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bo oto rnasz przed 
dato\vany na rnaj 1999 

u Tadzia [)obrocińskiego. 

N1Hl1er za\vierai skróconą historię POCZilJkó\v Loteczkl, ut\vorzonej \v jesieni 1987 roku~ v,,'stępną 

() zaJniarze zbudcl\van13 nagrobka dla pier\\!szego polskiego pilota 'v po\vojennynl \Vrocła\viu "" ~radzia i 
zestnvienie \vprat dokonanj/ch na ten cet \ł.t'iersz Józia Bujaka pL ~~Ptaszek po[nyH~ inforrnacje o na T'v1iros-lav\"lcach i 
prz)' pll, [3,olesła\va z okazj i setnej rocznicy Jego urodzin oraz V,: ladoIl1ośC i ZaJlllCSlczono 
ró\vniez d\;va zdjęcia i pozdro\vienia od \Vitka Kęsonia~ przeby\vającego \vó\vczas \\1 Iranie na kontrakcie. Nurner on"'leraJ o 
dostarczaniernateriałó\v do druku \v biuleT)'nie na adres Wojtka. APEL TEN JEST NA[)/\L ęAR[)Z() i\KTlJALNYc 

Kolejne nUInery~ obok \viadorności bieZących~ za'\lierały rB. in. "Ispołllnienia Zbyszka Girulskiego oraz biogral1e Stasia 
Szonlańskiego. Tadzia i \\fładysła\va Skałackich~ Staszka Łuszpińskiego~Mietka Kozdry i 1V1aksi Cnn iel-Paszyc. NUfller 
tis[opadovv~y' poś\vięciliśnlY naszyn] znlarłynl kolegorp, drukując \\'sponlnienia o Jurku Blitzu~ 1vfarianie Łuszpińskinl~ Bronku 
Burakie\viczu. Stasiu \Vitku i Józiu Bujaku. 

\V nr 2 zanlieściliśmy kolejny \VierSl Józia Bujaka pt.,~Bohaterov~/ie bez zaszczytóV./1~ będący hołdem dla cichychych 
bohaterÓ\N ]otnict\va - n1echanikó\v naziemnych. \Viersz był podpisany pseudonimełTI Jan Bohaczevvski. fv1ruetek Kozdra 

opubliko\\'ał \V nr 4 cieka\ve opo\~,'iadanie o s\vym nietypovlym łocie na szybo\\"cU z niezv(ykł;r"mi pasazerami na gapę, 

\~/poprzedninl nunlerze przyponlnieUśmy o jubileuszu dzie\vięćdziesięciolecia urodzin Stasia SZOflHlńskiego" który 
obchodziliśnt)' przez trzy rniesiące., od stycznia do nlarca, Ed\vard Sobczak przedst8\vił syhvetkę znanego konstruktora ".'"""',""1"1.. ,,,",'" 

szyboyvc6\\ l~danla rv1eusa~ zrnarłego l lutego br.~ pienvszego kiero\\rn~ka zakładu szybovlf'co\,"'ego \"le \Vrocła\viu. począ\\'szy 

od ł ]9:)6 roku" Liczne zdjęcia stano\vią uzupełnieni tekstu z nr 8 pL ~~Zło[a Lotka~1 ~ opisującego uroczystą irnprezę kl ubu \\' 
dniu 15 stycznia br. 

