Przyszłość EPAA - głos w dyskusji.
(gen. dyw. pil. Franciszek Macioła)
Zasadniczy kierunek działania - cele EPAA zawarte w statucie są aktualne, należy się tylko
zastanowić jak je najskuteczniej wcielać w życie, czyli stosować je przez wszystkich
członków, na co dzień.
Spostrzeżenia ogólne:
1. Ograniczenie naszych kontaktów tylko do spotkań plenarnych spowoduje zawężenie
naszej działalności do spotkań nielicznej grupy, w większości działaczy,
z ograniczeniem możliwości wymiany doświadczeń i jakże istotnych relacji
osobistych.
2. Pełna realizacja celów zawartych w statucie uzależniona jest w dużym stopniu od
dobrej współpracy z dowództwami sił powietrznych naszych krajów czy strukturami
NATO i Unii Europejskiej.
Wnioski na przyszłość:
1. Powinno się polepszyć obieg informacji o naszych stowarzyszeniach a przede
wszystkim o planowanych w kolejnych latach przedsięwzięciach organizacyjnych,
w których mogą i powinny uczestniczyć liczne delegacje naszych organizacji.
Informacje powinny być kierowane do kraju sprawującego prezydenturę i w postaci
zbiorczej rozsyłane do wszystkich członków. Ponadto wymiana wyciągów z planów
działania może następować bezpośrednio pomiędzy organizacjami poszczególnych
krajów.
2. W miarę możliwości każde przedsięwzięcie organizacyjne powinno być połączone
z pewną atrakcją np. turystyczną, co uatrakcyjni takie spotkania i będzie naturalną
zachętą do uczestnictwa.
3. Nawiązanie
bezpośrednich
kontaktów
pomiędzy
naszymi
strukturami
organizacyjnymi w terenie, co może zaowocować licznymi kontaktami osobistymi.
4. Wymiana informacji o ważniejszych wydarzeniach, ćwiczeniach sił zbrojnych
a przede wszystkim sił powietrznych naszych krajów. Celowym wydaje się
zaproponowanie dowództwom sił powietrznych naszych krajów rozszerzenie
zapraszanych delegacji o członków naszych stowarzyszeń w niektórych
obserwowanych ćwiczeniach czy konferencjach, jeżeli to będzie możliwe.
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5. Wykorzystać
potencjalne
możliwości
członków
naszych
organizacji
w zorganizowaniu wizyt np. w Parlamencie Europejskim w Sztrasburgu,
w dowództwie Korpusu Europejskiego, w miejscach gdzie znajdują się instytucje
ze struktur NATO, UE i innych ciekawych miejscach.
6. W celu zbliżenia się EPAA z dowództwami naszych sił powietrznych czy przemysłem
lotniczym zapraszać na każde plenarne spotkanie ich przedstawicieli z bieżącymi
informacjami.
7. Pomóc w zacieśnieniu współpracy pomiędzy organizacjami lotniczymi naszych
krajów – od podpisania umowy do wymiany sprzętu czy okolicznościowych wystaw.
8. Współorganizowanie podróży historycznych na terenie naszych krajów z udziałem
naszych członków a przede wszystkim młodzieży szkolnej.
Ogólny wniosek: „Chcieć to móc”.

The future of EPAA - voice in the discussion.
The basic direction - the EPAA's goals in the statute are up to date, and we should only just
to think about how to put it into effect most effectively, that is, to apply it all by the members
on a daily basis.
General observations:
1. Limiting our contacts only to plenary meetings will narrow our activities to the meetings
of the small group, most of the activists, limiting the exchange of experiences and important
personal relationships.
2. The full realization of the objectives set out in the statute depends to a large extent on good
cooperation with the air force commanders of our countries or NATO and European Union
structures.
Conclusions for the future:
1. The circulation of information about our associations should be improved and above all
the planned organizational undertakings in the years to come, where many delegations
of our organization may and should participate. Information should be directed to the country
holding the presidency and be distributed in bulk to all members. In addition, exchange
of statements from action plans may take place directly between national organizations.
2. Whenever possible, any organizational ventures should be linked to an attraction such
as tourism, which will make such meetings more attractive and will be a natural incentive
to participate.
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3. Establishing direct contacts between our regional organizational structures, which can
result in numerous personal contacts.
4. Exchange of information on major events, exercises of the armed forces and above all
the air forces of our countries. It seems appropriate to propose to the air force commanders
of our countries the extension of invited delegations to members of our associations in some
observed exercises or conferences, if possible.
5. Utilize the potential opportunities of our members to organize visits to, for example,
the European Parliament in Strasbourg, the European Corps Headquarters, other places where
institutions from NATO and EU are located and other interesting places.
6. To bring the EPAA closer to our Air Force or Air Force headquarters, invite their
representatives for each plenary session (each plenary meeting) with current information.
7. Help to tighten cooperation between air organizations of our countries - from contract
signing to equipment exchange or occasional exhibitions.
8. Co-organize historical journeys in our countries with our members and especially youth
from schools

General conclusion: "Want to be able to".
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