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klubu korzystne. Przys ch 
niż obecnie. dstav'lo'VV)'fn obo,viązkiem byłoby płacenie roczneJ .. 

~_!!-"-~o~~--,''',_-'"--'''''''- Z nas C-ZYlli. ProponujenlY z m n i e j s z e n i e rocznej składki 

-e~'~":J,nr"'lirt.df·":J, ona barier)r dla Ilikogo z potencjalnycłl członkó\v. 

\\l pr !pa :~ll zaak ,to\\/ania propozycji Ul\vorzenia sto\varzyszenia 
członkov'lskich~ ogłosiIl1Y temlin zebrania .z 

konlitetu. Będzie on reprezento\\'ałnasze 
Vl)'n13 .ne 

dział'ające obecnie które Ilie Il1ają do 
uczestlliczyć \\1 dotąd ... bez 

)tkaniu \vyrażano oba\\'y, ze z ilą ut\vorzenia 
'L'-"-"'-'I1"'-"---'.L~.L"'''''''''~''''''''-' Kapituła nie podziela tych o \V~ Jedyny klapot mógłby b z\viązany z 

"viele od tego~ co obecnie pro\vadzi bardzo dobrze Tadziu JaI1Y. Zad 
zaakceptov'lania jego, k dyd Yprzez gronokolegó\v,mote podjąć d prov\radzenia 

Edek Ligocki~ który zna to zagadnienie, obiecał pomoc T io\vi \v tynl zakresie~ 

Ut'vorzenie sto\varzyszen.ia st'Vvorzy dla nas no zystną sy1uację pra m. in. mozli\vość 

przyjnl0v'lania darO\\liz!l i dofillatlS0\vania działalności przez rózne inst)1ll.cje P811st\VO\ve i pryvvatlle~ 

J z sto\varzyszeIlia byłaby nl0żliv'lość le prov~fadzenia -_,.L"i."' ..... .ą; ....,,--"--'!-.~,...,"''''''-''''''-!!-

Il10z1iVlOŚ v~ryda\vania nieperiodycznie nBibliot i Loteczkr' 
~~zeszytóv.i'~. rócz ~~Słovvllika 

\vsponlnienia i nlateriały z historii 
sZansa \V pienvszej A"'",-~.L_'I'"''"'''''''~'''-.!f'''''''' 

a .i.i"•.al.-V.l!j~~ !,,",-,' 

"J\/Iożna Ilrzejść jak możn~l (l"ł'"Z,efrlrnąć jak ptak, ale kl\'iał Ilie Z8\\'SZe "---yda 
umilknie.. I co pozostanie po tobie, Bracie Najnlilsz)l~? Zastanó""' się dziś, Il6 ..śpie\\"pt~lka 



[Jf)]\lIN K 

po 
I115Zę 

ot\,'arci; 
(idy rnnie ZOIOa(:zvłł 

się Hlasz [)on1.inik~ 

nasz kontakt A ci 

zapc\vne 

roznla\\,'iał z Czechanli? 
bUsko do 

Czesi na rnistrzost\vach nie 
AJe ze n1ną 

Cześc* 

sobie ręce i tak 
\\!ęszą. że z Clecharni rozrna\viałen1~ nló\i/i 

[)(Hninik~ 

Po n1mstrzost\\;'ach \\/rócił on na placó\vkę do \Vołczvna. \V 
krótkinl czasie dostał \vez\vanie do urzędu "Słuzby 
Bezpieczeńst\va \\1 Kluczborku. Tarn jakiś pan 'p}1a go: ~ 

ks~ądz interesuje się ró\vnież szybov"l1ict\Venl? 
- Tak, bardzo, bo to bardzo nil się podoba. To jest nloje 

- ł\ co ksiądz fabi na lotn iskach? 
- No;; nic szcz lnego. Czasauli pro\vadzę szybo\viec za 
skrzydło~ czasami pomogę go vitypuścić przy starcie ... 
\Viem, co oznacza komenda "od śnligla!~'* R.az na\-vet 
nllałem problenl~ gdy z rury \vydecho\vej silnika sanlolotu 

mień i na brodę mi ~;poszedr;. StałeITI 

\VÓ\A'CZaS za blisko z.a sanlol.otern, gdy silnik nie chciał 

. f\,f1iałenl za coś trzynlać ... 
~ Tak~ ate to nie U'y'i;;;7'\/~fit 

f pan ten zebrał od Dominika v;"szystkie dane o 
i1l111 o rodzinie, mies.zka siostra, co 

() rnn ie """" '"."~- ~~.... , 

I o t:/ln na zebraniu 
pan chciał go z\verbO\Val~ 

~.,do * Za d"va tygodnie [)onlinik do\viedział że 

ten pan zosta zeniesiony na drugi koniec PoJskL 

ze po\viem! 
\V klasztorze~ ze 

O. Donl1nik był potenl jeszcze \\rielokrotnie 
"nękany;~ przy okazj i \\ryjazdó\\' na szybovvco\\re 
mistrz-osh\/(l ś\viata, gdy starał się -o paszport~ na ..... 'F·'":ln"l.·~~·,..,..rl 

do Rieti \ve \Vłoszech. 