Sporo U\\iagi poś\\"ięcihśnlY \V nr 6 inicjary\~de\\taldka !\1iszkurki~ który postanoviił nama.lov,rać obraz rvlatki Bozej 
i przekazać go \iV darze parafii pod \vez\\;laniern Ś\v. rvtaksynliliana fv1. Kol go na Gądo\\lie rv1ałym. Pomysł S\vój 

zrealizo\vał i J5 stycznia bL d\vumetro\vej \\,)rsokości obraz Jego autorst\\tB został pośv,iięcony przez kapelana lotnikó\v 
polskich~ C}Frv1(~ap. [)onlinika CJrczyko\\tskiego. Obraz \visi \v kaplicy~ ~1óra z inicjatyvf'Y Zbyszka (Jaje\\'skiegoi nizej 
podplsanego od ł 5 stycznia nosi naz\'vę ~,Kaplicy fv1atki Bozej Loretańskiej~ ki IOiUik6\v1l1 Stoso,\rna tablica katllierH13• 

autorst:\\!a \Vładzia Jerzyka "visi na ze,vnątrz kaplicy od strony ul. płk. piL B. OrUńskiego. \Vładziu J k jest też \\'ykonavvcą 

nagrobka dla Tadzia Skalackiego, poś\vięconego t8 \vrześnia, najv,riększego ubiegłorocznego przedsięvłzięcia Loteczkt~ 

\\-'SpOn10źonegofinanso\vo przez (jOBLL1 Zespół Lotnic't\va Sanitarnego i kilku osób pry\vatnych ~ o czynl pisaHśf11Y \v biuletynie 
nr 4, 

C~zęsto zan11eszczanlY aktualne spra\vozdania finansovv'e klubu; przygoto\vane prz.ez Tadzia Janego1 

\VV'iatKO'\VO sc~Udnle" 

\i{ nr 6 i 7 .\'/ojtek Sanko\\'ski zart1leścił \vspomnienia jednego z pionierćnv Jeżo.v,,'(l Sudeckiego płk pil. C:zeShi\Va 
i"vi nlieszkającego obecnie \v Bielsku-Białej, tvlanlY zanl iar nadal zajmo\\!ać tyrni pionierskiuli lauHn i i druk(l\vać~ 

\\'spornnienia z nich \v biulety·nje. Będzie to przyczynek do historii lotnict\"If} na Dołnynl Sląsku~ 
działa Iności biuletynu~ \~ddzącego \\1 perspektyvAe szansę 

ternat ró\vnież. opraco\\'anje biograficznego ~otnikó\v Loteczki·~ 

cz!onkó\v naszego klubu. 
"PCH\ A \V I i\rv1 f\PEL () PRZEK,l\Z'{ \V l\N lE S\\/()[C~H \VSPC)~'1N! Vi [)(J\\l()LNEJ ~, ... "-, ~ •• ,IL~_ t-= Z'( 'Te) p i SE[\·1 N EL 

naz\vy naszego biulety"nu .. \Viesiek fvlatuse\vicz !JE ,"-'I--J'~.."'.il.E_q""'

\vraz ze naz\vy: 

,..CIRJ{lJS= 

która stanovii z ce]ó\v 
i \vydan ia 

CZ''''- :\i\ [))/ ('Z'{ N/\ T f\Srv1lE f\'1.AGNETOFONO\\/EJ [)() \V()J·rKi\ 

·,·,.·-"ń.r..-'t.... '··, •..,,,'-'d·.:,,';ll całą ncnvą 

SfLlnis!aH' 



ł)Z Il~: Ń (~)I{(~Z ,/ K(~)\-\rSKI(~H 
7"~'i)Lln lU \\ dniu 4 rnd.rca 

() [Jonl ~n ika i \1 ictka. 

do .,Lotec7k 
\~:!o ~ l. zaś 1'v1 ietek 

od \J{rocłav,-ia nie 

[)(l1.\1INIK 
()d lat (J. Don1inik jest U\~iazany za kapelana 

lotnikó\,,' "",,-r••L,",l",,~L.. Na to rnlano zasłuzył sobie $\VOinl 
za41n~~_a2n\'larU.ein na rzecz lotrlict\~'R, zaś sz~ybo\vnict\\'a tV 

to in1 ię zakonne, \\l dokumentach 
H1Hona nadane UlU podczas chrztu ś\:viętego: 

f\'1arian \Vładysł.avl. Je pełny t uł'brzrni: ()iciec Dorni~ik 
rv1. ()rczyko\vski ()Fł'/1 Cap- P~eh1a treść skrót~ po naz\visku 
po łacinie to: ()rdo FratrU111 l\.'linorum Cappuccinorum~co \\i 

przekładzie na jęz;y'k oznacza Zakon Braci 
',~~~·1 ~""'·l"J;(,· 10' "" II Kapucynó\\'. 

