzi, którzy są nie tylko pasjonatami lotnictwa ale są również ideow-

        cami, zwolennikami przekazywania prawdziwej regionalnej historii. Większość członków to
      osoby z wyższym wykształceniem lotniczym, którzy byli związani zawodowo lub społecznie z
        lotnictwem wojskowym i cywilnym. Są oni dobrymi propagatorami polskich tradycji lotniczych 

         i dobrym przykładem żywej historii. 
- Fundacja może w celu pozyskiwania środków na realizację swoich celów statutowych prowadzić
   działalność w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
- Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodnie z obowiązujący-
   mi w tym zakresie przepisami. 
- Fundacja jest uprawniona do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych na zasadach pra-
   wem określonych. 

Lublin ma swoje bogate tradycje lotnicze. Zresztą nie tylko Lublin, bo przecież lotniska istnieją lub 
istniały w wielu miejscach w tym regionie, m.in. w Dęblinie, Świdniku, Radawcu, Białej Podlaskiej, 
Podlodowie, Dysie, Radomiu, Rzeszowie oraz innych okolicznych miejscowościach.