- Gdy ksi \\Tóci z zagranicy, to nam o tym 
V/SZV~SIKO opo\viedzieći co tam 

[)o!11inik. 
PróbO\\fano go filnl0\\'aĆ dla tele\vizji zachodnich 

podczas nlszy S\V" na rnistrzost\vach \\ 
Finlandii \N 1976 roku. gdzie pornocn ikienl l-len ia 
rv1uszczyt1skiego. [Jo\viedziav'W'sz)! się o tY01 .. zapo\viedział 

po cichu znajonl)Trl odpra\vienie nlszy \\' lesie" 
Zaintereso\l\tał się ninl na\vet polski anlbasador \\' 
Helsinkach~ który poja\\/ił się na lotnisku. \\ry\volało to 
obja"y niezado\volenia jednego z członkó\v kiero\\"Tlict\\ra 
pol ej 'py; który spodziev/ał się kłopotó\V ze strony 
\vładz+ Oba\vy te na nie spełniły się a ksiądz 

DOlninik nie zaprzestał kontaktó\\f z lotn ict\vem po dziś 

dzień. Co roku jeździł na SzyboV~lCO\Ve mistizost\va Polski 
do Leszna. Jeden z braci zakonnych z..astępo\vał go \\rtedy 
\'1 czynnościach sluzbo\JrlY przełozonych prosił o zgodę 

na ,"!vyjazd. (Mó\viąc \\f tajemnicy, zd~ lo mu się być na 
nlistrzost\vach bez poZ\~volenia~ co znÓ\\l oddala 20 od 
beatyfikacj i). tez pięciokrotnie na szybo\vc;~vYCh 
mistrzost\\'ach ś\\data, \V tYITI zagranicą \\,r: Fi.nłar;dii. 
Francj i~ Vlłoszech i Niemczech. D\vukrotnie to\varzvszvl 
szybo\vnikom podczas 

socjalistycznych, Spędził \v 
szybo\\~cach i sanl01otach, 

" ~" 

Dodajmy~ że (). [)ołllinik nla l 

\-vięzjeniem nierylko przez fakt urodzenja się \\1 nilu czv 
obco\:vanie z HLoteczką" \\f ka\~fiarni prz)'\vięziennej, 
lv1iano\\;ricie przed laty został skazany na pięć dni aresztu 
\\1 Ś\~lidnicy dla o, ze rzekOill0 zrobił zgromadzenie pod 

niebem, czego bez zezviolenia \\;'ładz robić 

ludzie

;'!rF',,.....,.... ~7.~~ 

nie 
nl0tna. Prav{da była inna. Po prostu 
prZ)jechał do Bołko\\~a na prymicję~ 

zgromadzHi Organizację przypisano Donlinikovwr i. ~ 

zas przesłuchania na do spra\\' ~:E"" 

s 
\Vidział pan nlnie tanf? 

.. Nie, 

.. No nInie oskarzacie? 
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redakcją e) i 00111 in ika ukaLll ło j ul: J2 
rarnach tzvv. nB~blioteczki O.Dominika~~~ \\rV'Qa\Vanei 

\Vrocła\\du \\' (lficynie Vlyda\\fniczej Vl fv11SJL 

ninl1 przez cztery rvlieście. 

z harcerzarni li C}jca ..... 'll,fłPt·pu{\ 

\~i 1995 r. (l. DOIllinik j ako ~;Po OrHk~~ dał jako 
uroczą pl. HOpo\\deść d\vóch 

r Na 220 stronach za\\'lera ona ciekavve fakty z 
h istor ij harcerst\va POCZ,ą\\TSZY od j ego zarania, 
lO jest od 19 [J roku. Znaczną ksiąZki stano\vi 

po Europie Zachodniej~ Z\vłaszcza 

\vsDóhle'!Zo z (Jjcenl S\viętyrn ogniska kilku koleń 
polskich ..... ,1L.L·""'," 

\Varto przeczytać tę książ.eczkęll \lo/arto przyponlnieć sobie 
harcerskie ideały ~ godne przestrzegania przez całe 

Choćby po to~ aby: 
~ gdy trzeba~ un1ieć \vybierać między tanią popularnością i 

~ unlieć nH~nvić :NIE!
 