(ljciec Dominik został członkiern ~!.L()TECZKr~ 

ponad d\\'a lata tenlU, 5 stY'cznia 1998 roku \\" sposób bardzo 
uroczysty i niekoł1\\'encjonaln)'. \\/tedy sporkaHśrny się \v 
CiC>BLL=ti na zaproszenie jego dyrektora, dr med. Janusza 
~1arka na \\;'spblnynl opłatku praco\vnikó\v tej acó\vki i 
naszego klubu- Spotkanie to poprzedziła nlSZ..a ś\\,rięta~ 

odpra\viona \;V kościele ŚV~,!, i\ugustyna przy ul. Sudeckiej 
\vłaśnie przez O.DOrllinika, Po maniu się opłatkiem, 

złozeniu sobie tyczeń i poczęstunku~ przypom.niałen1 

historię i cele nasz,ego klubu, aby przybliżyć go osobon1~ 

które dotąd go nie znały, Bvł to dogodnv moment do 
zapropono\Nania O. Domi;liko\~fi nomlatne2o ~złonkost'\fa \ll 

,,~oteczce", co uczynił Zbyszek Gajewski. Wtedy kapelan 
s tę zaviahał i povliedział: 

- \Vieol .. co i jak,~" ~~LoteczkaH jest rodzaju żeńskiego"h Ja 
nie wiem, czy do takiego klubu mogę należeć: ~to jest 
,~ Loteczka~\ nie ~,LotnjkP! dodał. . 
- Nie płeć się 1iczy~ !ecz uczucie! zadposto\vał Zbyszek. '= 

- Dzi uję~ przyjąłem! - zadecydo\vał natychmiast 0,
 
[)on1inik~ dodając jakb)? na \vszelki \vypadek: Wpra\vdzie
 
\vi.enl~ te przełożeni ą \,' przyszłości szukać przeszkód \'v
 
beatyt1kacji i znajdą!. że naletałem do ~,Loteczki~~"
 
~Nie poskarzymy~ - uspak ł Zbyszek,
 
- Nie? Ale advvokai diabła \\);'najdzie! ~ pO\~liedział ()~
 

Dominik głosenl~ którego intonacja zdradzała, ze tym
 
d~abłenlzbytnio SIę juz nie przejmuje.
 

Po hucznych br8\Vach akceptujących no\vego 
~Jotkc)\:vicza'*' Zbyszek \vręczvł O. Dominiko\vi odznakę 

k~ubu a ja - ksiązeczkę adreso;vą członkóv{. 
_. Od tej ChViiJ. i = nlimo sporej odległości; dzielącej 

Stalo\\"ą \Volę (gdzie nlieszka) od\Vrocłav;ia ~ oościHśmv 
~ ...,. '.' - ~ .... 
0, DOfiunika \vielokrotnje~ zaś na n1arco\'/vm s niu 
\vysłuchaliśmy jego zY\\fej~ t lamej i c •. ~vej prelekcj i~ 
będącej s\voistym spektakJerll sztuki oratorskiej i aklorskiei~ 

rvlarian \Vładysła\\':()rczyko\vski urodził się 29 
czer\vca 1928 roku \v Drohobyczu \V zakładzie karnvm~H, 

gdzie jego ojciec był zatrud~ionv jako robotnik, \1/ ~vn~ 
rejonie było wiele rati neri!, klóre pr~erabiały ropę n1. in:na 
benzynę" na lotnicze. Zatenl rY1arian "" bvł'już 
krok ~ . 

zdjęcie słupa 

bonlbardov~nil.na 

i\nlcrykanć)\\"j ciętkie bOnlbo\\"ce \,\,' liclb~e około 10 
maszyn po starcie z lotnisk so\vieckich atako\:vały ją~ Jąduląc 

na.stępnie Vle \Vłoszec~, -
Podczas okupacji so\vieckiej Jądo\\'aly \v 

Drohobyczu sarnoloty PO""2. \\1 późniejsz~vm okresie~ ~lUź po 
\vybuchu \vojny niemiecko,",s()vviet!kjei~ nastolatek rvfarlan 
\vidział d\va samoloty nienlieckie~ lądujące \\/ [)rohobvczu, 
Raz był to Storch~ który \\1dądo\vał na łace za t~ranl i 
kolejo\\'yoli za v/cześnie~ zanin1 Nienlcy zajęli ten teren, 
Rosjanie sarllo1ot podpalili" D'\vóch członkó~v jego załogi 
odkop~no"pó . iej .z grobu, gdzie byli przybici do deski, z 
rękami Z\\tlązan)/ml drutem" Gd;/ bvli tu JUŻ Nieme\. innv 
samolot pra\\/dopodobnie f\1ess~rs~hnlitt~lado\\"aLb~!ć 

= 

moz~ 
przynluso\vo~łamiącsię na pól. . ' r' 

Podczas okupacj i t\1 arian chodził \v [Jrohobvczu do 
szkoły h11. ksi.ędza Stanisła\\Fa Konarskiego" Na~~żał do 
tajnej druzyny harcerskiej~ ąc jej drużYno~\"~vnl. [)oslużv·ł 
się stopnia ćwika. W harcerstwie dziaiał j~szcze prz~d 
\\tojną, Wcześniej był zuchem \\1 druzynie szóstej irnieniern 
Jerzego Biczana, która pro\vadziła dzja.łalność na ~órce~ 

przy osiedlu praco\\;'nikó\v zakładukaroego.Druź,,~~o\VY 
nazy\vał się Chmieloch, a ~fodzem duchov;Tvm łv1ari~na b~ł 
Mieczysław Woiniak, uczeń IV klasy gimn~jalnej. • 

We \vTZeśniu 1945 roku \lfstąpH do Zakonu OjcÓ\V 
KapucYllóW~ Ta życio\va decyzja dojrze\\lała \v nim przez 
kilka lat okupacji. Chodząc do SzkOłyl często spotykał po 
drodze księdza Apołinarego~ kapelana \v tvięzieniu... Stale 
nlijali się: lv1arian szedł na E;O inę ósnla do szkoły a 
ksią~z na górkę, do. zakładu-karnego, Podczas okupacji 
Manan zetknął się bILtej z kapucynami~ m.. in. z (). 
\~/iesłav~rem, który przyjął go na ministranta; CZ\" z O. 
Erazmem" który nie tylko pro\\fadził nlinistraot6\v ale i 
był kapelanem Armii Krajo\vej~ za co siedzial \\' obozie vv 

Kanlieńsku nad Donbasem. !vlariana nie \\'ciągnięto \v 

struktury AK, choć \Vłe)u jego kołegó\v starszych l V,r 

podobnym \vieku działało \ił tej organizacji. \\1 ramach 
so\vieckich represji odsiedzieli później po 10 łat na 
\Vorkucie, na Kołymiej; czy \\1 innych miejscach łagró\v 

so\vieckich.lv1arian z.akon poznał - motrUl po\viedzieć: od 
podsze\vki. Stale tam przeby'\vał, uczył się \li ich tainvrn 
ginlnazjum, CZytał ksiątki, z\viązane z kapuc)'narnii z 
zakonen1 świętego Franciszka. 
Kapucyni nie mieli s\\lojej parafii. Ale pro\\'adzili cab/ czas 
działalność patriotyczną; tajne nauczanie~ kapelan;'vanie 
Armii Krajo\vej, praco\vaH v/śród !udu~ \\1 szpita~u~ \IV 

więzieniu. To bardzo zbnz~yło fV1ariana do zakonu i juz \\' 
\vieku 15 lat nosił się z zarniarem \vstąpienia do ~łe{!O, 
rv1arzenie s\\!e zrealizo\\tał po d\\?óch latach" Już l;ko 
DOOlinik \VłOlył zakonny." habit i zapuściJ rudą brodę. 