~ nie iść na łat\\:iznę,
 

= dbać O dobre imię
 

= lin1 ieć ...... ,""> .i'T ", IF''''''f "';;;t ,.~. 

- panliętać o testamencie załozyciela polskiego skautingu 
N1ałko\vskiego. 

hę e pośvłięcony historii harcerst\..,,r(ł 'Ąr [)rohobyczu. 
ponie\vaz O. Dominik zebrałiuż nlnóstvfo materiałó\,,' na 
ten temat 

()d d\vudzies\D lat O. Dominik 
corocznie 10 grudnia mszę ś\viętą \·\l krakov,rskiej 
l\ifatki Bożej Loretańskiej~ patronki lotnikó\v \~' ich 
intencji. P a~ kto chce. Jest cieka\\'c.. i to 
Dominika najbardziej~ te poja\viają się tez ludzie~ 

są czasem ~,na bakier~' z Panern Bogiern cz)/ z 
Boską. P ietd jednak~ bo ~~[)onlinik się j,..,H...'.IUn..."'Ułł 

tych lotnikóv",~ ~16rzy zginęli i za tych, którzy 
Sło\\"o B głoszone tarn przez (), Dom inika 
jego nliłości do lotnict\va i nad 
iotn ikó\\/ . 

15 stycznia br. O. Dominik pos\vjęcił obraz N1atk1 
Bozej Lorett1~ńskiej aUiorst\iit'a Vlaldemara~1jszkurki~ \N 

kaplicy na \vie tviałym; pod \vez\\'anietn .. 
Z\\Jiązki O. Oominika z WrocłaViienl 

\\1 1986 roku~ Wtedy został tu przeniesiony na 
ówczesnego g'vardiana i proboszcza O. AdauH1Bialka, 
żeby pomóc \ll Szpitalu Kolejo\\'ym O. "Ąleksandro\~ę"ij 

który hę nie misjonarzem \'l G\vatemalii 
przyjechał z cukrzycą. Przez to było rnu 
kapelanować, \vięc o~ Donlinik rnuponla~ . 

Obecnie O. Dominik przeby\va \v kłasztorze \v 

Stalowej \VolL Sam juz nie \\lie~ kim jest Jest ni. ~n. 

członkiem Krajo\~tej Rady Lotnicn,va" Klubu Senioró\v 
Aeroklubu Warsza\vskiego" honorO\\ryrn członkienl 

i'\erokiubu i co 
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Solidarności " 

;wN ajserdeczniejsz.e życzenia imieninU\\if' Wsz)'stkim 
nlajon'ym solenizantorn a \\'śród nich: Stanisłs\\"om 

Grzegorzom. 

ADRESY, TEL FONY', ZfvllANY 

....KalviaroiaBIVA, ut. Kleezk,o\\'ska35, 50-2l1
 
\Vrocla\v 36, tel. 329 16 21"1" 183,
 
-John Serafin, 240 South Nic Cormick, Apt.9,
 
Prescott, Arizona 86303-4700, USA,
 
tetz Polski: 001 520 443 1660,
 

-l\fieczysla"l Kozdra,.KaczGrkl 45 b,
 
22-444Kra.snobród, tet.(O ) 660 76 80,
 
-Ed\vard Sobczak, ul. Krasickiego 4, 51-144
 
\Vrocła\v, tet 3 - 24 80,
 
-iVlieczysla\v Orcz)'ko\\"ski, ut. ~.t\ndriollego
 

78 mIl, 05-400 Ot\\'ock, tel. (022) 719 66 33
 
i 0601 236 390,
 

jciecb Durek, dopra.c)t: 369 20 01
 
i3692063,
 
-Andrzej Olipra,do praC)l: 369 20 63
 
i 369 20 58,
 

'-szt KaCZanOl\Fski: 332 31 lO,
 
~Mirosla,vKróliko"lski: (022) 846 36 19,
 
-Jó Kurpiela: 39329 i 03 11 587,
 

·nsz l\rlirollF '"praca - 3 S6 97,
 
-l\t:aksi Czmieł~PaszJlc: praca
(02 822 2181 "l~ 214,
 
..Jerzy Popiel: 3 15 97,
 
-Zbignie\'l RadoRlski: 347 84 4.2~
 

KLUB LOTNIKÓ " OTCZKL~" 