·Traf zrządził, że został przeniesionv do Kr~)sna_ TlL 

\v zakonnej celi małe okienko \vychodzHo akurat n~ 
kierunek \vznoszenia s.anlolotl}\·\,'. - z lotniska. 
(}bser\vo\vał star1)" i nabór C SS=Ó\V ]3, Junakó\\, 

2 i 3 i innvch sarnOiOló\\"~ który'ch silniki 0"0 
n~erzadko o c~wartej rano. Jak m6\~i o sobie, mając natu~ę 
nlepokomą i ś'mjeszn~ trochę z rozbóhlika~ z 
hajdanlasa -~ nie i = . 



przode01 czy tyleni; 
nie rozurn ie; choć 

·l\ mClze ksiądz chce się 

p, prof 
na sanl0~ot 

- NaturaJn ie ~ 

[)on1 inik za.szczytu 
p lotu, \\/siadł do pier\vszej kabiny (~SS<l 

i 3" Z braku czapki-pilotki nałożono nlU na głov\"ę coś 

zastępczego. praw'dopodobnie pończochę, Sehva", siedzący 

v; kabinie przesunął nlanetkę gazu do przodu i 
\\'}sta11o\ilali, Zatoczyli krąg nad Krosnem i \vylądo\\'ali, 

Cóz to była za radość~ Dominik przezył bardzo ten 
p ier\vszy lot. 
Po kilku dniach znó\v poja\\'ił się na lotnisku, Zau\vazył go 
Józiu Kusiba i mó\vi: 
.. \Vitan1 księdza! l\t1oże ksiądz chciałby się przelecieć na 
Bocianie? 
Nie trzeba było tego d\va razy po\"tarzać; Dorninik \\'łoZył 

spadoc hron i \-\'krótce zaz~ył rozkoszy pier\-vszego lotu na 
szybcn\,"cu. T"ak zrodziła się jego dozgonna miłość do 
]otn iC1\,ra, 

Ta D1iiość nie była bezproblenl0\Va: Oonllnik \vzbudził 

zainteresovvanie Hsmutnych pano\\' ze Słuzby 

Bezpieczeńst\\i'3. Zaczęło się nie\vinnie. Pe\vnego dnia znó\v 
się na krośnieńskinl lotnisku. Napotkany znajomy 

nlilicjant pan \Vładysłavv~ zaprosił go do k\vadrattL Nagle 
zajechał łazjk~ l którego \".'yszli trzej pano\vie \v cy\viJu~ z 
których jeden - zastępca szefa SB \\' Rzeszo\vie spytał: 

= ("o ten ksiądz tu robi? 
Pan \Vładek napręzył się, zasaluto\\'ał i przedsta\vił n1U 

Dorninika: 
~ To jest ksiądz" który interesuje się sportem lotniczym. 
Dominik nie przejął się tyn1 incydentem i pojechał na 
szy'bo\vco\ve mistrzosh\o'a krajó\\l socjalistycznych. Latał 

tarn \\' załodze z Heniem Zydorczakiem~ B)~vał na 
lotniskach tak często~ jak to nloż)j\Ve* \\lciąZ czuł koło 

siebie ;;.~nioła StrózaH który choć tez był boskiego 
pochodzenia. to jednak czuvvał za nim \\"cale nie \v boskich 
la [11 iarach. 

Dokof1c·zenie iV naslępnyrn nunzerze. 

t\i11ETEJ< 
1978 roku rozpocząłenl V,l PLL LelT kurs 

na sarnolot typu f\N-24. Po miesiącu zajęć 

grupę, która Iiczyła piętnastu uczn i6vv. 
do lotó\\' \v charakterze tzvv'" 

\\'}'\vodzi stąd~ ze uczeń t stojąc 

za pJecarni członkćn,r załogi 

ich zacho\~ranie się sarnolotu i 
\vskazania przyrządó\v pokłado\vych, Jeświ ~~pingv,!;in'~ trafl \V 

zah]dze na chętnego do instruktaz:u~ rnoze się podczas 
KCl rzystałenl często z iot6\\' 

nie [irnito\vano. 

~~,~,l·~,~"".~'!"=-'!'.."'~ lak \\ 
l;J;lkoilCzenlLL lVI ietek 

nliał za\\"sze 
d\\i~ldzieścia d\\"a I.a.ta 

!'v1ietek przesl{li latać \\' PLL" LeJT z3\vodc}\"o i zasihJ 
szeregj Natura cia~nie \~'ilka do iasu __ 
Jotnik 19nie do s\vc1fich. 1V1ietek inlereso\\"ał s tę 

~~LC)TECZKj\~~ od \vielu rniesięc,.',Gdy znalazł Cf.....""C''1;ł''!i.f'''1;C'~" 

przyieciał do \~Vrocław!ia7 złoiyć akces do ia \\',i' 

szeregi naszego klubu. PrzyhHtnlY 
1\4ielek urodził \v K{)\Va]ev'lie koło P'lesze\\'a \\' 

1936 roku, Z praktycznyn1 lbtnict\Venl zetknął 

Juz bo\viem \-\;' szJcole podsta\vo\vej uczęszczał na 
1ill0delarni lotniczej \"i Poznaniu prz:v ul. 
Jego \nstruktorar-l1 i taiTI znakorrllci [ znan i l., ;::'tF,' L"'tr,,~~'-*' ,

J. Bur\' i L.,P,..,,;;:;: IUU',-" I 

Będąc ucznienl Ljceun1 1V1echanicznego \v KalO\vicach 
ukollczyl tarn \v 1953 roku teoretyczny' kurs 
dla członkó\\' Aeroklubu Śląskiego, 'A/krótce zaczęła dla 
niego pra\vdzi\vie romantyczna przygoda .. bo\.vienl został 

\\'ysłany do C\VL \*le Wrocła\\'lu na szkolenie \\, pikltazu 
samoloto\vym. \\1 grupie instr, Ed\varda Rydza \'vylatał 

\\1edy na. sanl010cie CSS-i3 28 godz~ 22 min. 

~ 

l\lietek lV roku 19'63.,. 
Od marca do dnia 1954 roku uczestniczył \v 

kursie instruk--torskim w CWL Wrocła\v, k1:óry ukończył \N 

grupie inst!. Jana 'ki (H ..Ja stary, nie rób\variata ... ~') z 
IV lokatą na 21 uczestników* Po ukończeniu kursu dostał 

nakaz pracy do Aeroklubu Poznańskiego* Pra.cov~'ał tan1. od 
grudnia 1954 do czenvc:al955 roku~ k' y to zrezygncHvał z 
tego zatrudnienia na znak prot.estu z pO\'lodu l1&skiej pensji i 
nie przyznania nlU tZ\V T dodatku 
przysługującego personelo\v:i latającenlu 

zdechf Ó Po vlielumiesiącach namysłu). ( 
nlarzec 1956) zdecydo\vał się na rozpoczęc ie starafl o 
pov~1órne prZ)jęcie do pracy \v lotnict\vie+ Zo~itał v~"ez\vany 

do Zarządu Głó\\"nego Ligi Przyjaciół Żołnierza przy ul. 
'Dług i,ej \\1 War~za'\vie, ,celem przepro\vadzenta rOZnl0\\')" 

uś\v'iadanliającej-\N obecności gen, Turskiego, Nie 
to nic dobrego. Ku radości fy1iecia~ przed tą rOZnl0\vą 

dO\\,'icdział się onz radia~ ze \iV i'v1osk'Nie znlarł Bolesłav~' 

Bierut \\l tej atn10sferze dostał pr ział do ,Aeroklub u 
Szczeciflskiego~ gdzie pracovlai jako instruktor saII10IOIO\\'\,' 
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o 
ze z\voln ie11 

... j 14 luarCa 2000 ze Staszkiel11 Blasiakietn 
rv1 ietekOrczyko\\'ski spędził \V povlictrlU około 14000 

godzin, Posiada ,licencję D;;o4 tOl. Jest instruktorem OC klasy '\\1 

lotach \!FR i lFR, Latał na następujących typach 
sanHJłotó\v: P()"*2~ Zuch-2~ Żak-3~ 

Zlin=26~ Junak=2. Junak-3~ Jak-18, Jak-12~ TS~8 1t,Bies~~ ~ 

~v1 iC.-15. tJT-f'v1iG- I 5~ Litn- L Linl-2~ Li-2~ [t,-14~ IŁ-18~ 

lL-62 l l L~62 

Jest Posiada
 
około 100 zin na
 

AB(-:~ Żura\\f, T\'1ucha-ter,
 
Sęp~ Jastrząb~ Sahnnandra.
 

C-7\!h['i'i.1U-"j'~1i.'-V· 

Sroka. Pirat. i ]\'lucha~ l 00, 

Zno\vu mnie promienieni SłOÓCcL 

\Vypuściłaś z \vięziennych 

Z t\vego rozKazu roz-k\vitła darń lotni ska. 
[)o lotu \vz~/\va n1nle arnl1a 

roz\\"iałas rn i 
." i"'=''''f ....,i.L...i~ti-"""'L"iiii"'-. = ukry·łenl gło\vą \v kabinie. 

Pem y gaz, - bo Hl i chnlurk i ue iekają~ 

i~ ty mnie \\i'ciąz urOCZ)iSZ~' czuję Za\\Toty po 

ZnO\\fU zajrzałaś mi czule \\/ kabinę.
 

A ja figlarną beczką unikanl t\vego \vzroku.
 
Śnligło zazdrośnie głuszy t"vój czuły; śpie\vny szept
 

Na próŹIlo, - siedzisz \v kabinie przy nlynl boku,
 

Zno\vu pOV'iieVfem ś\viezym j k\vitnącym 

Zdnluchnąłeś zapach benzyny i smaru" 
SHnik złośh\l~de hvój uroczy zapach psuje. 

Po cóz~ - nikt nie Z\vyclęzył jeszcze czaru. 

Z.n()\VU uroczysz \;vszystkie moje zm)/sły" 

Dłuzej op ierać si ę nie mogę. 

\V pachnące t\ve rarniona ~ecę kochanko radosna. 

Rozchmurz rne czoło \li życia ciężką drogę· 

Zno\vu przysz-laś ukoić flloje smutne, 
skrzydlate serce \V lOS n {] . 

Najserdeczniejsze ż)fczenia imienino\l'e ,~/sz);,st"kbn 

k,\!ietnio·wym solenizJłntom a \\'śród nich: Ryszardom, 
Franciszkołn~ 'VacJa\\!om~ JurkoEn i "\fojtkofn. 

Progr~Hn ,,,lotcczkon'ego"" spotkania 9 rnaja:
 
DZIEŃ Pł\\/N'\,'!
 

Zbigniev+! C;aje',\iski 
Ul. 5/4 KLUB OTNIKÓ\V"LOTECZKA" 
54=239 \VI{C)C~Li\ \V 
tel.: 

71'"fli {1:;JiOFjU,c:1 Ił' Stan iSła\V Błasia~~ Sankoyvski. 


